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AANLEIDING

Dia 2

• Besluit van de gemeenteraad voor de N279 over het huidige tracé door Veghel. (22 juni 2017 )

• Vanaf ‘Afslag Keldonk’ een verbinding onderzoeken naar bedrijventerreinen Veghel Zuid-West
(Doornhoek/Foodpark/Dubbelen).

• Het door de Raad aangewezen zoekgebied is een route direct langs het kanaal, aansluitend op
Doornhoek.



DOEL

Dia 3

• Verbeteren van de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen Veghel-West
• Verbeteren van de bereikbaarheid van nog te ontwikkelen Foodpark fase 2
• Verbeteren leefbaarheid Rembrandtlaan (Korte Haak) en De Leest



ZOEKGEBIED

Ontwerp aansluiting nog nader 
uit te werken in samenhang 
met ontwerp N279

Dia 4

3 varianten om aan te sluiten 
op Doornhoek onderzocht



3 VARIANTEN BINNEN ZOEKGEBIED
C

B

A

Doorsteek naar Corsica nodig
voor ontsluiting Foodpark

Dia 5



1 REALISTISCHE VARIANT

Ontwerp aansluiting nog nader 
uit te werken in samenhang 
met ontwerp N279

Dia 6

Doorsteek naar Corsica nodig 
voor ontsluiting Foodpark



VERKEER

Functie: gebiedsontsluitingsweg
• Verbindingsweg is buiten de kom 

vormgegeven als een 80 km/uur weg.
• Binnen de bebouwde kom vormgeving 

conform 50 km/u
• Vrijliggend fietspad over het huidige 

inspectiepad van RWS

Dia 7



VERKEER

Gebruik van de weg*:
• Intensiteit ligt rond de 5.000 mvt/etmaal

• Hoog aandeel vrachtauto’s (o.b.v.
berekeningen N279-zuid)

• Overgrote deel verkeer heeft 
herkomst/bestemming bedrijventerreinen 
(circa 95%)

• Ook verbindende functie tussen Keldonk en 
Eerde/A50 (circa 300 mvt/etmaal)

• Verkeer van en naar Doornhoek en 
Foodpark zal volledig van deze verbinding 
gebruik maken, van en naar De Dubbelen 
verdeelt verkeer zich over beide routes 
(nieuwe weg en korte haak).

* Indicatieve aantallen o.b.v. bestaande 
modelberekeningen voor deze weg (ihkv de N279), met 
wat fouten/onvolledigheden. In het vervolg nader 
verkeersonderzoek nodig.

5.000 mvt/etm

5 % naar 
Eerde/A50

Dia 8



VERKEER

Dia 9

Effecten*:
• Toename intensiteit op Doornhoek op de tak 

milieustraat naar 6.200 mvt/etmaal
• Flinke afname intensiteit op de Haak 

Rembrandtlaan (2.400 mvt/etmaal) en 
Sweenslag/Hoolstraat (800 mvt/etmaal).

• Lichte afname verkeer Corsica (200 mvt/etmaal) 
en op de Erpseweg (300 tot 500 mvt/etmaal)

• Lichte toename verkeer in Keldonk 
Morgenstraat/Antoniusstraat (400 mvt/etmaal)

* Indicatieve aantallen o.b.v. bestaande model-
berekeningen voor deze weg (ihkv de N279), met 
wat fouten/onvolledigheden. In het vervolg nader 
verkeersonderzoek nodig.

- 21 % (11700->9300)

+ 160 % 2400->6200)

+ 9 % (3200->3500)

+ 12 % (3300-> 3700)

- 3 % (12000->11700)

- 4 %
- 4600->4400)

- 72 %
(1100->300)



VERKEER

Dia 10

• Nader te onderzoeken:
• Nieuw verkeersmodel zonder de huidige onvolkomenheden (bijvoorbeeld Foodpark fase 2).

• Onderzoek verkeersafwikkeling op rotondes Corridor.

• Hogere intensiteit in relatie tot aanwezigheid van inritten op Doornhoek en Milieustraat.

• Negatieve effecten onderliggend weggennet en mogelijke aanvullende maatregelen (o.a. Keldonk).

• Aan- en afsluitingen zijwegen en alternatieve routes voor afsluitingen.



EFFECTEN

• Natuur: doorsnijding Natuur Netwerk Brabant (NNB).
• Vastgoed: naast agrarische grondaankoop ook woonpercelen aan te kopen

• Nog nader te onderzoeken: Geluid/lucht/overlast
• verwachtte effecten en benodigde maatregelen.

Dia 11



SCHETSONTWERP

Kanaal Nieuwe weg Waterberging wegBestaand pad en sloot
Afgestemd met RWS en Waterschap

Dia 12



SCHETSONTWERP TRACE LANGS KANAAL

Ontwerp aansluiting 
nog nader uit te werken 
in samenhang met 
ontwerp N279

Dia 13



SCHETSONTWERP DOORSTEEK WATERBERGING

Dia 14



SCHETSONTWERP DOORSTEEK CORSICA

Dia 15



CONCLUSIES

Dia 16

• De weg langs het kanaal, met aansluiting t.h.v. de waterberging Doornhoek en doorsteek naar 
Corsica is een realistische variant om verder te onderzoeken en uit te werken.

• De weg draagt bij aan de doelstellingen van bereikbaarheid en leefbaarheid.
• Wegens verplichtingen op het gebied van Natuur, Bestemmingsplan en grondaankoop dient een

bredere variantenstudie uitgevoerd te worden.



PLANNING TOT BESLUITVORMING

Dia 17

• Openbare informatie avond
• Interne voorbereiding, opstellen NRD en m.e.r.
• Besluitvorming College en Raad
• Ontwerp, voorbereiding, aannemer selecteren
• Bestemmingsplan
• Grondverwerving
• Uitvoering

5 maart 2018
mrt 2018 – okt 2019
najaar 2019
Q3 ‘19 – Q1 ‘21
Q3 ‘19 – Q3 ‘20
Q4 ‘20 – Q1 ‘21
2021



PARTICIPATIE

Dia 18

Ter inzage:
• NRD
• MER
• Bestemmingsplan

Politiek:
• Besluit Raad Voorkeuralternatief
• Besluit Raad Bestemmingsplan

Informeel:
• Brede variantenstudie
• Ontwerp



VRAGEN REAGEREN!?

Dia 19

In de zaal hiernaast is ruimte voor vragen.

Daar liggen ook kaarten voor opmerkingen/aantekingen

Reactieformulier:

• Contactgegevens voor als u op de hoogte gehouden wilt worden.

• Op welke manier bent u betrokken bij of geïnteresseerd in dit project?

• Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze avond?

• Heeft u nog aandachtspunten/tips voor het vervolg van dit project?



VRAGEN ??

Mijn contactgegevens: ltoll@Meierijstad.nl
0413 3861 883

Dia 20

mailto:ltoll@Meierijstad.nl
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