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Tilburg, 26 juni 2013 
 
 
 
 
Aan de Stuurgroep Brainport Oost 
t.a.v. Gertjan Koolen 
 
 
 
 
Kenmerk: VV04.05-706-mv 
Betreft: NRD Noordoostcorridor 
 
Geachte dames en heren, 
 
Overziende al hetgeen op de diverse bijeenkomsten (Adviesgroep, Klankbordgroepen) aan 
de orde is geweest in de aanloop naar de bijeenkomst van de Stuurgroep Brainport Oost op 
27 juni, waar u voornemens bent volgende stappen te zetten richting NRD, willen wij het 
volgende aan u voorleggen. 
 
Arcadis heeft ons een Referentie-alternatief 2030 en een Basis-alternatief 2030 voorgelegd. 
Binnen dit Basis-alternatief zijn verschillende tracé-varianten ontwikkeld. Daarnaast zijn 
enkele zogenaamde Ontwerp-alternatieven ontwikkeld die verschillen van het Basis-
alternatief door snelheidsverlaging en gelijkvloerse i.p.v. ongelijkvloerse aansluitingen op 
delen van de diverse tracés; overigens helaas zonder het tracé N279 Den Bosch-Veghel 
daarin te betrekken. 
 
We zagen op z’n minst vier opvallende uitkomsten: 
 

- in alle alternatieven maakt een flinke hoeveelheid doorgaand verkeer, dat gezien 

herkomst en bestemming op de rijkssnelwegen thuishoort, gebruik van de 

Noordoostcorridor of delen daarvan;  

- de A/N270 blijft een grote hoeveelheid verkeer tussen Helmond en Eindhoven 

verwerken; op de nieuwe oost-west verbinding rijdt minder verkeer dan op de 

A/N270; 

- de vermindering van de geluidhinder door snelheidsverlaging van 100 km/u naar 80 

km/u is aanzienlijk; 

- de realisatiekosten van het gehele project, zelfs in de meest sobere uitvoering, 

stijgen uit boven de gereserveerde middelen. Dit doet ons het ergste vrezen voor de 

inpassing die beoogt de negatieve effecten op de omgeving te voorkomen dan wel te 

beperken. 
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Wij willen u naar aanleiding van het bovenstaande in overweging geven als aanvulling op 
de genoemde alternatieven een extra alternatief uit te laten werken: een alternatief dat 
specifiek is gericht op het afwikkelen van het regionale verkeer dat gebruik moet 
maken van de N279. Wij adviseren daarbij de volgende ontwerpuitgangspunten te 
hanteren:  
 

- 80 km/uur;  

- ongelijkvloerse aansluitingen met het onderliggend wegennet;  

- 2x1 rijstrook met (de mogelijkheid tot) uitbouw naar 2x2 indien dat vanwege 

afwikkeling van regionaal verkeer noodzakelijk is. 

We hebben nog een tweede punt waarvoor wij uw aandacht vragen. Wij hebben al eerder 
gepleit voor het aanbrengen van een fasering in de uitvoering van het project 
Noordoostcorridor. Daartoe bestaat nog steeds de mogelijkheid en we verzoeken u, mede 
gezien prognoses over de verminderde groei van het verkeer en de schaarse financiële 
middelen, deze mogelijkheid in overweging te nemen en de mogelijkheden daartoe nader te 
laten onderzoeken. We adviseren u in dit verband een alternatief te laten uitwerken met en 
zonder de aanleg van de oost-westverbinding langs het Wilhelminakanaal, inclusief de 
consequenties en effecten voor het gebruik van de A/N270 en de daarop aansluitende 
hoofdwegen. We adviseren daarbij nadrukkelijk te betrekken de toepassing van moderne 
technologie die de doorstroming optimaliseert.  
 
Wij hopen dat onze brief een zinvolle bijdrage aan uw afwegingen en besluiten levert. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Michiel Visser 
Brabantse Milieufederatie 
 
 
 


