Nieuwsbrief Kempenbaan Veldhoven
Nieuwsbrief, 7 april 2021
Dit is de 31ste nieuwsbrief van de Kempenbaan Veldhoven. In deze nieuwsbrief informeren wij u
over de voorgang van de werkzaamheden. U kunt eerdere nieuwsbrieven terugvinden op de
website www.kempenbaanveldhoven.nl
De komende jaren wordt de gehele Kempenbaan vanaf de aansluiting N2/A2 tot en met de Locht
richting Steensel vernieuwd. De werkzaamheden aan het middendeel van de Kempenbaanwaren
in 2014 klaar. In het najaar van 2019 zijn we gestart met de werkzaamheden aan KempenbaanWest. Het oostelijk deel volgt later.

Er wordt hard gewerkt op verschillende plekken binnen het project.
Tunnel Moormanlaan
De tunnel Moormanlaan is bijna klaar. We verwachten dat we deze begin mei kunnen gebruiken.
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Rotonde Zilverbaan

Op vrijdag 9 april tot en met vrijdag 16 april wordt de rotonde Zilverbaan aangesloten op de
Knegselseweg. We hebben ruimte nodig om te kunnen werken, daarom wordt de Knegselseweg
in deze periode afgesloten. Er komt een omleidingsroute voor autoverkeer. Fietsers kunnen
langs het werkvak rijden en hoeven niet om te fietsen.
Viaduct A67
De betonnen liggers voor het viaduct over de A67 zijn allemaal geplaatst. Op dit moment leggen
we het wegdek van het viaduct over deze liggers aan. De fundering van de toe- en afritten is
inmiddels ook klaar. Als eerste zijn de zuidelijke toe- en afritten klaar en vanaf 3 mei kunnen we
ze gebruiken. Verkeer vanuit Eersel en Antwerpen kan via de nieuwe afrit naar de Locht rijden.
En vanaf de Locht kan verkeer via de nieuwe toerit de A67 oprijden in de richting van Eindhoven.
Het viaduct en de noordelijke toe- en afritten zijn dan nog niet klaar, zo moeten we bijvoorbeeld
de verkeerslichten nog plaatsen . We verwachten dat de hele aansluiting begin juli klaar is en
dan open kan voor verkeer.
De Locht
Momenteel werken we nog volop aan de Locht. Het is nog even omrijden van en naar Steensel
en Eersel.
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Van vrijdagavond 16 april tot vrijdagavond 23 april is de Locht afgesloten voor alle verkeer in
verband met omvangrijke graafwerkzaamheden voor het verleggen van het riool. Alle verkeer
moet rekening houden met extra reistijd. Er is niet genoeg ruimte om het verkeer veilig langs
het werkvak te laten rijden. Met de hulpdiensten zijn afspraken gemaakt. Voor autoverkeer,
bussen en fietsers geldt een omleidingsroute, die is aangegeven met gele borden. Bussen
worden omgeleid over de Oeienbosdijk en de Veldhovenseweg. Fietsers worden omgeleid over
de Veldhovenseweg en de Knegselseweg. De werkzaamheden aan de Locht zijn vrijdag 23 april
klaar. De Kempenbaan en de Locht worden in de nachten van 23, 24 en 25 april gebruikt als
omleidingsroute voor verkeer vanaf de A67. Afsluitingen in verband met werkzaamheden op de
A67 kondigt Rijkswaterstaat aan op:
https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wegenoverzicht/a67/index.aspx
Vervolgwerkzaamheden aan de Kempenbaan
Vanaf 3 mei start de aannemer met de werkzaamheden aan de Kempenbaan vanaf autoschade
Van der Linden tot aan de rotonde De Plank. De weg wordt verbreed en is afgesloten vanaf begin
mei tot begin juli. Autoverkeer wordt omgeleid. Fietsers hoeven niet om te fietsen, maar kunnen
via het fietspad aan de zuidkant langs het werkvak fietsen. We informeren u later over de
omleidingsroutes en andere verkeersmaatregelen.

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.
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