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Aanpassing N279
viaduct en ongelijkvloerse 
kruising bij Keldonk

Notitie reikweidte in detail niveau ligt ter inzage 

van 12 september tot 24 oktober 2016 

met 2 varianten



Aanpassingen N279 bij 

Veghel-Keldonk



Uitgangspunten ontwerp N 279 

Veghel-Asten
 De zoekzones uit de provinciale structuurvisie van 2011 zijn bepalend.

 Om de doorstroming te bevorderen wordt in samenhang met het 

hoofdwegennet en de stedelijke netwerken Smart Mobility/ITS toegepast en 

worden aansluitingen en oversteken ongelijkvloers gemaakt. 

 Ter plaatse van de aansluitingen wordt het verkeer zoveel als mogelijk naar 

de randstructuur (A50-N279-A67) geleid (zie paragraaf 3.1). 

 Vertrekpunt voor de N279 is 2x1-baans. Indien uit de 

verkeersberekeningen, het MER of nadere (aan Smart Mobility 

gerelateerde) onderzoeken blijkt dat dit dwarsprofiel (op onderdelen) 

onvoldoende robuust is, treden partijen met elkaar in overleg over de 

situatie.



Vervolg uitgangspunten

 De ontwerpsnelheid op de N279 bedraagt 80 km/h.

 Directe (erf)ontsluitingen op de N279 zijn niet toegestaan, eventueel 

bestaande (erf)ontsluitingen worden verwijderd. 

 Bestaande kunstwerken worden slechts aangepast als daar 

aanleiding/technische noodzaak voor is.

 Nieuw te bouwen kunstwerken worden toekomstbestendig 

gedimensioneerd (2x2 rijstroken). Zo hoeven deze bij een eventuele 

toekomstige verbreding van de N279 Veghel-Asten niet vernieuwd te 

worden. • Middels Social Design wordt een open en transparant 

(ontwerp)proces toegepast. 



Vervolg uitgangspunten

 Bij de omleiding bij Dierdonk wordt een ecoduct aangelegd om de 

natuurgebieden aan weerszijden van de weg met elkaar te verbinden. Ook 

wordt de fietsverbinding Heikantse Beemd geïntegreerd in het ecoduct. 

 In de beekdalen wordt rekening gehouden met gerealiseerde en eventueel 

nog te realiseren beekherstelmaatregelen en/of grondwater- c.q. 

oppervlaktewatermaatregelen, en ecologische verbindingszones. 

 Bij kruisingen over de Zuid-Willemsvaart moet rekening gehouden worden 

met een (eventuele) opwaardering van het kanaal naar vaarwegklasse IV. 

Hierbij hoort een doorvaarthoogte van 7,20m.



Huidige situatie bij Keldonk



Zoekgebied Keldonk viaduct en 

ongelijkvloerse kruising



Hoe zou het kunnen worden??

Voorbeeld Middelrode



Waar de viaduct en waar de 

ongelijkvloerse kruising



Het vervolg is dat er vanuit de provincie 

bijeenkomsten in winter/lente 2016/2017 komen 

om de mogelijkheden met elkaar te bespreken.

Wij houden u op de hoogte.

Vragen?

Jos van den Heuvel 

Dorpsraad Keldonk

Vervolg bijeenkomsten N 279


