Manifest voor betere bereikbaarheid van de Brainport-regio en de gemeenten aan de
N279 (langs de Zuid-Willemsvaart) en in de Grenscorridor N69
versie 3 juni 2012

‘Beter Verbinden!’
Van dure naar duurzame verkeersoplossingen
In dit Manifest ‘Beter Verbinden!’ schetst een groot aantal organisaties een andere manier om bereikbaarheid,
leefbaarheid en natuur en landschap in Oost-Brabant te verbeteren. De provincie Noord-Brabant en diverse
gemeenten hebben vergevorderde plannen om een provinciale ‘snelweg’ te realiseren door forse uitbouw
snelheidsverhoging op de huidige gebiedsontsluitingsweg langs de Zuid-Willemsvaart (N279). Ook wil men
twee nieuwe autowegen aanleggen langs en door kleinschalig landschap, kwetsbare natuur en beekdalen.
Deze wegen en het verkeer dat er gebruik van maakt vormen een ernstige bedreiging van het woon- en
leefklimaat van de omwonenden en de omliggende natuurgebieden en bovendien is een flink deel van de
uitbreidingen niet nodig. De overheden hebben een groot tekort aan middelen om deze infrastructuur goed in
te passen en er zijn meer lacunes in de begroting. In het manifest komen de organisaties van omwonenden en
natuur- en milieu met een alternatief dat uitzicht biedt op een betere balans tussen bereikbaarheid,
leefbaarheid en natuur. Bovendien is dit alternatief gefaseerd uit te voeren en zijn de kosten beter
beheersbaar.
Dit manifest wordt u aangeboden
door de volgende organisaties:
Stichting Omwonenden N279,
Fietsersbond afdeling Eindhoven,
Stichting Middengebied, IVN Laarbeek,
Actiegroep Landelijk Laarbeek,
Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel,
Fietsersbond afdeling Helmond,
Stichting Brouwberg en vele andere
organisaties, zie pag. 8.
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Manifest Beter Verbinden!: het kan een stuk beter
In het provinciaal bestuursakkoord Tien voor Brabant (2011-2015) heeft
verbetering van de bereikbaarheid in Oost-Brabant/Brainport-regio prioriteit
gekregen. Deze doelstelling en prioriteitstelling betwisten we niet. Wel hebben
we ernstige bedenkingen tegen belangrijke keuzes die binnen de projecten
Noordoostcorridor (Oostwestverbinding plus N279-midden en -zuid), N279noord en Grenscorridor N69 tot nu toe zijn gemaakt. We vinden het
onverstandig zoveel geld eenzijdig te besteden aan uitbreiding van bestaande
en nieuwe infrastructuur voor autoverkeer, zeker als het budget voor
verantwoorde inpassing ernstig te kort schiet. De verkeersoplossingen en vooral
de lokale inpassing daarvan, kunnen naar onze mening veel beter en wellicht
goedkoper.
Zoals het er nu uitziet loopt de rekening voor deze projecten samen op tot ver
boven een miljard euro. Daarbij is behoorlijke inpassing, maar bijvoorbeeld ook
de realisatie van een voorgenomen HOV verbinding is allerminst verzekerd. Er is
eenvoudigweg niet voldoende geld beschikbaar. Verdere uitwerking zal
bovendien een aantal forse kostenposten aan het licht brengen waarin de
begrotingen en budgetten onvoldoende of niet voorzien. Dit brengt ons er toe
voor te stellen twee projecten goed uit te voeren, in plaats van drie slecht en
hierbij in beginsel aanpassing en inpassing van bestaande wegen voor te laten
gaan op de aanleg van nieuwe. Dit draagt in belangrijke mate bij aan de
instandhouding van het groene kapitaal in Oost Brabant, de Brainport-regio en
de Grenscorridor voor de huidige en toekomstige bewoners. (vervolg op pag. 2)

De plannen van de provincie Noord-Brabant
De provincie Noord-Brabant, gemeenten en het SRE zijn bezig met besluitvorming over vier wegenprojecten in OostBrabant. Het gaat om de volgende projecten:
1. Verbreding van de N279-Noord, het traject tussen de A2 bij Den Bosch en de A50 bij Veghel;
2. Verbreding van de N279-Midden en N279-Zuid, het traject tussen de A50 bij Veghel en de A67 bij Asten;
3. Aanleg van een nieuwe Oostwest-verbinding tussen de A50/knooppunt Ekkersrijt en de N279 bij Beek en Donk;
4. Aanleg van een nieuwe verbinding, de Westparallel, tussen de N69 onder Valkenswaard en de A67 bij Veldhoven.
De projecten 2 en 3 vormen samen het project Noordoostcorridor. Project 4 staat bekend als Grenscorridor/N69. Op
bijgevoegde kaart zijn de wegen waar het over aangegeven. Op pag. 6 gaan we in de nadelen van de provinciale plannen.
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Manifest ‘Beter Verbinden! Van dure naar duurzame verkeersoplossingen’
vervolg Het kan een stuk beter (pag 1)



Betere balans
Wij pleiten voor het aanbrengen van een betere balans
tussen de verschillende belangen die in het geding zijn
(samengevat: people, planet, profit) en mogelijke
oplossingsrichtingen, door het koppelen van de infraprojecten ter verbetering van de bereikbaarheid aan:
goede ruimtelijke inpassing, inclusief verbetering van
de leefbaarheid en behoud en versterking van
waardevolle natuur en landschap
sterk verbeterd gebruik van bestaande infrastructuur
uitbreiding van hoogwaardig openbaar vervoer op
drukke verbindingen
goede lokale en interlokale fietsroutenetwerken
ombuiging van automobiliteit door slim werken/slim
reizen, benutting van ICT etc.

