• Verbreding Kempenbaan West
• Nieuwe aansluiting A67

WERK AAN DE WEG
Start nieuwe fase Kempenbaan West
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Vanaf maandag 5 juli starten we met een nieuwe fase van het project Kempenbaan
West. De werkzaamheden aan de Kempenbaan vanaf de gemeentewerf tot aan de
rotonde De Plank (trajectdeel 6) zijn klaar. Ook het nieuwe viaduct Zilverackers op
de A67 (afrit 31) is op vrijdag 2 juli klaar. Na de avondspits openen we de nieuwe
toe- en afritten en het viaduct voor verkeer.
We starten met de verbreding van de Kempenbaan en de Locht op het gedeelte rotonde
De Plank tot aan Koningshof. De bestaande rotonde De Plank wordt omgebouwd tot
T-kruising. De Run 8200 is dan bereikbaar via de nieuwe kruising met de Heerseweg
en via de Heiberg. Dit deel van de Kempenbaan, de Locht en De Plank worden tijdelijk
afgesloten voor verkeer, zodat we kunnen werken aan de weg.
Door deze wegafsluiting wordt het drukker op andere wegen in en rond Veldhoven en
moet u rekening houden met extra reistijd. Op deze pagina’s leest u meer daarover.

Wat is klaar en waar
wordt gewerkt?

Gebruik de
omleidingsroutes

Wegdelen 1a en 2

We vragen nog even vol te houden.
Eind oktober zijn we klaar met de
werkzaamheden en is Veldhoven door de
verbreding van de Kempenbaan en de nieuwe
aansluiting op de A67 beter bereikbaar.
Tijdens de werkzaamheden moet u rekening
houden met langere omleidingsroutes.
We willen overlast in de woonstraten
voorkomen en daarom leiden we het verkeer
om via hoofdwegen die extra verkeer aan
kunnen. Maak daarom zo veel mogelijk
gebruik van de aangegeven omleidingen,
zodat het in de woonstraten niet te druk
wordt. Óók als de aangegeven route niet de
kortste is. Tijdens de werkzaamheden letten
we erop dat iedereen zich aan de
omleidingsroutes houdt en de verkeersdrukte
in woonstraten niet te groot wordt.
Wij proberen de overlast die de afsluitingen
geven zo veel mogelijk te beperken.
De veiligheid van de weggebruikers en de
bewoners vinden wij het belangrijkst.
Als we merken dat het te druk wordt in de
woonstraten, nemen we maatregelen in de
vorm van tijdelijk afsluitingen van wegen of
tijdelijk instellen van éénrichtingsverkeer.
Het busverkeer van de Kempenbaan wordt
omgeleid over de Oeienbosdijk. Om sluipverkeer op de Oeienbosdijk te voorkomen,
plaatsen we hier een bussluis. Fietsers en
bussen kunnen de bussluis passeren.

Autoverkeer
verdelen over de
hoofdwegen

Helpt u mee? Door gebruik te maken van de
omleidingsroutes via de hoofdwegen, helpt u
de doorstroming van autoverkeer op gang te
houden én om de woonstraten vrij te houden
van doorgaand verkeer. Op de kaart
hiernaast hebben we aangegeven van welke
omleidingsroute u gebruik kunt maken om bij
uw bestemming te komen.
Fietsers hoeven nauwelijks om te rijden.
Zij maken gebruik van het tweerichtingenfietspad aan de zuidkant van de Kempenbaan.
Ter hoogte van de rotonde De Plank leiden
we fietsers om langs De Run. Met gele
borden hebben we de omleidingsroute
aangegeven.

1a en 2
1b
5
6
4 en 7

De aannemer werkt in delen en die zijn op de
kaart hiernaast aangegeven. Per wegdeel ziet u
wat u kunt verwachten. Bij werkzaamheden aan
wegdelen 3, 4, 6 en 7 sluiten we de weg af.

Noordelijke toe- en afrit nieuwe aansluiting A67
en aansluiting Zilverbaan
Op 2 juli zijn de werkzaamheden klaar.
De weg en het viaduct zijn open.

Wegdeel 1b
Zuidelijke toe- en afrit nieuwe aansluiting A67
Deze werkzaamheden zijn klaar. De weg is open.

Wegdeel 3 – Locht
Deze werkzaamheden zijn sinds maart klaar.
De weg is open tot aan Koningshof.

Wegdeel 5 – Heiberg en De Run
Deze werkzaamheden zijn klaar. De weg is open.

Wegdeel 6 – Kempenbaan
(kruising gemeentewerf tot Heerseweg)
Op 2 juli zijn de werkzaamheden tot aan de
rotonde De Plank klaar.

Wegdelen 4 en 7 – Kempenbaan
(Heerseweg tot Locht)
Vanaf de rotonde De Plank tot Koningshof
wordt de weg verbreed tot tweebaansweg.
De bestaande rotonde De Plank wordt een
T-kruising met De Plank. Vanaf maandag 5 juli
tot eind oktober is dit wegdeel afgesloten.

