
 

 

 

 

 

 

 

 

KLANKBORDGROEPEN NOORDOOSTCORRIDOR 
 

Kort verslag van bijeenkomsten van 6, 7 en 9 februari jl. 

 

6 februari: West-Ende Helmond, N279 zuid 1, Laarbeek – Helmond  

7 februari: Ambiance Veghel, N279 midden, Laarbeek – Veghel  

9 februari: Couwenbergh Aarle-Rixtel, A58 Ekkersrijt – Laarbeek  

 

Algemeen: 

Goede verzorging, goede voorbereiding, voldoende mankracht. 

Kwaliteit van de voorzitters wisselend: Helmond goed, Veghel minder, Aarle-Rixtel redelijk. 

Uitleg op de drie bijeenkomsten nagenoeg gelijkluidend. 

 

Plenaire bijeenkomst 

Op de plenaire bijeenkomst werden ook vragen gesteld over bereikbaarheidakkoord en de 

waardevastheid daarvan. Wethouder Tielemans van Helmond vond dat de provincie zijn eigen 

interpretatie daaraan kon geven en zich daar niet aan gehouden moest voelen. Wethouder van 

Zeeland van Laarbeek was duidelijk, “wij houden vast aan de afspraken in het 

bereikbaarheidakkoord en dat wil zeggen ‘op Laarbeeks grondgebied geen weg op 

maaiveldniveau en ondertunneling” Op politieke vragen ging hij niet in. 

De voorzitter in Veghel begon met moeilijke crisistijden, recessie en daarom moest er met 

minder geld toch een oplossing gezocht worden…… hierop kreeg hij de nodige kritiek. “niet 

over geld mogen praten ten tijde van PlanMer en nu ineens is geld de belemmerende factor, 

dat kon er bij sommige sprekers niet in! ‘wij nemen geen genoegen met minder dan het beste 

en anders maar enkele jaren doorsparen en later beginnen’  

Bij de Wilhelminavariant werd de nut en noodzaak steeds weer aan de kaak gesteld en op de 

vraag hoe zeker is het dat de weg(en) er komt antwoordde mevr. Anneloes Visser, 

projectleider NOC, “de weg komt er”  

 

Werkatelier 

Na de plenaire bijeenkomsten werden werkateliers gevormd door groepen van 5-10 personen 

met een man van de provincie als voorzitter en een notulist voor de opmerkingen. 

Op grote kaarten werden de punten aangemerkt en de geopperde ‘waarden’ vastgelegd 

 

Een paar opvallende ‘waarden’:  

o Opvallend was dat de weg langs het Wilhelminakanaal door bijna niemand als 

noodzakelijk werd bepleit, alleen het ZLTO wilde niet de “belangrijke natuurwaarde 

van de landbouwgronden” opofferen voor de waarden van de gronden langs het 

Wilhelminakanaal. Het is wel algemeen bekend dat b.v. Bavaria grote voorstander is 

van de oostwestverbinding. Verder zaten er weinig Helmonders in de zaal. 

o Transporteurs en eigen verladers (EVO) vinden de N279 het belangrijkste met een 

goede aansluiting ten zuiden van Zijtaart op de A50. Zij hebben maar twee 

belangrijke speerpunten en dat is ‘bereikbaarheid’ en ‘doorstroming’ Ze kunnen ook 

heel goed leven met een 80km weg en hoeven niet perse een 100km weg en zeker 

geen 130km. De provincie gaat uit van 100.  



 

 

 

 

 

 

Twee belangrijke voorzieningen moet de weg wel hebben: 2 x 2 rijstroken en 

ongelijkvloerse kruisingen! 

o De vertegenwoordiger van de ondernemers uit Laarbeek / Bemmer vond een weg 

langs het Wilhelminakanaal niet nodig mits er een goede zuidelijk aansluiting komt 

op de A50 vanuit de noordkant van Laarbeek en naar het zuiden een goede 2x2 

verbinding op de A67 bij Asten. Wel werd aangedrongen op een rechtstreekse 

aansluiting van industrieterrein Bemmer op de N279 

o Indien de Oost-Westverbinding er komt en aansluit op de N279 dan is een op- en afrit 

op de N279 ter hoogte van sportpark De Hut (Bakelseweg) erg wenselijk. Daarmee 

wordt voorkomen dat sluipverkeer door de Dorpsstraat van Aarle-Rixtel (+700 

voertuigen per etmaal) bij Bavaria de A58 verlaat en een weg door Aarle-Rixtel kiest. 

Men kan dan immers doorrijden tot aan de afslag op de N279. 

o Een nieuwe weg over de Heikant werd vooral op de bijeenkomst in Helmond fel 

bestreden. Het opkrikken van de bestaande weg werd vaak bepleit. Een nieuwe weg 

aan de oostkant van Dierdonk heeft hetzelfde negatieve effect op Dierdonk als de 

huidige weg aan de westkant. Daarom was het advies: “breng de noodzakelijke 

voorzieningen die aan de oostkant aangebracht zouden moeten worden nu eerst aan op 

de bestaande weg aan de westkant van Dierdonk en je spaart erg veel geld uit”  

o Algemeen werd aangedrongen op gesplitste uitvoering: Eerst de Noord-Zuidroute, de 

N279 opkrikken en dan evalueren of een Oost-Westverbinding nog nodig is. 

o Als nieuw alternatief werd ingebracht: de noordelijke ligging van de Oost-

Westverbinding ter hoogte van Laarbeek tussen Aarle-Rixtel en Beek en Donk. 

De kruising met het kanaal, kanaalomleiding en de Aa met de N279 vraagt een tunnel 

van ongeveer 1km. Verplaatsen we die tunnel naar de noordkant van het 

Wilhelminakanaal en leggen de boortunnel dan onder de Beekerheide en de 

Oranjelaan dan hoeft die tunnel zeker niet langer te zijn. Hij komt dan uit ten noorden 

van de kanaalomleiding en heeft meer plaats voor de aansluiting op de N279 

Hiermee worden de natuurwaarden bij Aarle-Rixtel gespaard en ook de bedreiging 

voor de wijk Opstal  en de leefbaarheid in Aarle-Rixtel komt dit ten goede. Met de 

ontwikkeling van Beekse Akkers kan er al rekening mee worden gehouden. 

Het mag niet zo zijn dat toekomstige bewoners van het plan Beekse Akkers die er nog 

niet wonen en waarvoor de huizen nog niet gebouwd zijn, belangrijker geacht worden 

dan de bestaande bewoners van Opstal en Aarle-Rixtel die er al wel wonen. 

 

 

 

Pieter Verschuuren 

11 februari 2012  