Kernpunten van het voorstel ‘Beter Verbinden! Van
dure naar duurzame verkeersoplossingen’








De N279 blijft een regionale ontsluitingsweg en mag
nu en straks geen alternatief worden voor de A2. De
weg wordt van Den Bosch tot Asten uitgevoerd als een
optimaal toegeruste en ingepaste weg met een
ontwerpsnelheid van 80 km/u en hoofdzakelijk 2x1
rijstrook. De aansluitingen worden zo uitgevoerd dat
ze een goede doorstroming niet belemmeren.
Optimale inpassing moet er voor zorgen dat de
omgevingsbelasting niet toeneemt en op een aantal
specifieke plaatsen wordt verminderd (Veghel,
Helmond, landelijk gebied).
Naast de uitwerking van de optimale aanpassing en
inpassing van het bestaande tracé van de N279 in
Veghel en in Helmond (waarbij milieunormen als bij
nieuwbouw worden gehanteerd), worden ook
optimaal ingepaste omleidingen bij Veghel
(zuidwestelijk) en Dierdonk (noordoostelijk)
uitgewerkt.
De geplande nieuwe weg langs het Wilhelminakanaal
wordt niet aangelegd, wegens het ontbreken van de
noodzaak daartoe. De bestaande hoofdverbinding
Helmond-Eindhoven blijft zijn functie behouden; de
doorstroming op en inpassing van de aansluitende
stedelijk hoofdwegen wordt verbeterd, in combinatie
met verbetering van verkeersveiligheid en
vermindering van milieubelasting.
Beide kansrijke alternatieven voor de huidige N69
(Westparallel en Verbeterd West-Midden 1) worden
verder uitgewerkt in vervolgonderzoek.





Nadat alle keuzebepalende aspecten van beide
alternatieven goed zijn uitgewerkt, wordt een
definitieve keuze gemaakt voor één van beide
alternatieven. Vooralsnog hebben wij een sterke
voorkeur voor het alternatief Verbeterd West-Midden
1. (Brabants Landschap neemt een ander standpunt in
over het project Grenscorridor N69. Zie het tekstkader
op pag 3.)
Netwerken met HOV en snelle (non-stop)
fietsverbindingen worden uitgebreid; slim werken/slim
reizen, teleconferencing en allerlei ICT-toepassingen
o.a. voor voertuiggeleiding worden bevorderd.
Om het integrale karakter van de projecten N279, N69
en de ISV Rijk van Dommel en Aa tot uitdrukking te
brengen, wordt de verbetering van de leefbaarheid en
de versterking van de ruimtelijke kwaliteiten (groenblauw raamwerk, gebiedsimpuls en recreatieve
voorzieningen) in de gebieden waar de infrastructuur
wordt verbeterd of aangelegd met kracht ter hand
genomen.

Verderop in dit manifest gaan we uitgebreider in op deze
punten (pag. 4-5) Op de los bijgevoegde kaart zijn diverse
wegverbindingen weergegeven die in dit manifest ter
sprake komen.

Naar een verbrede aanpak in het belang van
verkeer, leefbaarheid en natuur
Wij stellen voor om in de plannen voor de
bereikbaarheidsprojecten Noordoostcorridor, N279 en N69
ruimte te scheppen voor wezenlijke verbeteringen en dat
(mede) mogelijk te maken door verschuivingen aan te
brengen binnen de geplande budgetten.
Het doel blijft verbetering van de bereikbaarheid van de
Brainport en Oost-Brabant. Door de verbetering van de
bereikbaarheid te beschouwen als méér dan alleen het
faciliteren van meer autobereikbaarheid, ontstaat ruimte
voor het aanbrengen van een betere samenhang met en
benutting van de voordelen van andere vormen van
mobiliteit èn een betere samenhang met de instandhouding
en versterking van andere waardevolle aspecten van de
leefomgeving en natuur en milieu in de Brainport-regio en
aangrenzende delen van Oost-Brabant. De verbrede aanpak
combineert dus meerdere belangrijke opgaven:
het oplossen van verkeersknelpunten in het bestaande
wegennet, zodat het verkeer in de regel doorstroomt
zonder buitenproportionele vertragingen in de spits,
voorkomen dat (elders) nieuwe knelpunten ontstaan,
o.a. door versterking van goede alternatieven voor
autoverkeer;
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Manifest ‘Beter Verbinden! Van dure naar duurzame verkeersoplossingen’
(vervolg Naar een verbrede aanpak, pag 2)

