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NIEUWSBRIEF VAN DE 

PLATFORMS N279-NOORD 

NOORDOOSTCORRIDOR EN 

N69 GRENSCORRIDOR 

Juni 2013  

Uitgave van de gezamenlijke Platforms, in vervolg 

op het Manifest Beter Verbinden! 

In deze nieuwsbrief vindt u een mix van actualiteiten 

en achtergrond informatie over de drie belangrijke 

infrastructuurprojecten in Oost-Brabant. De stukken 

geven de opvattingen weer van mensen die vanuit 

omwonenden- en natuur- en milieuorganisaties op een 

of andere manier betrokken zijn bij deze projecten.  

 

In deze nieuwsbrief aandacht voor: 

 De toekomst van de provinciale weg N279-

noord ligt nu in handen van Provinciale Staten. 

Is de uitbouw van het noordelijk tracé de 

voorbode voor een semi-snelweg? 

 Het project Noordoostcorridor of wel de grote 

verkeersruit om Eindhoven en Helmond. 

Waarom omwonenden- en natuur en 

milieuorganisaties zich boos maken over dit 

grootse project wat misschien wel een miljard 

euro zal kosten? 

 Om Valkenswaard en Waalre te verlossen van 

hun probleem met doorgaand verkeer van en 

naar België wordt de aanleg van een autoweg 

voorbereid. Door het beekdal van de Keersop?  

 

Provinciale staten aan zet bij N279 

‘MAAK VAN ONZE 

PROVINCIALE WEG N279 

GEEN SNELWEG’    

Provinciale Staten van Noord-Brabant staan op het 

punt (op 21 juni) te besluiten het noordelijk deel van 

de provinciale weg langs de Zuid-Willemsvaart, N279, 

om te bouwen tot een semi-snelweg. Weliswaar wordt 

de maximum snelheid in eerste instantie verlaagt tot 80 

km/u, maar de weg wordt volledig gedimensioneerd 

om de snelheid later naar 100 km/u te verhogen ‘als 

dat de doorstroming ten goede komt’. De N279 noord 

wordt verbreedt naar 2x2 rijstroken en alle 

aansluitingen op het lokale wegennet worden 

ongelijkvloers uitgevoerd. (Wat is het verschil nog met 

een snelweg? Het ontbreken vluchtstroken.)  

 

Voorbode van robuuste uitbouw van de hele N279 

Organisaties van omwonenden langs het hele tracé van 

de N279 van Den Bosch tot Asten (onder Helmond) en 

natuur- en milieuorganisaties zijn hier zeer ongelukkig 

mee. Zij zien deze robuuste uitbouw van het noordelijk 

wegvak als voorbode van de uitbouw van de 

zuidelijker gelegen wegvakken. Dan ontstaat een 

aantrekkelijk alternatief voor doorgaand verkeer dat op 

de A2 thuishoort. De afstand is 15 km korter en in 

combinatie met de 2x2 rijstroken, ongelijkvloerse 

aansluitingen en een hoge rijsnelheid op nieuwe N279, 

levert deze route dan een flinke reistijdwinst en 

kostenbesparing voor doorgaand verkeer. Prognoses 

van verkeersintensiteiten ten oosten van Helmond, 

waar de weg vlak langs de wijken Dierdonk en 

Brouwhuis loopt, komen uit op 58.000 

motorvoertuigen per etmaal, waar nu 13.000 tot 18.000 

voertuigen rijden. Een belangrijke vraag blijft de 

omwonenden- en natuur- en milieuorganisaties 

bezighouden: waarom legt GS niet een integraal 

verhaal over haar toekomstplan met de N279 aan de 

Staten voor, waarbij alle consequenties, effecten, 

kosten en baten in beeld zijn gebracht en kunnen 

worden meegewogen?    

 

 
 

Omwonenden: ‘Dit gaat niet meer over goede 

doorstroming op een regionale weg’   

“De verbrede en vernieuwde N279 trekt bovenlokaal 

verkeer aan ter ontlasting van de A2 en A50. Dit leidt 

tot aantasting van het leefmilieu voor de omwonenden 

en de kwaliteit van het landschap”, schrijft de 

Stichting Omwonenden N279 Den Bosch-Veghel 
(SON279) op haar website. “Nationaal en provinciaal 

wordt het gebied dat de N279 doorkruist gezien als 

groen gebied. De gemeenten Sint Michielsgestel en 

Bernheze presenteren zich als groene gemeenten. 

