
 

 

 
 
PASSANTENHAVEN – BRUG – SLUIS. 
 
Wethouder Joan Briels begint zijn verhaal met te verwijzen naar het artikeltje dat op 9 
november 2012 in het Eindhovens Dagblad stond.  In dit artikel werd gemeld dat er een 
gentlemen’s agreement tussen Helmond en Laarbeek in de maak is waardoor de brug in 
Aarle-Rixtel wellicht af en toe open zou gaan om boten naar en van Helmond door te laten. 
Het bericht kunt u hier aanklikken: 
http://www.ed.nl/regio/laarbeek/brug-aarle-rixtel-wellicht-af-en-toe-open-
1.3339894#.ULewCpnMnrE.email 
 

De wethouder bevestigt dat er overleg is geweest over een gentlemen’s agreement maar 
hierin wordt niet vastgelegd dat de brug opengaat.  
Het plan om de passantenhaven in Aarle-Rixtel uit te breiden is een onderdeel van het IDOP. 
De plannen hiervoor zijn al lang klaar, maar het is wachten op de vergunning van 
Rijkswaterstaat (RWS). Maar al in 2011 heeft RWS laten weten dat er problemen zijn want 
een buurgemeente vraagt om de plannen te mogen inzien. Helmond wil namelijk 
voorkomen dat de passantenhaven zodanig wordt uitgebreid dat in de toekomst doorvaart 
naar Helmond niet meer mogelijk is.  
RWS en de provincie zien een en ander in een groter perspectief, een regionaal plan 
waarvan de haven in Aarle-Rixtel een onderdeel is. Er moet overeenstemming komen over 
een totaal plan in een groter gebied. Een sluitende business case waarin expliciet gesproken 
wordt over een jachthaven op de kop van Aarle-Rixtel.  
Het totaalplan  bestaat uit 2 fases: de 1st fase is uitbreiding van de haven  en de 2de fase is 
de verdere ontwikkelingen in de regio. Ook de verbinding Croij met de Bundertjes komt 
hierin voor. De Donkse brug die Helmond van Laarbeek gekocht heeft komt daarvoor bij de 
nieuwe sluis 7 te liggen. 
Voor dit totale plan komen er middelen van de provincie en RWS, er is sprake van miljoenen 
euro’s. In dit kader moeten we ook kijken naar de kansen die er liggen.  
Er ligt een raadsbesluit dat de brug dicht blijft maar als de uitbreiding van de haven is 
gerealiseerd en ook de rest van het totaal plan , zal er hoogstwaarschijnlijk gekeken worden 
of er een nieuw besluit genomen kan worden.    
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