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Bekijk de Nieuwe N69 vanuit de lucht
Bekijk hier de luchtfoto's die in maart 2020 zijn gemaakt
van de aanleg Nieuwe N69. Wil je meer bouwfoto's zien
van het project, kijk dan op de pagina 'Blik op het
project' op de website.
Lees verder ››

Herinrichting N397 (Dommelsedijk)
Met de aanleg van de Nieuwe N69 wordt ook de N397
(Dommelsedijk) volledig opnieuw ingericht tussen de
komgrens Dommelen en de rotonde Braambos. De
herinrichting van de N397 is eind 2021 klaar. Tot die tijd
maakt het verkeer op de N397 gebruik van een korte
omleidingsweg langs de werkzaamheden.
Lees verder ››

Start aanleg voetgangersbrug Heers
Over de Nieuwe N69 worden drie voetgangersbruggen
aangelegd; Heers, Einderheide en Braambos. De
werkzaamheden voor voetgangersbrug Heers starten in
de week van 11 mei en nemen 11 maanden in beslag.
Voetgangers, fietsers en ruiters/menners kunnen
gewoon gebruik blijven maken van de route via een
korte omleidingsweg. Dit is, net zoals de huidige route,
een zandpad. Alleen bij de kruising met de
bouwweg liggen betonplaten.
Lees verder ››

Korte omleidingsweg Broekhoven
Voor de bouw moet soms een kruisende weg tijdelijk
opengebroken worden. Om te zorgen dat al het verkeer
de route gewoon kan blijven gebruiken, legt de
aannemer eerst een korte omleidingsweg (bypass) aan
langs de bouwwerkzaamheden. De ‘bypass’
Broekhovenseweg gaat vanaf 13 mei a.s. in
gebruik. Hier wordt de Nieuwe N69 half verdiept
aangelegd. De Broekhovenseweg wordt hier verhoogd
overheen geleid.
Lees verder ››

Video: wat komt er allemaal kijken bij
de aanleg nieuwe aansluiting A67
Gemeente Veldhoven is gestart met de aanleg van de
nieuwe aansluiting voor de Nieuwe N69 op de A67. Er
wordt eerst zand aangevoerd en de hagedissen, die uit
hun winterslaap ontwaken, worden afgevangen in het
werkterrein en elders weer vrijgelaten. In deze korte film
maak je kennis met het projectteam en vertellen ze wat
er allemaal bij zo'n groot project komt kijken.
Lees verder ››

LEADER-subsidie voor
Kunstwandelpad Het Groene Lint
Een wandelpad van 24 kilometer lang met 12
kunstwerken langs de route. Dat is kunstroute Het
Groene Lint. Een wandelpad dat zich door het
landschap slingert van Eersel via Veldhoven naar
Eindhoven. Het kunstwandelpad verbindt stad en
platteland en bevordert de biodiversiteit. Om die reden
maakt het project met succes aanspraak op de
subsidieregeling voor lokale initiatieven die het gebied
Grenscorridor N69 aantrekkelijker maken en verbeteren.
Lees verder ››