Oproep

-

Wij roepen de leden van Provinciale Staten en het college
van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, van de
gemeenteraden en de colleges van B&W, van de
Stuurgroepen N279-Noord en Noordoostcorridor en van
het Bestuurlijk Overleg Grenscorridor N69 op om de
plannen die nu in voorbereiding zijn in onderlinge
samenhang te heroverwegen en de beschikbare middelen
beter in te zetten. Dat kan door minder te focussen op het
bestellen van strekkende meters asfalt en meer op een
gedifferentieerd pakket maatregelen waarmee
bereikbaarheid, economie, kwaliteit van de leefomgeving,
natuur & landschap en de overheidsfinanciën op korte en
langere termijn gezamenlijk meer profijt hebben van de
voorgenomen enorme investeringen.

leefbaarheid en natuur worden versterkt
zodanige inpassing van bestaande infrastructuur dat de
milieu- en omgevingsbelasting van de infrastructuur en
het verkeer dat daarvan gebruik daadwerkelijk
vermindert en de leefbaarheid en natuur worden
versterkt.

Voor een dergelijke verbrede aanpak is een heel pakket
maatregelen beschikbaar waar regionaal en lokaal
uitvoering aan kan worden gegeven. Met het oog op de
bereikbaarheid van de woon- en werklocaties denken we
bijvoorbeeld aan:
verbetering van de doorstroming door bij aansluitingen
en kruisingen gebruik te maken van slimme VRI’s,
groene golf, rotondes, verlengde opstelstroken en zo
nodig ongelijkvloerse kruisingen en aansluitingen;
- toevoeging plaatselijk (selectief dus niet standaard)
van een extra rijstrook of een inhaalstrook;
- versnelde realisatie en uitbreiding van het
hoogwaardig openbaar vervoer netwerk-in-aanbouw in
de Brainport-regio en Noordoost-Brabant;
- intensivering van de inzet van ICT voor
voertuiggeleiding (inclusief in-car systemen);
- verbetering en uitbreiding van het netwerk van lokale
en interlokale fietsverbindingen. Hierbij denken we
nadrukkelijk ook aan snelle (non-stop) fietsroutes (op
woon-werkverbindingen en gericht op centra en ovknooppunten), aangepast op gebruik van snelle
elektrische fietsen;
werken aan de ombuiging en vermindering van de
verplaatsingsbehoefte met personenauto’s, in het
bijzonder in de spitsuren. Naast HOV en comfortabele
fietsvoorzieningen, denken we aan promotie van het
gebruik HOV, de elektrische fiets en mobiliteit- en tijdsparend werken (door spreiding
werktijden/aanvangstijden, virtuele en flexibele
kantoor- en vergaderfaciliteiten (zie seats2meet,
regus/station2station), skype en teleconferencing,
etc.).

Brainport bij uitstek
De Brainport-regio heeft in het bijzonder een sterke
uitgangspositie voor het ontwikkelen en toepassen van
innovaties op het gebied van ICT voor voertuiggeleiding
(intelligent cruise control, connected cruise control, etc.),
het ontwikkelen en faciliteren van het nieuwe werken en
vergaderen en het benutten van de snelle elektrische
fietsen op interlokale verbindingen.

.

Deze oproep komt van een groot aantal Brabantse
organisaties; de lijst met ondertekenaars staat op pag 1 en
8 van dit manifest. Brabants Landschap betreurt het dat
niet beide kansrijke alternatieven (Westparallel en
(Verbeterd) West-Midden 1) verder worden uitgewerkt. Zij
beschouwt echter de Westparallel onder voorwaarden als
een acceptabel alternatief. Zie verder onderstaand
tekstblok.
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Westparallel onder voorwaarden acceptabel
voor Brabants Landschap
Brabants Landschap neemt bij het project
Grenscorridor/N69 een andere positie in dan zoals in dit
manifest verwoord. Zij kan het alternatief Westparallel
accepteren onder de voorwaarde dat het geohydrologische
systeem in het gebied in takt blijft en de aansluiting(en) van
Dommelen op de Westparallel een verantwoorde manier
ingepast worden. De inpassing moet voldoende recht doen
aan de belangen van de inwoners van Dommelen,
geohydrologie en natuur in het gebied.
Voor Brabants Landschap komt het andere kansrijke
alternatief (Verbeterd West-Midden 1) weer in beeld als
niet aan beide voorwaarden wordt voldaan.
Voor het overige onderschrijft Brabants Landschap het
manifest. Ze hoopt dat door af te zien van de oostwestverbinding extra middelen vrijkomen voor een
verantwoorde inpassing van de Westparallel.

Voorstel ‘Beter Verbinden! Van dure naar duurzame verkeersoplossingen’
Ons voorstel betreft de verbindingen N279, de oostwestverbinding Helmond-Eindhoven en de N69 en de kwaliteit van
natuur- en landschap. We lichten onze voorstellen hieronder toe.