Delen behoren tot het Nationaal Landschap Het 

Groene Woud en delen behoren tot de Ecologische 

Hoofdstructuur. De aantasting van de kwaliteit en van 

ons leefmilieu is hier in het geding. Zeker omdat het 

hier gaat om een beekdal (beekdal de Aa) dat 

kwetsbaar is voor grootschalige infrastructurele 

ingrepen zowel wat betreft ruimtebeslag als voor 

kunstwerken met hoge op- en afritten bij bruggen. 

Aanpassing van de N279 en de Zuid-Willemsvaart zijn 

derhalve alleen acceptabel als de nadelige effecten 

voor omwonenden en landschap worden 

voorkomen, of beter, leiden tot versterking van de 
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aanwezige kwaliteiten in het gebied. … Van oudsher is 

dit gebied met de meanderende Aa en de vruchtbare 

grond een geliefde plek. Daardoor is er langs de Aa 

een lintbebouwing ontstaan van landgoederen en 

buitenplaatsen zoals de Wamberg, Coudewater, 

Seldesate, Kasteel Heeswijk en Zwanenburg. Maar ook 

de boerderijen en de keerdijk rond Den Dungen, de 

Kilsdonkse molen en de Schaapskooi in 

Wijboschbroek zijn historische ankerpunten. Als 

bewoners maken wij ons grote zorgen dat de kwaliteit 

van het Aa-dal in sterke mate wordt aangetast en 

daarom willen wij met onze uitgangspunten en 

mogelijke oplossingen een bijdrage bieden ter 

bescherming en ter versterking van het gebied.”  

 

Pieter Verschuuren, voorzitter Dorpsraad Aarle-

Rixtel: “Ik zie dat er een geweldig toneelstuk wordt 

opgevoerd, compleet met klankbordgroepen, 

adviesgroep, stuurgroep om uiteindelijk keuzes te 

maken die al jaren geleden zijn bedacht en afgesproken 

binnen de muren die de bestuurders omheinen. Dit is 

dan nog geen reden om er niet bij te zijn, we moeten 

alles op alles zetten om het maximale mogelijke er uit 

te halen! Ook nu weer met de N279 noord. Het dreigt 

een verkapte snelweg te worden, die ons verkocht 

wordt als een ‘regionale stroomweg’ en overgoten met 

een sausje en een worst van 80 km/u die ons 

voorgehouden wordt! Niet het aantal rijstroken is het 

echte knelpunt, dat zijn de rotondes, de stoplichten, de 

bruggen. Daar stokt het verkeer en dat kan makkelijk 

opgelost worden door ongelijkvloerse kruisingen. We 

hebben daar geen 2 x 2 rijstroken voor nodig en zeker 

geen 100km/uur. Met 80 hebben we een prachtige 

doorstroming, dat zie je ook in Noord Nederland en 

Duitsland. We zetten ons actief in om dit voor elkaar te 

krijgen. Mochten we het niet redden met argumenten, 

dan leggen we het voor aan de Raad van State.” 

 

BMF en omwonden vragen de Staten: voorkom een 

snelweg N279 

De BMF en andere organisaties vragen in een brief aan 

Provinciale Staten de regionale functie van de weg vast 

te leggen en te voorkomen dat de weg als alternatief 

voor verkeer op de A2 gaat dienen. Hiermee hoopt de 

BMF te bereiken dat ruimte ontstaat voor verbetering 

van de doorstroming van regionaal verkeer dat deze 

weg gebruikt zonder dat de omwonenden en natuur en 

landschap daarvan ernstig de dupe worden. (De brief is 

o.a. te vinden op de website van de BMF.)  

 

 

 

 

 

 

 

Het project Noordoostcorridor. 
Ofwel de grote verkeersruit om Eindhoven en 

Helmond. Waarom omwonenden- en natuur en 

milieuorganisaties zich boos maken over dit grootse 

project wat misschien wel een miljard euro zal kosten. 

