Aansluiting N279 op de A2 toe- en afritten

Afsluiting A2 toe- en afritten inclusief
Maastrichterweg tijdens zomerperiode
In opdracht van provincie Noord-Brabant realiseert Combinatie de Vaart, bestaande uit
Dura Vermeer, Ploegam en Van den Biggelaar, de verbreding van de N279 Noord tussen
’s-Hertogenbosch en Veghel. Het grootste deel is al gereed (Veghel tot brug Nijvelaar).
Tot november dit jaar wordt nog gewerkt aan het deel tussen de A2 en de brug Nijvelaar
over het Maximakanaal. De werkzaamheden daarvoor die de meeste hinder geven, worden
in de zomerperiode uitgevoerd. Via deze flyer geven we aan wat dat betekent.
Wat betekent dit voor u?
De werkzaamheden aan de A2 toe- en afritten zorgen voor omleidingen in de periode van zaterdag 15 juli tot maandag 28 augustus 2017. Voor meer informatie zie ommezijde.
Informatie
Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Combinatie de Vaart via info@combinatiedevaart.nl, of via het meldpunt bouwcommunicatie, 06 - 535 995 34.
Tot 1 juli 2017 bent u welkom in het informatiecentrum (Het Zuiderkruis 9) in ’s-Hertogenbosch
(Bedrijvenpark De Brand) van 10:00 uur tot 16:00 uur. U kunt de toekomstige situatie en de
werkzaamheden ook online op kaart bekijken via www.werkenaanN279noord.nl.
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In de zomervakantie vinden er vanaf zaterdag 15 juli tot maandag 28 augustus werkzaamheden en
bijbehorende afsluitingen plaats bij de aansluiting N279 op de A2 toe- en afritten. Verkeer van en naar
de A2 ondervinden daarvan hinder omdat er maar één rijstrook beschikbaar is. Ons advies is om deze
hoek gedurende de werkzaamheden te mijden. Hieronder bieden wij u alternatieve routes:

Afsluiting westelijke toe- en afrit

Vanaf zaterdag 15 juli tot en met vrijdag 4
augustus is voor weggebruikers vanuit Utrecht
afrit 21 richting Veghel drie weken (week 29, 30 en
31) dicht evenals de toerit in de richting Eindhoven/
Tilburg. Ook wordt de Maastrichtseweg N279 afgesloten vanaf de Oosterplas tot aan de oostelijke
kruising.
Er worden diverse omleidingsroutes ingesteld. Wij
adviseren echter het verkeer van en naar De Brand
om via de N279 richting Veghel te rijden om vervolgens de weg via de A50 en A59 te vervolgen.
Op 4 augustus is de afrit Veghel op de A2 voor het
verkeer vanaf Utrecht weer open. Dat geldt ook
voor de Maastrichtseweg.

Afsluiting oostelijke toe- en afrit

Vanaf vrijdag 4 augustus tot maandag 28
augustus gaat de oostelijke toe- en afrit drie
weken (week 32, 33 en 34) dicht. Verkeer vanuit
Veghel kan dan niet de afrit naar de A2 richting
Utrecht/ Nijmegen gebruiken. Verkeer vanuit Eindhoven kan hier de afrit vanaf de A2 niet gebruiken.
Er worden diverse omleidingsroutes ingesteld. We
adviseren echter het verkeer vanuit Veghel richting
de A2 om via de A50/A59 en de A2 Utrecht/Nijmegen te volgen. Verkeer van en naar Eindhoven/
Tilburg adviseren we om via de A50 richting de
N279 te rijden.

Zuiderkruis 9 (open tot 1 juli 2017)

