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Jaaroverzicht Nieuwe N69
In veel opzichten is 2020 geen succesvol jaar. Maar de
aanleg van de N69 is onverminderd snel doorgegaan. In één
jaar tijd is de bouw al over de helft. Waar begin dit jaar de
schop de grond in ging, is het tracé nu goed zichtbaar.
Bruggen en viaducten zijn al uit de steigers en er is geen
enkele vertraging opgelopen.
In dit mooie jaaroverzicht zie je van verschillende locaties
een drieluik met foto's op verschillende momenten in het
afgelopen jaar. Er zijn bergen werk verzet!
Op naar 2021 waarin we de weg gaan afbouwen en
inrichten, zodat deze eind van het jaar in gebruik kan
worden genomen.

Bekijk het jaaroverzicht ››

Boskalis geeft inkijkje in werkzaamheden
Nieuwe N69 [video]
Vanwege de coronamaatregelen was het dit jaar helaas niet
mogelijk om geïnteresseerden op de bouwplaats rond te
leiden. Om jullie toch een inkijkje te geven, hebben we deze
video gemaakt. Boskalis en provincie vertellen hoe de
Nieuwe N69 de 'groenste weg van Brabant' wordt, waarin
inpassing van de weg in het landschap, duurzaamheid en
innovaties de hoofdrol spelen. En daarnaast uiteraard ook
prachtige beelden van de weg in aanbouw.
Bekijk de video ››

Kempenbaan West en Aansluiting A67:
werkzaamheden komend half jaar.
In 2021 gaan inwoners van Veldhoven en weggebruikers
meer merken van de werkzaamheden aan de Kempenbaan
en aansluiting Nieuwe N69 op de A67. Een deel van de
Kempenbaan en de Locht wordt tijdelijk afgesloten.
Gemeente Veldhoven en aannemerscombinatie Van Gelder
Mobilis kiezen ervoor de rijbaan af te sluiten, zodat het werk
sneller klaar is. Op deze manier wordt de vertraging bij de
bouw van het viaduct A67 ingehaald en is de aannemer toch
voor het einde van het jaar klaar. Meer over de
werkzaamheden aan Kempenbaan West en Nieuwe
aansluiting A67 leest op u op de themapagina in het
Veldhovens Weekblad.
Naar de themapagina ››

Aanleg Diepveldenweg
Op symbolische wijze werd op 16 november de officiële
openingshandeling verricht voor de aanleg van de
Diepveldenweg Eersel – Bergeijk – N397. De nieuwe weg
wordt ruim vier kilometer lang met twee fietstunnels, een
ovatonde en een rotonde ter hoogte van de Boevenheuvel
op de provinciale weg N397. Als alles volgens verwachting
verloopt, zijn de werkzaamheden rond de zomer van 2021
afgerond. De aanleg van de Diepveldenweg geeft een forse
impuls aan de leefbaarheid en bereikbaarheid in het gebied
tussen Eersel en Bergeijk.
Bekijk de video ››

Kerstsluiting Boskalis
Boskalis is gesloten van donderdag 24 december 2020 t/m 3
januari 2021. Tijdens deze periode is de aannemer van de
Nieuwe N69 alleen voor calamiteiten bereikbaar, via 06 – 29
34 62 22.
Boskalis en provincie Noord-Brabant wensen u heel fijne
feestdagen! Op naar 2021 waarin we de weg gaan
afbouwen en inrichten, zodat deze eind van het jaar in
gebruik kan worden genomen.

Grenscorridor N69 is een integrale opgave die bestaat uit een maatregelenpakket om de al 30 jaar
durende leefbaarheids- en bereikbaarheidsproblematiek in het gebied op te lossen. Er komt een
oplossing voor regionaal en lokaal verkeer én de ruimtelijke kwaliteit van het gebied verbetert.
Voor reacties, suggesties en vragen over de N69 kunt u contact opnemen met het programmateam
N69@brabant.nl | www.grenscorridorN69.nl.
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