N279 Den Bosch (A2)-Asten (A67)
De N279 van Den Bosch tot Asten wordt uitgevoerd
als optimaal toegeruste en ingepaste weg voor
ontsluiting van aanliggende gemeenten. Tegelijk
wordt voorkomen dat de N279 of delen daarvan, al
of niet in combinatie met de overigens door ons
afgewezen nieuwe Oostwest-verbinding langs het
Wilhelminakanaal, een aantrekkelijk alternatief
vormt voor doorgaand verkeer dat thuishoort op A2.
De toekomstige N279 van Den Bosch tot Asten heeft wat
ons betreft de volgende kenmerken:
a. ontwerpsnelheid 80 km/u;
b. 2x1 rijstrook (d.w.z. 1 rijbaan met 2 gescheiden
rijstroken). Alleen daar waar noodzakelijk voor een
goede doorstroming wordt plaatselijk verbreding naar
2x2 rijstroken gerealiseerd;
c. bij aansluitingen wordt gebruik gemaakt van
toereikende voorzieningen om een vlotte
doorstroming zonder noemenswaardige vertragingen
te faciliteren. Dat kan variëren van VRI’s met verlengde
opstelstroken en in- en uitvoegstroken, rotondes en
indien noodzakelijk ongelijkvloerse kruisingen en
aansluitingen. Eventuele kunstwerken worden in
beginsel ontworpen voor 2x1 rijstrook, ruimte sparend
ontworpen en zodanig ingepast dat de belasting van de
leefomgeving en natuur en landschap wordt
geminimaliseerd.
d. Verbetering van de inpassing en vermindering van de
omgevingsbelasting door de bestaande weg,
kunstwerken en verkeer dat daarvan gebruik maakt,
wordt in de vervolgonderzoeken uitgewerkt. Om de
geluiduitstraling te beperken wordt voor de
hoofdrijbaan geen verhoogde ligging toegepast. Bij de
inpassing van bestaande en nieuwe wegvakken en
kunstwerken worden in beginsel de milieunormen als
bij nieuwbouw gehanteerd.

N279 Veghel
Ter voorbereiding van een nadere gedegen afweging wordt
onderzoek gedaan naar de optimale aanpassing en
inpassing (inclusief verdiepte ligging, al of niet afgedekt)
van de bestaande weg en naar een optimaal ingepaste
zuidwestelijke omleiding. Het onderzoek moet uitwijzen of
een zodanige aanpassing en inpassing van het huidige tracé
mogelijk is dat van een nieuwe doorsnijding van het gebied
ten zuidwesten van Veghel kan worden afgezien, in het
belang van het behoud van de leefomgeving en natuur en
landschap rondom Zijtaart.

N279 Dierdonk (Helmond)
Ter voorbereiding van een nadere gedegen afweging wordt
onderzoek gedaan naar de optimale aanpassing en
inpassing (inclusief verdiepte ligging, al of niet afgedekt)
van de bestaande weg ten zuidwesten van Dierdonk en
naar een optimaal ingepaste noordoostelijke omleiding ter
vervanging van de huidige weg langs Dierdonk.
Ontwerpuitgangspunten: 80 km/u, weg en kunstwerken
met 2x1 rijstrook, milieunormering voor nieuwe wegen. Het
onderzoek moet uitwijzen of de bestaande weg zodanig kan
worden aangepast en ingepast dat daarmee de
verkeershinder voor de omliggende wijken voldoende
wordt verminderd en de stedebouwkundige eenheid wordt
versterkt, of dat dit alleen wordt bereikt met een
noordoostelijke omleiding. De wijkorganisaties van
Helmondse wijken menen dat dit laatste het geval is. Een
oostelijke omleiding echter betekent in principe een
doorsnijding van het landschap en zal natuurgebied De
Bakelse Beemden raken en in de buurt komen van De
Grotelse Heide en de Biezen. Dat wordt betreurt door
omwonenden- en natuur- en milieuorganisaties.

N279 oostzijde van Helmond
De organisaties van Helmondse wijken vinden dat de
huidige verhoogde ligging bij de kruising met de
Deurnesweg en de spoorlijn vervangen moet worden door
een verdiepte ligging. Dit ter vermindering van de
geluiduitstraling op de nabijgelegen wijken.

N279 in landelijk gebied
De N279 loopt over flinke afstanden door landelijk gebied:
zuidelijk van Den Bosch tot Veghel, zuidelijk van Veghel tot
Helmond en zuidelijk van Helmond tot de A67 bij Asten. De
inpassing van de weg wordt op deze wegvakken zodanig
uitgevoerd dat de zichtbaarheid vanuit het omliggende
landschap (zoals het Aa-dal) en de uitstraling van licht en
geluid van het verkeer op het omliggende landschap sterk
wordt beperkt; bijvoorbeeld met behulp van een
(combinatie van) enigszins verdiepte ligging, wallen,
begroeide schermen.
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Voorstel ‘Beter Verbinden! Van dure naar duurzame verkeersoplossingen’
Oostwest-verbinding

N69

De geplande nieuwe Oostwest-verbinding langs het
Wilhelminakanaal wordt niet aangelegd wegens het
ontbreken van de noodzaak daartoe vanuit regionaal
perspectief en om een aanzuigende werking (in
combinatie met de N279 tussen Beek en Donk en Asten)
als alternatieve route voor bovenregionaal verkeer te
voorkomen. De bestaande hoofdverbinding HelmondEindhoven (A/N270) blijft zijn huidige functie behouden.

