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Inmiddels vorderen de werkzaamheden voor de verbreding van de provinciale
weg N279 tussen ’s-Hertogenbosch en Veghel. Vanaf 15 augustus 2016 rijdt het
verkeer tussen de brug Nijvelaar en de aansluiting A50 niet meer over de huidige
N279. Al het verkeer rijdt vanaf dan tijdelijk over de nieuwe noordbaan van de
nieuwe N279 Noord. Ook de inrichting van het Aaveld in het Dynamisch Beekdal
nadert zijn voltooiing. Met deze brief informeren wij u over de activiteiten, die
nabij uw woning/bedrijf gaan plaatsvinden.
Aanleg Dynamisch Beekdal
De aanleg van het Aaveld in het Dynamisch Beekdal nadert zijn voltooiing. De
nieuwe, meanderende Aa en de bijbehorende kades zijn gereed. Nu is het
wachten tot eind oktober in verband met de aanwezige fauna in en bij de huidige
Aa. Dan gaan wij verder met het dempen van de Aa en het afwerken van de
noordelijke percelen in het Aaveld.
Eind juli is het fietspad in het Aaveld gereed voor gebruik en kunnen fietsers via
Nijvelaar, de fietsbrug in het Aaveld en Beekveld naar Berlicum rijden.
Parallelweg tussen Nijvelaar en Runweg
Tot medio oktober 2016 blijft de parallelweg tussen Nijvelaar (ter hoogte van het
wildrooster) en de Runweg in Berlicum afgesloten voor fietsers en
bestemmingsverkeer. Landbouwverkeer houdt doorgang. U kunt vanaf de
Beusingsedijk uw woning/bedrijf bereiken.
A2 - Nijvelaar
Op 9 juni jl. is de informatieavond over het ontwerp van A2-Nijvelaar gehouden.
Momenteel zijn wij bezig om de planning/fasering van de uitvoering hiervan
verder uit te werken. Medio oktober 2016 willen wij starten op de Beusingsedijk
met de aanleg van de tweede aansluiting op bedrijvenpark De Brand. Wij
verwachten in september 2016 u hier meer over te berichten.
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Afbeelding ontwerp 2e toegang tot de Brand, bij de Beusingsedijk

Vergroening geluidschermen
Deze zomer start de provincie Noord-Brabant met de vergroening van het
geluidscherm aan de zijde van de Nijvelaar. Dit gebeurt naar aanleiding van een
eerdere afspraak tussen bewoners van de Nijvelaar en Rijkswaterstaat.
Er komt een combinatie van planten die het hele jaar door groen blijven en
planten die blad verliezen, waarmee het zicht op de betonnen geluidschermen
voor omwonenden verdwijnt in het landschap.
Naast het vergroenen van de schermen aan de zijde van de Nijvelaar, komt er
later dit jaar ook beplanting op de schermen aan de wegzijde van de N279. Dat
gebeurt als onderdeel van een pilot. Er komt beplanting waarvan de verwachting
is dat deze fijnstof kan opnemen. Gedurende drie jaar zal het bedrijf die deze
beplanting ontwikkeld heeft de werking ervan uittesten en het effect meten. Dat
gebeurt samen met de HAS Greenbusinesschool te ’s-Hertogenbosch en
Universiteit Antwerpen.
De provincie werkt actief mee aan deze pilot die aansluit bij de wens van het
toepassen van innovaties op het gebied van vergroening van betonnen
geluidschermen langs provinciale wegen ten bate van natuur, milieu of
maatschappij.
Mocht u vragen hebben over de vergroening van de geluidschermen, dan kunt u
terecht bij Marijn Alders van provincie Noord-Brabant malders@brabant.nl / 0655686540.
Meer informatie
Meer informatie over de verbreding van de N279-Noord tussen ’s-Hertogenbosch
en Veghel en de omleidingsroutes vindt u op www.werkenaann279noord.nl. Op
die website zijn ook impressies te zien van de nieuwe N279 en de diverse
aansluitingen.
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Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Combinatie de Vaart
via info@combinatiedevaart.nl, of via het meldpunt bouwcommunicatie, 06-53 59
95 34. Ook bent u welkom in het informatiecentrum aan Het Zuiderkruis 9 in ’sHertogenbosch (Bedrijventerrein De Brand). Wij zijn geopend op woensdag en
donderdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Met vriendelijke groet,
Combinatie de Vaart

Geert-Jan van Oosterhout
Projectmanager

Combinatie de Vaart maakt de Capaciteitsuitbreiding van de N279 ’s-Hertogenbosch – Veghel mogelijk in
opdracht van provincie Noord-Brabant

