Nieuwsbrief Kempenbaan Veldhoven
Veldhoven, 12 maart 2020

Dit is de 23e nieuwsbrief van de Kempenbaan Veldhoven. Met deze nieuwsbrief
informeren wij u over de geplande kap van bomen op verschillende locaties langs de
Kempenbaan en de nieuw aan te leggen aansluiting A67. U kunt eerdere nieuwsbrieven
terugvinden op de website www.kempenbaanveldhoven.nl
De komende jaren wordt de gehele Kempenbaan vanaf de aansluiting N2/A2 t/m de
Locht richting Steensel vernieuwd. Inmiddels is de aannemerscombinatie Van GelderMobilis gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Het middendeel van de
Kempenbaan is al in 2014 vernieuwd. Het oostelijk deel volgt later.

De komende weken worden er op verschillende locaties bomen gekapt.
Ter hoogte van de toekomstige aansluiting A67 en rotonde Zilverbaan
In de omgeving van het nieuwe viaduct A67 en de nieuwe toeritten naar de A67 zijn al
bomen gekapt. In nieuwsbrief nr 19 (oktober 2019) hebben we u daar over
geïnformeerd. Inmiddels heeft in dat gebied archeologisch onderzoek plaatsgevonden
en worden de komende weken ook de laatste bomen binnen het werkterrein gekapt.
Ter hoogte van de geplande rotonde Zilverbaan nabij de Knegselseweg worden binnen
het werkterrein nog bomen gekapt.
Kempenbaan
Ter voorbereiding op de nieuwe aansluiting op de A67, het verleggen van kabels en
leidingen en het aanbrengen van geluidschermen langs de Kempenbaan West, worden
bomen en struiken gekapt. De kapwerkzaamheden starten vanaf 15 maart. Aan beide
kanten van de Kempenbaan, op het gedeelte tussen de aansluiting met De Run ter
hoogte van de Locht tot aan autobedrijf Van der Linden, worden alle bomen gekapt.
Ook begroeiing, zoals struiken, langs het fietspad wordt verwijderd. De donkergroene
lijnen in kaartje 1 (op de volgende pagina) laten het kapgebied langs de Kempenbaan
zien.
De nieuwe geluidsschermen worden later dit jaar geplaatst, een datum is nu nog niet
bekend. Zodra we meer weten, wordt u hierover geïnformeerd.
Locht
Langs de zuidkant van de Locht, vanaf de aansluiting met de Leemdijk tot aan de
gemeentegrens met Eersel, worden 36 bomen gekapt. Deze bomen worden gekapt om
de sloot en het fietspad aan te kunnen leggen. De donkergroene lijn in kaartje 2 (op de
volgende pagina) geeft het kapgebied langs de Locht weer.
Omdat deze bomen half april worden gekapt, worden er in overleg met een ecoloog
maatregelen genomen om te voorkomen dat vogels in deze bomen gaan nestelen.

Kaartje 1: Te kappen bomen en verwijderen struiken langs de Kempenbaan

Kaartje 2: 36 te kappen bomen langs de Locht

Nieuwe bomen
Langs de Kempenbaan worden nieuwe bomen geplant. Deze bomen worden vanaf de
tweede helft 2021 aangeplant, als alle wegwerkzaamheden zijn afgerond. Het kappen
van bomen voor de nieuwe aansluiting wordt gecompenseerd bij de Poelenloop en het
Groot Goor.

Meer informatie
Komende jaren verbeteren we de Kempenbaan ingrijpend. Wij zorgen ervoor dat de
Kempenbaan en omgeving bereikbaar blijven. Door u goed te informeren over de
werkzaamheden en omleidingen willen we de overlast zo veel mogelijk beperken. Heeft
u vragen over de ontwikkeling van de Kempenbaan of over deze nieuwsbrief? Kijk dan
op www.veldhoven.nl/kempenbaan of neem contact op per mail:
gemeente@veldhoven.nl of telefonisch via 14040.