Op 4 juni presenteerde de provincie in Aarle-Rixtel 

haar nieuwe verkeersprognoses voor 2030 voor de 

toekomstige grote verkeersruit. Hans Kloosterboer, 

bestuurslid bij Brabants Landschap en Pieter 

Verschuuren, voorzitter van de Dorpsraad Aarle-

Rixtel waren erbij. Hun bevindingen en gedachten. 

  

‘WERKT BRABANT AAN ZIJN 

EIGEN FYRA-DEBACLE?’ 
 

Aanleg Noordoostcorridor verdubbelt het verkeer bij 

Dierdonk in omvang en het vrachtverkeer neemt nog 

sterker toe. Dat geeft veel extra overlast waar men in 

Helmond en Laarbeek niet op zit te wachten.  

Aanleg NOC ontlast het Middengebied niet, maar leidt 

wel tot extra veel verkeer in het meest kwetsbare deel 

ervan. Het Middengebied heet tegenwoordig Rijk van 

Dommel en Aa. Tegelijk met de naamsverandering 

heeft men de grens van het gebied zo verlegd dat de 

nieuwe oost-westverbinding er net buiten valt. Maar in 

de overeenkomst tussen rijk en regio uit 2010 (waarin 

het rijk aangeeft ruim € 250 mln. te willen meebetalen 

aan de ruit) is de originele begrenzing duidelijk 

aangegeven.  

 

Ondanks aanbeveling van het onderzoeksbureau SEO 

in haar second opinion bij de MKBA 

(Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse; opgesteld 

in 2010, maar tot voor kort binnenskamers gebleven) 

wordt er niet naar veel eenvoudiger oplossingen  

gekeken. Daarmee zou voor een klein deel van het geld 

een groot deel van de lokale problemen kunnen 

worden opgelost. Er is evenmin gekeken naar de 

mogelijkheden om met een geavanceerd 

verkeersgeleidingssysteem het verkeer in de regio te 

stroomlijnen en soepel af te wikkelen. Dat zou veel 

beter in de Brainportfilosofie passen dan alsmaar meer 

van hetzelfde, asfalt. Onze conclusie: er wordt geld 

over de balk gesmeten.  

 

Door sterk afnemende bevolkingsgroei, met name de 

daling van de potentiële beroepsbevolking (neem 

bijvoorbeeld Laarbeek: in 2030 – 40%) en verhuizing 

van steeds meer jongeren uit de dorpen naar de stad, 

neemt de hinder van het woon-werkverkeer in de 

dorpen in het Middengebied op termijn vanzelf af.  

 

Het afwaarderen van de A/N270, de huidige autoweg 

die Helmond en Eindhoven rechtstreeks met elkaar 

verbindt, veroorzaakt een extra probleem. Volgens de 

berekeningen blijft deze weg even druk als nu en bij 

minder capaciteit (‘afbouwen’) neemt de hinder alleen 

maar toe. Op de weg rijdt voor het overgrote deel 
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verkeer tussen Eindhoven en Helmond en dat gaat 

straks niet via de ruit rijden. Ook de Eindhovense 

Kennedylaan en Sterrenlaan worden door de geplande 

verkeersruit niet ontlast.  

 

Onze conclusie is dat er worden meer problemen 

aangelegd en in stand gehouden, dan opgelost. Daar 

wordt in deze krappe tijd meer dan € 800 mln. voor 

uitgetrokken. Iedereen weet intussen dat grote 

projecten doorgaans veel duurder uitvallen dan 

geraamd. In dit geval is er niet eens geld om zo'n 

nieuwe weg, als die er koste wat kost moet komen, 

behoorlijk in te passen. 

 

In 2007 hebben onze bestuurders nog plechtig 

verklaard dat het Dommeldal zo belangrijk is dat de 

beek alleen via ondertunneling mag worden gekruist 

en dat verdiepte ligging en een tunnel in Laarbeek 

nodig is. De huidige plannen van de provincie schieten 

in dit opzicht ernstig tekort.  

