
 

 

 

 

 

 

 

 

KLANKBORDGROEPEN NOORDOOSTCORRIDOR 
 

Verslag van 2 x 3 Klankbordbijeenkomsten NOC. 

 

6 en 28 februari: West-Ende Helmond, N279 zuid 1, Laarbeek – Helmond  

7 en 27 februari: Ambiance Veghel, N279 midden, Laarbeek – Veghel  

9 februari en 5 maart: Couwenbergh Aarle-Rixtel, A58 Ekkersrijt – Laarbeek  

 

Algemeen: 

Complimenten aan de organisatie, de provincie en Witteveen en Bos voor de goede 

verzorging en begeleiding tijdens de bijeenkomsten. 

Bijeenkomst in Veghel werd beduidend minder bezocht, in Helmond iets minder maar in 

Aarle-Rixtel leek het wel drukker dan de eerste keer. 

 

Na de 6 bijeenkomsten komen een aantal adviezen regelmatig terug die door ons gesteund 

worden. Deze waren zeker niet unaniem, er is een breed scala aan adviezen gegeven vanuit de 

verschillende belangengroeperingen.  

 

 

 Een duidelijke vraag ligt er om de N279 van den Bosch naar Asten niet uit te voeren in een 
100km versie maar een 2 x 2 / 80km weg met ongelijkvloerse kruisingen. Hiermee wordt 
duidelijk het regionale en lokale karakter beklemtoond om te voorkomen dat het een 
landelijke route wordt. De provincie houdt vast aan een 100km doorstroomweg. 

 Ten zuiden van Zijtaart de afbuiging van de N279 zo zuidelijk mogelijk leggen naar de A50; 
mogelijk dat dit dan de oostwestverbinding (Wilhelminavariant) overbodig maakt. Hierbij 
wordt regelmatig de A50 variant aangehaald die geld, tijd en natuur spaart. 
De ondernemers in Veghel pleiten voor een twee- boven-elkaar-tunnel met daarbovenop het 
lokale verkeer, deze dan dwars door Veghel  langs het kanaal leggen. 

 Vanaf Keldonk naar het zuiden de N279 de bestaande weg laten volgen, ook door Dierdonk. 
Wel aanpassingen zoals 2x2 rijstroken en ongelijkvloerse kruisingen met verdiepte ligging en 
bescherming bij de woongebieden. d.w.z. dat de voetbalvelden hiermee gespaard blijven. 
Opvallend tot nu toe is dat de meesten bij de klankbordbijeenkomst over het stuk N279 zuid 
1 de voorkeur geven aan het bestaande tracé en niet de grote nieuwe ombuiging over de 
Heikant. 

 Ter hoogte van de Bakelseweg een aansluiting maken op de N279/Bakelseweg. 
Hiermee wordt voorkomen dat er 700 voertuigen meer door de Dorpsstraat gaan rijden per 
etmaal die anders de afslag bij Bavaria nemen om via een sluiproute door Aarle-Rixtel  naar 
het zuidoosten te gaan. 

 De oostwestverbinding ten noorden van het Wilhelminakanaal leggen met een boortunnel 
onder Beekerheide door. Het blijkt dat een boortunnel goedkoper is dan een betonbaktunnel 
en laat het landschap intact: € 150.000 tegen € 170.000 /meter 
Overigens hebben de ambtelijke klankbordgroepen 12 alternatieven bedacht voor de 
passage van de oostwestverbinding ten noorden van Aarle-Rixtel. 

 Verdiepte ligging en tunnels is het devies voor de oostwestverbinding. 

 Opvallend is dat veel voorstanders voor de noordkant van het Wilhelminakanaal kiezen. 



 

 

 

 

 

 
 

Tijdens de plenaire zitting in Aarle-Rixtel kwam een levendige discussie op gang al meteen aan het 
begin van de avond. Het ging vooral over het loskoppelen van de twee hoofdwegen noord-zuid en 
oost-west bij de uitvoering en aanleg van de wegen: “bekijk nu eerst wat het effect is van een 
opgekrikte N279 en ga dan nut en noodzaak opnieuw bekijken voor de oostwestverbinding.” 
Daaruit ontstond het idee om een motie op te stellen. 
Aan het eind van de avond kreeg ik nog net het woord en heb de motie voorgelezen. Als reactie 
stond de heer Joost van Gils op. Van Gils is directielid E&M van de provincie. Hij probeerde het tij nog 
te keren maar ik heb hem de motie, na voorlezing, toch aangeboden.  
Op dinsdag had hij een gesprek met van Heugten en zou het ook ter sprake brengen. 
Later bleek dat de motie ook in de stuurgroep is behandeld en tot irritatie had geleid. Dit krijgt nog 
een vervolg door een gesprek bij de provincie. 

 

Conclusie: 

 Veel ideeën werden ingebracht, zowel binnen als buiten het zoekgebied. Wel werd er voor 
gewaarschuwd dat buiten het zoekgebied weinig zin had of het zouden wel uitzonderlijk 
goede argumenten moeten zijn.. De grote vraag nu is “wat wordt er mee gedaan?” 

 De motie kreeg geen unanieme steun maar dat hadden we ook niet verwacht. 90% geeft ook 
een duidelijk signaal, meer kracht heeft een motie vanuit de klankbordgroepen ook niet. Er 
waren drie personen (van de ca. 50) die duidelijk lieten merken dat ze het er niet mee eens 
waren of eerst met hun achterban wilden overleggen. 

 Aan het eind van de avond de motie ingediend waaraan ik de conclusie verbind:  
Motie geeft emotie en commotie.  
 

Pieter Verschuuren 
10 maart 2012 


