
Landschappelijke inpassing N279 Veghel-Asten

Kick-off bijeenkomst werkgroepen 21 november 2017



Agenda

Opening door Mark v.d. Hoven (provincie Noord-Brabant)

Toelichting op de aanpak, de planning en het proces:

Jos van der Wijst (provincie Noord-Brabant) en Henk Ullenbroeck (Pouderoyen 

Compagnons)

Pauze

Toelichting Ruimtelijk kwaliteitsplan: Rebecca Planteijdt (Pouderoyen Compagnons)

Toelichting Beeldkwaliteitsplan en landschapsplan (Pouderoyen Compagnons)



Planning N279 Veghel-Asten

juli 2017 Vaststelling voorkeursalternatief (VKA) tracé

medio 2018 Ter inzage legging ontwerp PIP (provinciaal bestemmingsplan)

eind 2018 Vaststelling PIP in Provinciale Staten

2019-2020 Selectie aannemer 

2020 Start Uitvoering

2022 Uitvoering gereed



Werkgroepen

Ideeën voor de landschappelijke inpassing

Thema’s

• ruimtelijke kwaliteit 

• waterberging- en wateropgave

• innovatieve geluidsmaatregelen

• natuurcompensatie (opgave binnen 

NatuurnetwerkBrabant) 

• meekoppelkansen in directe omgeving langs de weg



Ruimtelijk Kwaliteitsplan, Beeldkwaliteitsplan en globaal landschapsplan

Straks onderdeel van het Provinciaal Inpassingsplan en bouwsteen van het contract voor de 

aanbesteding van de realisatie



Waterberging: impact van de weg op de waterberging en compensatie mogelijkheden



Geluid

Wettelijk verplichte 

maatregelen 

&

Innovatieve maatregelen



Natuurcompensatie

Invulling opgave 

natuurcompensatie  

Brabants NatuurNetwerk

(voorlopig: ruim 50  hectare)



Gebiedsgerichte werkgroepen

• Veghel en aansluiting Keldonk

• Omleiding Dierdonk en Rijpel

• Overige aansluitingen, Rijpelberg/Brouwhuis en Deurneseweg/A67





Veghel en 

aansluiting 

Keldonk



Omleiding Dierdonk en Rijpel

Dierdonk



Overige 

aansluitingen, 

Brouwhuis en 

Rijpelberg



Planning werkateliers

29 november 2017 18.00 - 21.00 uur

Atelier 1: uitgangspunten voor het ruimtelijk kwaliteitsplan

CHV, Noordkade, Veghel

12 december 2017 18.00 - 21.00 uur

Atelier 2: concept ruimtelijk kwaliteitsplan

Locatie volgt nog

Optioneel extra werkatelier 9 januari 2018 18.00 - 21.00 uur

23 januari 2018 18.00 - 21.00 uur

Concept beeldkwaliteitsplan en globaal landschapsplan

Locatie volgt nog



Uw inbreng

Kader is keuze van het voorkeursalternatief (VKA) en schetsontwerp. 

Inbreng over de landschappelijke inpassing, inclusief invulling opgave 

natuurcompensatie, compensatie waterberging en innovatieve geluidsmaatregelen. En 

Inbreng meekoppelkansen in de directe omgeving van de weg 



Ruimtelijk Kwaliteitsplan 

Doelen

• Invulling geven aan de ruimtelijke kwaliteit van de weg en haar omgeving door het 

leggen van de basis voor landschappelijke inpassing

• Compensatie landschap, water en natuur volgens ruimtelijke verordening voor 

gebieden in de “groenblauwe mantel” (Verordening Ruimte Noord-Brabant 2017)



Ruimtelijk Kwaliteitsplan 

Basis voor de landschappelijke inpassing

• Randvoorwaarden en uitgangspunten

• Randvoorwaarden vanuit compensatie

• Visie en ideeën op hoofdlijnen  voor landschappelijke inpassing 

• Een eerste “gereedschapskist” voor inpassing



Ruimtelijk Kwaliteitsplan: werkwijze 

Technische 
randvoorwaarden

Randvoorwaarden en 
wensen uit 

(voorgaand) proces 

Uitgangspunten
landschap

Programma van 
eisen en wensen

Visie op de opgave, 
visie op de N279

Eerste basis voor 
uitwerking 

beeldkwaliteitsplan



Ruimtelijk Kwaliteitsplan: randvoorwaarden en uitgangspunten 

Harde randvoorwaarden

• technische specificaties (VKA)

• wettelijke maatregelen (bijvoorbeeld geluid)

• bekostiging

Uitgangspunten

• Landschap en cultuurhistorie (kernkwaliteiten van het landschap)

• Beleving vanuit 3 gezichtspunten 

• Input en resultaten werkateliers



Voorbeeld: van uitgangspunt naar visie





Ruimtelijk Kwaliteitsplan 

Visie op de weg als geheel: 

– Wat vinden we de belangrijkste opgave?

– Afstemming op N279  Noord ‘s-Hertogenbosch – Veghel?

– Hoe zien we de N279: is de weg “te gast” of wordt de weg een nieuwe hoofdlijn in 

het landschap – of iets er tussen in

– Hoe moet de weg straks ervaren worden? (drie gezichtspunten)

– Denkrichting compensatie ruimtelijke kwaliteit  (Verordening ruimte)

Wat zijn dus onze belangrijkste middelen om de weg in te passen? 

– Streefbeelden en ideeën op hoofdlijnen

– Eerste gereedschapskist



Ruimtelijk Kwaliteitsplan -> Beeldkwaliteitsplan



Beeldkwaliteitsplan

– Beeldwaarde van de ‘kunstwerken’ 

en de groene/levende omgeving;

– Kunstwerken: bijdrage aan doelen RKP, 

vertaling naar aspecten als sfeer, vorm, 

schaal, maat, korrel, materiaal, 

herhaling/maatwerk etc;

– Groene omgeving bij de weg:

ruim vormgegeven of bescheiden, 

eigen vorm of landschapspatronen leidend?



Beeldkwaliteitsplan
– Beeldwaarde voor de weggebruiker: is het verkeerskundig herkenbaar en overzichtelijk? 

– Omgeving zichtbaar maken versus afschermen;

– N279 langs het kanaal;

– Beeldwaarde voor de omgeving: expliciet, introvert, alleen kruispunten benadrukken? 

– Weg in het landschap of contrast zoeken?

– Beeldwaarde in het natuurlandschap, waterlandschap en recreatielandschap;

– Uitwerken/ concretiseren N279 in Veghel en in beekdal van de Bakelse Aa.



Beeldkwaliteitsplan

– Geluidschermen, wallen en andere milieumaatregelen;

– Verlichting, bebording, paaltjes en andere objecten;

– Verhardingsmaterialen;

– Ruimte voor lokale wensen?



Globaal landschapsplan

– VKA is uitgangspunt;

– Vertaling van principes en concept uit het RKP naar een globaal plan;



Globaal landschapsplan

– Wegversterkend versus landschapsversterkend;

– Wateropgaven en natuuropgaven integreren.



Globaal landschapsplan

– Positie van de recreant, belang 

recreatielandschap en routes;

– Integratie geluidschermen etc.

– Suggesties voor optimalisatie ontwerp VKA, 

zoals beperkte asverlegging, 

aansluitpunten etc.



Globaal landschapsplan
– Standaardprofielen, standaardkruisingen en maatwerkoplossingen;

– Plankaart met deelgebieden;

– Doorsneden, referentiebeelden en detailuitwerkingen.