Om tot een gedegen afweging te komen worden beide
kansrijke alternatieven voor de huidige N69 verder
uitgewerkt. Vooralsnog verwachten wij het beste resultaat
van het alternatief Verbeterd West-Midden1. Dit
alternatief bestaat uit de volgende onderdelen:
a.

De inpassing van en doorstroming op de A/N270 en de
aansluitende wegen in Helmond en Eindhoven wordt sterk
verbeterd; in combinatie daarmee wordt de
omgevingsbelasting door het verkeer tegelijkertijd
verminderd. Het (H)OV en de fietsverbindingen op de
diverse oostwest-relaties worden verder geoptimaliseerd
(snelle, non-stop fietsverbindingen).

Natuur- en landschapskwaliteit
Vanuit het oogmerk behoud en versterking van natuur- en
landschapskwaliteit wordt de grootste winst behaald door
het achterwege laten van de geplande nieuwe
doorsnijdingen. Denk hierbij aan: de Westparallel bij
Valkenswaard, de Oostwestverbinding langs het
Wilhelminakanaal en een oostelijke omlegging van de N279
bij Dierdonk (Helmond).
Om het integrale karakter van de projecten N279, N69 en
Rijk van Dommel en Aa tot uitdrukking te laten komen
worden de verbetering van de leefbaarheid en de
ruimtelijke kwaliteiten (groen-blauw raamwerk,
gebiedsimpuls en recreatieve voorzieningen) in en rond de
gebieden waar de infrastructuur wordt verbeterd, met
kracht ter hand genomen.
De financiering hiervan moet tegelijk met die van de
wegenprojecten worden zeker gesteld, waarbij uiteraard
ook andere partners hun bijdrage dienen te leveren. De
uitvoering van de verbetermaatregelen dient gelijk op te
gaan met de aanpak van de wegen.

Voor het grensoverschrijdende verkeer op de N69
wordt een betere verbinding gerealiseerd op basis van
het alternatief Verbeterd West-Midden1. Deze
verbinding voor grensoverschrijdend doorgaand
verkeer maakt grotendeels gebruik van bestaande
wegen ten oosten van Bergeijk en Eersel en wordt
zodanig ingepast dat het verkeer niet leidt tot toename
van de milieuhinder in de kernen Bergeijk en Eersel.
Grensoverschrijdend doorgaand verkeer wordt
geweerd uit de kernen en het buitengebied, vooral
door het aanbieden van goede verbindingen naar de
A67 en de A2 (via de Zuidelijke Randweg
Valkenswaard) en voorts door het gebruik van routes
door woonkernen en het buitengebied stevig te
ontmoedigen, zo nodig door een verbod voor
doorgaand vrachtverkeer in te stellen en te handhaven.
Het nieuwe tracé bij Aalst wordt zodanig ingepast (half
verdiepte ligging of tunnelbak) dat de omliggende
woongebieden geen overlast van het verkeer op de
nieuwe weg ondervinden. (Zie voor details van dit
alternatief de door BMF en anderen ingediende
zienswijze op de Plan-MER en de ontwerp
structuurvisie Grenscorridor N69.)

b.

De HOV-verbinding Valkenswaard-Eindhoven wordt zo
spoedig mogelijk gerealiseerd; vooruitlopend daarop
worden de ov-verbindingen Valkenswaard-AalstEindhoven zoveel mogelijk geoptimaliseerd.

c.

Ter ontlasting van huidige verbinding tussen
Valkenswaard en Eindhoven, die door Aalst loopt,
wordt voor het (pendel)verkeer ValkenswaardEindhoven, een korte omleiding gerealiseerd met
gebruikmaking van het oude spoorbaantracé tussen
Waalre en Aalst. Deze nieuwe verbinding loopt ten
zuiden van de Lissevenlaan, passeert verdiept de
Koningin Julianalaan, takt ten westen van De Voldijn
aan op de Burgemeester Mollaan en sluit na de
onderdoorgang onder de A67 aan de Professor
Holstlaan aan op het Eindhovense wegennet.