 

Ons voorstel om eerst de N279 waar nodig te 

verbreden en de aansluitingen te verbeteren en daarna 

nog eens naar de resterende problemen te kijken – 

zoals in het verleden door de provincie zelf werd 

gepropageerd – is van tafel geveegd. Men laat zelfs na 

wil het effect daarvan te berekenen. Is men bang dat de 

druk van de ruitketel wegvalt? 

 

De maat is vol voor het bestuur van Brabants 

Landschap. De Noordoostcorridor zal er in de huidige 

opzet niet komen, als het aan haar ligt. Daarmee is de 

kous niet af, het Brabants Landschap wil meer.  

(Onderstaand artikel, geschreven door Ron Lodewijks, 

stond in het Eindhovens Dagblad op 15 juni 2013.) 

Brabants Landschap wil alternatief 

voor Ruit 
 

Oirschot – Brabants Landschap wapent zich tegen een 

nieuwe autoweg langs het Wilhelminakanaal bij 

Eindhoven, volgens het tracé dat de provincie in een 

bestemmingsplan wil vastleggen. Het algemeen 

bestuur van deze natuurorganisatie gaf gisteren 

toestemming om geld uit te trekken voor de 

ontwikkeling van een doortimmerd en goedkoper 

alternatief voor de zogeheten Ruit om Eindhoven: het 

verbeteren van de bestaande N270 tussen Eindhoven 

en Helmond, zoals verwoord door bestuurslid Hans 

Kloosterboer. Dit gebeurde op voorspraak van 

voorzitter Bert van Dijk en erelid Peter van Wijmen, 

die aandrong op het inhuren van externe 

deskundigheid om een tegenwicht te bieden aan het in 

hun ogen voor natuur en landschap zeer schadelijke 

plan van de provincie. “Als we te wapen willen gaan, 

moeten wij daar middelen voor uittrekken”, zei Van 

Dijk. 

 

Brabants Landschap wil naar Raad van State 

Directeur Jan Baan van het Brabants Landschap 

benadrukte gisteren grote bezwaren ten hebben tegen 

de nieuwe weg. “Als dit plan wordt doorgezet, komt er 

een procedure”, kondigde Baan verzet aan bij de Raad 

van State tegen het provinciale tracé dat ook gronden 

van Brabants Landschap zou beschadigen. 

Een eerder door deze organisatie gelanceerd alternatief 

voor een kanaaltracé met een lange tunnel onder het 

Dommeldal is door de provincie als onbetaalbaar van 

tafel geveegd. “Ze wil er niet eens naar kijken”, aldus 

Kloosterboer, die tevens constateerde dat de 

verkeerskundige noodzaak van het kanaaltracé 

geenszins is aangetoond. Diverse regionale 

adviescommissies praten de komende twee weken 

verder over het plan voor De Ruit. 

 

Nieuwe verkeersprognoses voor de 

Noordoostcorridor (NOC). Verslag met cijfers en zijn 

opinie, door Pieter Verschuren. 

NOC TREKT ZWAAR 

VERKEER AAN VAN A2, A50, 

A58 EN A67 

Op 4 juni maakte de provincie nieuwe 

verkeersprognoses bekend in verband met de 

Noordoostcorridor (N279 en oost-westverbinding 

langs het Wilhelminakanaal). De cijfers hebben 

betrekking op het jaar 2030 en zijn zeer verontrustend.  

 

Grote verkeersstromen worden aangetrokken vanuit de 

A2 (Den Bosch – Asten/Venlo), vanuit de A58 

(Breda/Tilburg- Asten/Venlo), de A50 en vanuit de 

A67 (Venlo/Asten naar Den Bosch en Tilburg). De 

ontlasting van het middengebied is erg gering. De 

N270, Helmond – Eindhoven blijft ook na het 

realiseren van de NOC een belangrijke verkeersader 

voor de bereikbaarheid van Helmond en Eindhoven. 

 

De N279 tussen Helmond en Laarbeek kent een 

autonome groei tot 25.100 voertuigen. Na het 

aanleggen van de NOC loopt dit op tot maar liefst 

58.400 voortuigen!  