Brabants Landschap betreurt het dat niet beide kansrijke
alternatieven (Westparallel en (Verbeterd) West-Midden 1)
verder worden uitgewerkt. Zij beschouwt de Westparallel
onder voorwaarden als een acceptabel alternatief. Zie verder
het tekstblok op pag. 3.
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Manifest ‘Beter Verbinden! Van dure naar duurzame verkeersoplossingen’
Nadelen van de huidige provinciale
plannen
Waarom is de uitvoering van de wegenprojecten zoals die
nu worden voorgesteld onverstandig?
 De huidige bereikbaarheidsproblemen in OostBrabant worden slechts deels opgelost en er
ontstaan door deze projecten nieuwe problemen
(bijvoorbeeld bij de aansluitingen van N279 op de
A50 en de A2 en van de Westparallel op de A67);
 De maatschappelijke kosten-batenanalyses pakken
negatief uit;
 De schade aan natuur, landschap en beekdalen is
zeer groot;
 De inpassingskosten van de gekozen alternatieven
(mitigatie en compensatie) zijn niet alleen hoog
maar zijn op belangrijke punten nog onbekend of
worden ernstig onderschat;
 Er is een tekort aan middelen voor de toegezegde
inpassingsmaatregelen (zoals verdiepte ligging of
tunnels) en de zekerstelling van openbaar
vervoermaatregelen zoals de HOV verbinding
Valkenswaard ontbreekt.
Bestudering van de plannen laat aanzienlijke gebreken in
de onderzoeken en vele schadelijke omgevingseffecten
zien. Doelstellingen zijn te weinig of niet concreet
geformuleerd, belangrijke informatie ontbreekt,
toekomstige verkeersstromen zijn verkeerd berekend als
gevolg van gefragmenteerde besluitvorming. Een sterk
opgewaardeerde N279, al of niet in combinatie met de
geplande nieuwe Oostwest-verbinding Ekkersrijt-Beek en
Donk, zal doorgaand (vracht)verkeer aanzuigen dat
thuishoort op de A2. De negatieve gevolgen hiervan voor
het leefmilieu in de hele regio worden sterk onderschat.
Bij de ruimtelijk-economische onderbouwing van het
project Noordoostcorridor plaatsen wij grote vraagtekens.
Het plan voorziet ondermeer in een nieuw aan te leggen
kostbare weg. Niet om bestaande verkeersproblemen op te
lossen, maar om vier economische clusters, die bij de
hoekpunten van de wegenruit zouden liggen, met elkaar te
verbinden. Twee daarvan zijn echter niet bij die
hoekpunten gesitueerd. Door synergie met de komst van
20.000 extra kenniswerkers zou de aanleg van de nieuwe
Oostwest-verbinding alsnog tot een positief resultaat
kunnen leiden maar elk verband tussen hun komst en de
aanleg van de weg ontbreekt. De nieuwe weg zou de
bestaande weg tussen Helmond en Eindhoven (A/N270)
moeten ontlasten. Uit het verkeersonderzoek blijkt echter
dat de bestaande verbinding even druk blijft als nu, vooral
omdat veel woon-werkverkeer deze kortste verbinding zal
blijven gebruiken. Tot slot mag niet onvermeld blijven dat
de geplande nieuwe Oostwest-verbinding een enorme
schade betekent voor het kleinschalige en waardevolle
landschap ter plaatse, met onder meer het beekdal van de
Dommel, Heerendonk, Breugelsche Beemden,
Ruweeuwsels, ’t Hof en De Beemd, Nuenens Broek, Stad
van Gerwen, Achterbos, Reijbroeken, dal van de Goorloop.
.

Er is in de plannen tot nu toe volstrekt onvoldoende
gekeken naar de samenhang met andere belangrijke
componenten die een economisch sterke en qua
leefomgeving aantrekkelijke regio nodig heeft. Alleen al wat
betreft bereikbaarheid moet een aantrekkelijke regio die
stedelijke en suburbane functies combineert, om haar
interne en externe verbindingen te onderhouden over meer
dan alleen een optimale autobereikbaarheid beschikken.
Net zo belangrijk zijn daarbij een hoogwaardig openbaar
vervoer netwerk, een comfortabel en veilig fietsnetwerk
(incl. ‘non-stop’-routes) en de moderne (dus flexibele en
virtuele) kantoor- en vergaderfaciliteiten bieden (zie ook de
Agenda van Brabant).

Huidig budget voor de projecten N279
(Noord/Midden/Zuid), Oostwestverbinding en N69
Door de verschillende overheden is tot nu toe € 1.241,5
miljoen gereserveerd voor de vier wegenprojecten in OostBrabant. Onderstaande tabel geeft de verdeling weer.
€ miljoen
Spaarfonds provincie Noord Brabant
Door Rijk betaald bij overdracht van de
N69
SRE (bron: MJUP SRE 2012-2016)

750

Rijk voor Bereikbaarheidsprogramma
Schatting bijdrage van alle gemeenten
samen
Totaal

259

70
113

50
1.242

Budget verschuiven
Het geld dat wordt bespaard door enkele geplande nieuwe
en kostbare verbindingen niet aan te leggen en door de
N279 alleen plaatselijk en niet over de volle lengte 2x2
rijstroken aan te leggen, willen we in de eerste plaats
bestemmen voor de realisatie van ons voorstel ‘Beter
Verbinden!’ De verschuiving die daarvoor nodig zijn binnen
het budget voor de projecten lichten we hieronder toe. (Het
betreft een ruwe schatting; het ontbreekt ons aan
voldoende gegevens om meer in detail te kunnen treden.)
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Besparingen

N69

N279
De N279 heeft, naar wij verwachten, met de huidige
maximum snelheid van 80 km/u en het huidige profiel
(merendeels 2x1 rijstrook) nu en in de toekomst geen
capaciteitsprobleem als de huidige gelijkvloerse
aansluitingen worden aangepast en doorgaand
sluipverkeer (alternatieve route voor de A2) wordt
voorkomen. We baseren deze verwachting mede op het
feit dat vanaf 2006 de waargenomen intensiteit op de N279
stabiliseert. De rekenmodellen gaan ons inziens ten
onrechte uit van een flinke toename. Op het deel tussen
Veghel en Helmond staan geen files. Deze weg heeft ruim voldoende capaciteit. De N279-Noord kent alleen in de
spits files bij verkeerslichten.
Ons staat kortom een weg voor ogen die een goede
ontsluiting van de aanliggende gemeenten biedt, maar
geen doorgaand verkeer van de A2 aanzuigt. Wij stellen
daarom voor de N279 in zijn geheel (van Den Bosch tot
Asten) als volgt in te richten: ontwerpsnelheid 80 km/u,
hoofdzakelijk 2x1 rijstrook, aangepaste aansluitingen en
kruisingen (rotondes of ongelijkvloers).

-

N279-Noord
De N279-Noord stond aanvankelijk, op basis van een
volledige 2x2 en 100 km/uur uitvoering met ongelijkvloerse
aansluitingen, voor ca € 300 miljoen in de boeken. De
uitvoering van het alternatief 100-MIN versie (100 km/u,
2x2 rijstroken, aansluitingen deels ongelijkvloers, deel
gelijkvloers) dat nu voorligt kost ca € 200 miljoen. Een
verbeterde 80-PLUS versie (2x2, 80 km/uur, aansluitingen
deels ongelijkvloers) kost ca € 120 miljoen. Verdubbeling
van het aantal rijstroken is echter niet nodig. Voor het
noordelijk deel betekent dit een kostenbesparing van naar
schatting € 40 miljoen ten opzichte van de alternatieven
gebaseerd op 100 km/u en 2x2 rijstroken (bron: eigen
schatting, MER/Inpassingsplan).
N279- Midden en -Zuid
De opwaardering van de N279 van Veghel tot Asten met
2x2 rijstroken en 100 km/u wordt geschat op € 535 miljoen
(bron: advies Stuurgroep Brainport-Oost 29/09/2010).
Veronderstel dat de uitvoering met 80km/u en 2x1 rijstrook
voor 60% van dit bedrag kan worden aangelegd, dan wordt
daarmee 40% op de kosten bespaard,

Oostwest-verbinding
De Oostwest-verbinding langs het Wilhelminakanaal kost in
de meest simpele uitvoering (wat in strijd zou zijn met de
afspraken in het Bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel BrabantStad uit 2007) € 280 miljoen (bron: advies
Stuurgroep Brainport-Oost 29/09/2010).

Calculatie alternatief Westparallel
Volgens de provincie kost het volledig aanleggen van de
N69 Westparallel 210-220 miljoen. Door de HOV-lijn
Eindhoven-Valkenswaard niet in de begroting op te nemen,
kost het project Westparallel voorlopig € 180 miljoen.
Daaraan dragen provincie en rijk samen € 157 miljoen bij,
de gemeenten en het SRE samen bijna € 20 miljoen en
derden bijna 5 miljoen, bij elkaar ca € 182 miljoen.
Hierbij zijn een aantal opmerkingen te maken die duiden op
te verwachten aanzienlijk hogere kosten dan nu begroot:
Het Platform N69 meent dat deze calculatie niet deugt en
verwacht dat de aanleg van de Westparallel aanvullend ca €
40 miljoen zal vragen (dus in totaal € 220 miljoen). Met
name de kosten om geohydrologische problemen te
voorkomen en Dommelen-noord aan te sluiten op de
Westparallel zijn nog niet bekend en kunnen nog flink
oplopen.
Rijkswaterstaat heeft aangekondigd dat de A67 vanaf de
aansluiting van de Westparallel tot knooppunt De Hogt
extra rijstroken moet krijgen. Het Rijk legt de rekening
hiervoor bij de provincie; deze kosten zijn nog niet precies
bekend maar er zijn schattingen die uitkomen tussen de €
15-50 miljoen.
Mogelijk komen van de gemeente Veldhoven forse
schadeclaims als blijkt dat geplande woonwijken niet meer
te realiseren zijn.
Calculatie alternatief West-Midden
Het Platform N69 begroot realisatie van het alternatief
Verbeterd West-Midden (de uitvoeringsversie die het
Platform N69 voorstelt), exclusief de HOV-lijn, op ongeveer
€ 170 miljoen. Dit alternatief bevat geen nieuwe aansluiting
op de A67 en hoeft de A67 wellicht voorlopig niet verbreed
te worden. Bovendien is bij dit alternatief de
geohydrologische problematiek en de aansluiting van
Dommelen niet aan de orde en komen er geen
schadeclaims uit Veldhoven.
Besparing N69 samengevat
Los van de vraag hoe de verdeling over de diverse
overheden zou zijn, kan het N69 alternatief West-Midden
dus een besparing van ca € 50 miljoen betekenen, nog los
van de bespaarde meerkosten voor aanpassing van de A67,
de geohydrologische problematiek, de aansluiting
Dommelen en een schadeclaim van de gemeente
Veldhoven.
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De volgende organisaties onderschrijven dit
manifest: (vervolg van pagina 1)