 

De oostwestverbinding langs het Wilhelmina-kanaal 

gaat 30.700 voertuigen/etmaal verwerken terwijl deze 

weg wordt aangelegd in het Rijk van Dommel en Aa 

(het middengebied) wat een natuur en stiltegebied 

moet worden.  

 

Van de auto’s op de NOC wordt 1 op de 5 door 

aanzuigende werking veroorzaakt terwijl het bij het 

vrachtverkeer 1 op de 3 afkomstig is van de 

aanzuigende werking. 
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De N270 tussen Helmond en Eindhoven kent voor ca. 

90% wegegebruikers uit Helmond en Eindhoven. Ook 

na de aanleg van de NOC blijven hier ca. 37.000 

voertuigen per etmaal gebruik van maken. Deze weg 
zal altijd een levensader blijven voor Helmond! 

 

De verkeersruit blijkt ondoelmatig 

De N279 noord tussen Den Bosch en Veghel wordt 

uitgevoerd met 2 x 2 rijstroken en een ontwerpsnelheid 

van 100km/uur. Hiermee wordt de aanzuigende 

werking aangewakkerd. De NOC lost geen problemen 

op maar creëert enorme leefbaarheidsproblemen in 

Laarbeek, Dierdonk, Rijpelberg, Brouwhuis, Son en 

Breugel. Het terugdringen van het verkeer uit het 

middengebied is zo gering dat de aanleg van de NOC 

hiermee niet gerechtvaardigd wordt.  

 

Aangrijpingspunten voor een beter perspectief 

Heroverweging van de plannen is noodzakelijk. We 

hebben een ander perspectief nodig, waarbij niet langer 

het realiseren van grootschalige, robuuste 

infrastructuur het uitgangspunt is. De second opinion 

van bureau SEO over de MKBA voor de ruit, 

opgesteld door professor Carl Koopmans, biedt ons 

belangrijke aanknopingspunten.  

 

Aanpassen van het bestaande wegennet met 

ongelijkvloerse kruisingen, is een van zijn 

belangrijkste conclusies. Wij denken daarbij direct aan 

het zo goed mogelijk gebruik gaan maken van de 

bestaande N270 tussen Helmond en Eindhoven, in 

plaats van die ‘af te waarderen’ en daarmee 

onbruikbaar te maken voor de onvermijdelijke 

verkeersstromen tussen beide steden. Daarbij hoort dat 

we flink investeren in een betere inpassing en 

afwikkeling van het verkeer aan de uiteinden van de 

A/N270, in Helmond en Eindhoven zelf dus. Als we de 

grote ruit afblazen, dan hebben we daar ook de 

middelen voor.  

 

Moderne voertuiggeleidingstechnieken en betere 

navigatiesystemen die inspelen op actuele 

verkeerssituaties zijn volop in studie. Dit wordt 

onvoldoende meegenomen in de berekeningen. Zo ook 

de nieuwe manier van werken via de moderne 

communicatietechnieken, thuiswerken, op afstand 

werken. Hiermee zijn belangrijke resultaten te boeken 

in de toekomst met terugdringen van het 

verkeersaanbod.   

 

 

 

 

 

 

 

De Euro’s voor de Ruit, wat 

leveren ze op? Oeps, opeens was daar een 

onbekend gebleven MKBA van Witteveen+Bos en een 

SecondOpinion van SEO. Bernard Gerard, ex raadslid 

voor de SP in Eindhoven, legt uit. (Dit stuk verscheen 

recent in het Eindhovens Dagblad.) 

 

OPGEKLOPTE RUIT NOG 

STEEDS NIET RENDABEL 
 

Het Eindhovens Dagblad schreef over een MKBA 

(Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse) van het 

bureau Witteveen+Bos over de Ruit om Eindhoven, en 

over een second opinion van SEO Economisch 

Onderzoek. De krant benadrukte vooral dat deze 

stukken uit begin 2010 pas in april 2013 op tafel 

kwamen  en citeerde kritiek  uit de second opinion. 

Over wat er in die MKBA zelf staat, is nauwelijks 

geschreven.  

 

De context 

De provincie wilde Rijksgeld voor de Ruit om 

Eindhoven. De minister eist dan een MKBA. Die heeft 

Witteveen+Bos in januari 2010 in een paar weken 

geschreven, waarschijnlijk op basis van cijfers over 

2008. Standaard vraagt de minister daarna om een 

second opinion. Die schreef SEO kort daarna. Het gaat 

dus om relevante documenten die ten grondslag liggen 

aan een subsidie van ca 200 miljoen, maar die door de 

provincie niet in het politieke proces ingebracht zijn. 

De Ruit bestaat uit een nieuwe Oost-westverbinding 

langs het Wilhelminakanaal, en uit twee delen van de 

N279: Veghel- Laarbeek (de N279 midden), en uit het 

deel Laarbeek-Ommel (de N279 zuid), die verbreed 

moeten worden. Vanwege de vorm op de landkaart 

noemt men het geheel de T-structuur. De voorgestelde 

uitvoeringswijze is een 2*2-weg zonder vluchtstrook, 

ontworpen voor 100 km/uur, op maaiveldniveau. 

 

Wat is een MKBA? 
Dat is een getalsmatige analyse of een nieuwe 

infrastructuur zin heeft. Men voedt het model van een 

nieuwe weg met de geschatte kosten van aanleg en 

onderhoud, en met de (in geld omgezette) baten o.a. in 

de vorm van reistijd, verkeersveiligheid en 

luchtkwaliteit. Kosten en baten die ver in de toekomst 

doorlopen worden via een rekenmethode 

teruggerekend naar een beginjaar. 

Als de baten groter zijn dan de kosten, heet het project 

rendabel. Wat komt eruit?  

 

De baten van de N279Midden en Zuid blijken niet 

alleen kleiner dan de kosten, ze blijken zelfs kleiner 

dan nul. Tegenover de voordelen van een kortere 

reistijd staan grotere nadelen van verkeersslachtoffers, 

luchtverontreiniging en klimaat.  Het traject wordt 
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voor 454 miljoen aangelegd, daarna moet de 

maatschappij er elk jaar tot 2124 een slordig miljoen 

bij passen. De Oost-westverbinding zou 300 miljoen 

opbrengen (+600 miljoen – 300 miljoen).  

De kosten van de hele T-structuur zijn dan 754 miljoen 

en de baten 514 miljoen. De T-structuur in zijn geheel 

is dus NIET rendabel. Maar volgens SEO stelt de 

MKBA de kosten te laag voor en de baten te hoog. 

CBS-cijfers (bevolkingsstatistiek, COROP-regio ZO-

Brabant, 2013) ondersteunen SEO. Die kosten en baten 

berusten op keuzes, die bij het opstellen van het 

MKBA-model gemaakt worden. De uitkomst van het 

model staat of valt met die aannames. 

 

De gemaakte keuzes 
Welke keuzes maakt  Witteveen+Bos? (en welke 

andere keuzes maken SEO, CPB en CBS?):  

- Kiest voor het Europese Coördinatiescenario 

uit 1997(!), dat van alle mogelijke CPB-scenario’s uit 

dat jaar tot de hoogste verkeersgroei leidt (het laagste 

CPB-scenario kent veel minder verkeersgroei) 

- Gebruikt het verouderde SRE-verkeersmodel 

2.0 (SEO vindt dat het gangbare Rijkswaterstaatmodel 

NRM gebruikt moet worden) 

- Stelt de jaarlijkse bevolkingsgroei op 0,8% 

(SRE-model) (het CBS noemt hier 0,2%) 

- stelt de jaarlijkse werkgelegenheidsgroei op 

1,9% (SRE-model)  (SEO noemt hier schattingen van  

-0,1 tot +0,9%. Het CBS zegt dat het aantal mensen 

van 20 tot 65 jaar in  ZO-Brabant jaarlijks daalt  met  

0,26%) 

- Veronderstelt bovenop die arbeidsplaatsen-

statistiek ook nog eens extra kenniswerkers die hier 

anders niet zouden komen 

- Neemt aan dat natuurschade met het 

mitigatie/compensatiebedrag volledig betaald is (wat 

nu juist in dit gebied met zeldzame natte natuurparels 

onjuist is). 

- Taxeert  nieuwe snelweg op 22 miljoen/km en 

de verbreding van de N279Zuid op 12 miljoen/ km.  