Samenvatting besparingen N279 + OWverbinding + N69
Een meer duurzame richting geven aan de ambities inzake
betere bereikbaarheid van de Brainport leidt dus om te
beginnen tot een besparing van ca € 585 miljoen. De
werkelijke besparingen zullen waarschijnlijk hoger zijn
vanwege het bekende fenomeen van niet realistisch
begroten en dientengevolge grote kostenoverschrijdingen
bij infrastructuurprojecten.
€ miljoen
N279 Noord
N279
Midden/Zuid
Oostwest
verbinding
N69
Totaal

Plan
Provincie
200

Beter
Verbinden!
160

Besparing

535

320

215

280

-

280

220

170

50

1.235

650

585

40

Extra uitgaven voor betere uitvoering van de
projecten N279 en N69
De gezamenlijke overheden kunnen door de in dit manifest
bepleite aanpak in eerste instantie € 550 tot € 600 miljoen
besparen. Wij stellen voor dit bedrag voor bereikbaarheid
in samenhang met leefbaarheid en natuur en landschap
aan te wenden zoals aangegeven in onderstaande tabel. De
bedragen in deze tabel zijn niet meer dan een zeer ruwe
schatting en dus slechts indicatief. Ze dienen om te laten
zien dat voor veel minder of evenveel geld een goed en in
ieder geval evenwichtiger en daarmee duurzamer resultaat
mogelijk is.
€ miljoen
N279
Verbeterde vormgeving aansluitingen met de
N279 (op basis van 80 km/u)
Extra inpassingsmaatregelen bij Veghel

150

Extra inpassingsmaatregelen bij Helmond

50

Betere inpassing van de N279 in het landelijke
gebied
Betere verkeersdoorstroming op de bestaande
A/N270 en aansluitende wegen in
Eindhoven – Helmond

80

50
20

N69
Extra inpassingsmaatregelen bij Bergeijk en
Eersel
Overkapte verdiepte ligging/ ondiepe tunnel
ten westen van De Voldijn (gemeente
Aalst/Waalre)
Fysieke infrastructuur van de HOV-lijn naar
Valkenswaard
Algemeen
Technisch-innovatieve navigatiemaatregelen

Totaal

40
20
30

10

Ruimtelijke kwaliteit

35

Nader te bepalen

100
585

Wijkraad Brouwhuis, Wijkraad Rijpelberg, Wijkraad
Dierdonk, Projectgroep Dagelijks Beheer Helmond Noord,
Oplossing N69 Bewonersoverleg Dommelen,
Milieuwerkgroep Valkenswaard, Themagroep Leefomgeving
en Verkeer Waalre, Actiegroep Riethoven en N69
oplossingen, Dorpsraad Lieshout, Brabantse
Milieufederatie, Brabants Landschap, IVN Son en Breugel ,
Milieuwerkgroep Son en Breugel, Vogelwerkgroep de
Klamper, Platform N69, IVN Veldhoven/Vessem, Dorpsraad
Vlierden, Stichting N279Tegengeluid, Vereniging Het
Groene Hart, IVN Bernheze, Dorpsraad Gerwen, KNNV
Eindhoven, Vereniging Werkgroep voor Natuurbehoud en
Milieubeheer Eindhoven en omgeving, IVN Veghel,
Werkgroep Verkeer Stichting Kernraad Riethoven, IVN
afdeling ’s-Hertogenbosch, Bossche Milieu Groep, IVN
Eindhoven, Heemkunde Kring Son en Breugel, IVN Nuenen.

Bijschrift bij de kaart bij het Manifest ‘Beter
Verbinden!’
N279 van Den Bosch tot Asten. Kenmerken: 80km/u, 2x1 rijstrook
(plaatselijk indien noodzakelijk 2x2 rijstroken), aansluitingen/
kruisingen inrichten met VRI, verlengde in- en uitvoegstroken,
rotondes of (indien noodzakelijk vanwege doorstroming)
ongelijkvloers.
N279 Studiegebied omleiding Veghel. De studie betreft de
vervanging van het huidige tracé door een omleiding meebuigend
met A50 en noordelijk of zuidelijk langs Zijtaart aansluitend op de
huidige N279.
N279 Studiegebied omleiding Dierdonk (Helmond). De studie
betreft de vervanging van het huidige tracé door een omleiding
noordoostelijk van Dierdonk.
N69 Alternatief Westparallel: nieuwe verbinding N69-A67
westelijk van Valkenswaard aansluitend op A67 ten zuiden van
Veldhoven.
N69 Alternatief Verbeterd West-Midden1, onderdeel West:
aanpassing bestaande verbinding langs Bergeijk en Eersel voor
afwikkeling grensoverschrijdend verkeer, inclusief ongelijkvloerse
kruisingen/aansluitingen en verdiepte ligging bij Bergeijk en/of
Eersel.
N69 Alternatief Verbeterd West-Midden 1, onderdeel Midden 1:
nieuwe verbinding voor woon-werkverkeer, gedeeltelijk verdiept
of in tunnelbak langs Lissevenlaan en de wijk De Voldijn,
aansluitend op de bestaande verbinding Burgemeester Mollaan
(Waalre)/Professor Holstlaan (Eindhoven).
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