(SEO noemt ervaringscijfers die bijna dubbel zo hoog 

liggen). 

- Laat zinvolle kleinere maatregelen buiten 

beschouwing  

- Doet alsof er geen spits- of kilometerheffing 

komt (SEO stelt dat een spitsheffing de files op zichzelf 

al halveert, en dat een vlakke heffing  daar al 38% af 

haalt) 

 

Mijn conclusie  

Witteveen+Bos maakt  overal de gunstigste keuzes en 

dat bezorgt hun opdrachtgevers (provincie/SRE) 200 

miljoen. De uitkomst van pessimistischer keuzes wordt 

niet onderzocht.  

Besluitvorming over infrastructuur in dit land is een 

merkwaardig gebeuren. Het blijft een raadsel waarom 

de minister 200 miljoen weggeeft voor een project dat 

zelfs met de grootste fantasie niet rendabel te krijgen 

is. 

‘Ik beleef het Wilhelminakanaal als 

onderdeel van het mooie landschap aan de noordzijde 

van het Rijk van Dommel en Aa’. John Carp, 

woonachtig in Son en Breugel, over het kanaal in het 

landschap.  

Bij alle kritiek op de plannen voor het “afmaken van 

de Ruit”, n.l. op de verkeersweg langs het Wilhelmina 

kanaal, wordt vooral gewezen op het verlies aan natuur 

en landschap lángs het kanaal. Dat is ondermeer de 

aantasting van het Dommeldal, de Breugelse Beemden, 

het Nuenens Broek en de bezittingen van Brabants 

Landschap Heerendonk en Ruweeuwsels. Maar het is 

goed nog eens te benadrukken welk een uniek cultuur- 

en natuur monument het kanaal zélf is. Vanaf de hoge 

kanaaldijken heeft men schitterende uitzichten op het 

lager gelegen land, maar óók op het prachtige kanaal 

met zijn statige bomenrijen en bloeiende bermen. Op 

de kanaaldijk is door de SRE een fietspad aangelegd 

dat intensief wordt gebruikt. Op zondagmorgen telden 

wij in een half uur tijd 95 fietsers, wandelaars en 

skeelers. Dat is een indicatie van het grote toeristische 

belang van de route. Wandelaars lieten weten het 

afschuwelijk te vinden als die weg er zou komen. 

 

Er is een zinvolle traditie van bundeling van 

infrastructuur om landschap te sparen, denk maar aan 

de Betuwelijn die is aangelegd langs de A15.  Er is 

echter ook een zinvolle traditie van verbetering van 

bestaande wegen in plaats van nieuwe aan te leggen. 

Denk maar aan de A2 ten noorden en ten zuiden van 

Eindhoven. Ooit waren er plannen voor parallelle 

wegen door de natuurgebieden van de Meierij en de 

Strabrechtse Heide.  Gelukkig is toen besloten voor 

opwaardering. Ook bij het Wilhelmina kanaal is deze 

kwestie aan de orde. Het prachtige kanaal met zijn 

uitzichten kan behouden blijven door opwaardering 

van de N270, de Helmondweg. Daar ligt immers al een 

vierbaansweg die kan worden opgewaardeerd door de 

aansluitingen op Eindoven en Helmond -en op 

Nuenen, Geldrop en Mierlo aan te pakken. Deze optie 

verdient verre de voorkeur, ook al om economische 

reden. Nu ook het  Brabants Landschap zich in zijn  

Algemene bestuursvergadering op 14 juni voor deze 

optie heeft uitgesproken wordt het moeilijk dit 

alternatief nog langer te negeren. De heroriëntatie van 

de wegenplannen zal pure winst betekenen voor het 

leefklimaat van Brainport –en daar gaat het toch om. 
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AUTOWEG DÓÓR 

NATUURPAREL, VLAK LANGS 

DE WOONWIJK DOMMELEN 

IN VOORBEREIDING? 
 

Verontrustend nieuws uit de Grenscorridor 

N69.  

 

Het grensoverschrijdende verkeer tussen het wegennet 

bij Eindhoven en de grensovergang ten zuiden van 

Valkenswaard, aansluitend op het wegennet naar het 

Belgische Hasselt, moet verdwijnen uit de kernen van 

Valkenswaard en Aalst. Niemand betwist dat. Maar het 

is verdomd moeilijk een nieuwe verbinding te 

realiseren ergens in het mooie landschap in de 

gemeenten Waalre, Valkenswaard, Bergeijk en Eersel. 

Nu gaan de Belgen hun aansluitende weg ook nog fors 

uitbreiden tot een snelweg. Waar moet dat heen?  

 

Na vele jaren onderzoek en discussie heeft de 

Provinciale Staten vorig jaar een zone vastgesteld 

waarbinnen nu een tracé voor een nieuwe verbinding 

wordt ontworpen. Daar zitten hele grote haken en ogen 

aan vanwege de kwetsbare beeklopen en natte 

natuurparels, de geohydrologische situatie (breuken) 

en ook de landbouwbelangen in het gebied tussen 

Valkenswaard en Bergeijk. Ook de natuur- en 

milieuorganisaties Natuurmonumenten, 

Staatsbosbeheer en Brabantse Milieufederatie zijn 

betrokken bij het zoeken van de beste oplossing. In 

deze Nieuwsbrief kunnen we daar niet verder op 

ingaan. We verwachten daar kort na de zomervakantie 

meer over naar buiten te kunnen brengen. 

 

Wel melden we hier dat het Bewonersoverleg 

Dommelen verontrustend nieuws meldt en zich 

afvraagt of de overheden aansturen op het realiseren 

van een nieuwe autoweg vlak langs Dommelen. 

Daarenboven lijken ook de Belgische overheden wilde 

plannen te hebben met deze weg. 

  

Doorgaand verkeer Eindhoven-Hasselt 
“Een vertegenwoordiger van de Belgische overheid liet 

onlangs weten dat de Raad van State 

in België weliswaar op 3 april 2013 het gewestelijk 

ruimtelijk uitvoeringsplan voor de omleidingsweg 

vernietigd had, maar dat het slechts een kwestie van 

korte tijd zal zijn of de afgesproken verbinding 

Eindhoven-Hasselt zal er liggen. De weg wordt 4-

baans aan de Belgische kant. Maar wat 

is afgesproken tussen bestuurders, getuige deze 

uitspraak? 2x2 Rijbanen? Dat laten wij (en hopelijk 

ook Provinciale Staten straks) toch niet gebeuren! 

Voorzover wij weten wordt de nieuwe autoweg aan 

Nederlandse zijde ontworpen met 2x1 rijbaan en een 

snelheid van 80 km/u. Verdere informatie over onze 

argumenten, de zin en onzin van de Westparallel, 

geschiedenis en (voorgenomen) acties van het 

bewonersoverleg kunt u vinden www.oplossing-

n69.nl. Ons emailadres: oplossingn69@gmail.com. 

Volg onze acties komende maanden!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEER WETEN, MEE DOEN? 

Als u geïnspireerd raakt en meer wilt weten over deze 

projecten, over wat we daarvan vinden, wat we doen 

om de tot bijsturen en verbetering van deze projecten 

te komen, of als u daar zelf aan wilt bijdragen, neem 

dan gerust contact op met de betreffende organisaties. 

Op de website van de provincie Noord-Brabant kunt u 

nadere gegevens vinden over de inhoud en planning 

van deze projecten. Indien nodig helpt ook de 

Brabantse Milieufederatie u graag verder bij het leggen 

van contact (zie onze website:  

www.brabantsemilieufederatie.nl of stuur een email 

naar: bmf@brabantsemilieufederatie.nl)  

 
(Disclaimer: de BMF heeft de stukken van diverse betrokkenen in 

deze nieuwsbrief bijeengebracht en van een leader voorzien; dit 

betekent niet dat zij per definitie alle verkondigde opvattingen ook 

voor haar rekening neemt.) P.S. Volgende keer hopelijk met 

plaatjes en foto’s. 

  

http://www.oplossing-n69.nl/
http://www.oplossing-n69.nl/
http://www.brabantsemilieufederatie.nl/
mailto:bmf@brabantsemilieufederatie.nl

