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De provinciale weg tussen Asten en het Limburgse Meijel is toe aan een grote 
onderhoudsbeurt. Het wegdek, dat deels nog uit oud cementbeton bestaat, krijgt 
nieuw stiller asfalt. De provincie Noord-Brabant grijpt de werkzaamheden ook 
meteen aan voor verbeteringen voor de verkeersveiligheid en natuur. 

De afgelopen periode heeft de provincie in samenspraak met gemeente Asten 
geïnventariseerd welke werkzaamheden we gaan uitvoeren. Daarbij is ook gekeken naar 
extra kansen die we kunnen realiseren op het moment dat de weg toch op de schop gaat. 
In deze nieuwsbrief zullen we u meenemen in de voortgang van het project. 

Werkzaamheden
Het project is opgedeeld in 5 deelgebieden. Hieronder leest u de aanpassingen per 
deelgebied.

Deelgebied 1. Limburgse grens – kruising Buizerdweg
De betonbaan in dit gedeelte is versleten en krijgt een geluidreducerende asfaltlaag. De 
nieuwe laag zorgt ervoor dat de weg weer 10 jaar mee kan. Deze geluidreducerende 
laag is niet alleen fijn voor aanwonenden, maar ook voor de dieren in de omgeving, met 
name in het stiltegebied van Nationaal park de Groote Peel. 
Nabij de kruising Tureluurweg leggen we een voetgangersoversteek aan, zodat 
wandelaars veilig de Groote Peel kunnen bereiken.

Deelgebied 2. Rotonde Buizerdweg
De bestaande kruising N279/ Buizerdweg wordt omgebouwd tot een rotonde. Het verkeer 
uit de kern Asten en komend vanuit de Buizerdweg kan dan makkelijker en veiliger de 
N279 op- en afrijden.
Het fietspad zal dubbelzijdig (in twee richtingen) worden uitgevoerd en sluit aan op het 
bestaande dubbelzijdige fietspad richting Heusden. Met de aanleg van een dubbelzijdig 
fietspad is het voor fietsers nog veiliger en comfortabeler fietsen

Deelgebied 3. Kruising Buizerdweg – rotonde Heesakkerweg
De huidige betonbaan wordt waar nodig opgeknapt. Ter hoogte van de Vlosbergweg 
wordt een veilige oversteekplaats gecreëerd voor de wandel- en mountainbikeroute die 
hier de N279 kruist.
De oude parkeerplaats verdwijnt.

Deelgebieden 4 en 5. Rotonde Heesakkerweg – Floralaan
De bestaande asfaltlaag wordt in hier vervangen door een nieuwe geluidreducerende 
deklaag. 
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Faunapassages
De provinciale weg N279 doorsnijdt het nationaal park de Groote Peel over een lengte van ongeveer 
1650 meter. Dit gebied is te onderscheiden in kerngebied Groote Peel (ten zuidwesten van de weg) 
en het Peelrestant (aan de noordoostzijde). De weg vormt een barrière voor een aantal dieren in het 
natuurleefgebied. Met de aanleg van  drie faunapassages onder de weg door kunnen onder andere 
dassen en marters de weg bij De Groote Peel veiliger kruisen. Een van de faunapassagers wordt extra 
robuust uitgevoerd voor de gladde slang. Ook wordt er extra groen langs de weg aangeplant. 

Planning werkzaamheden
De plannen voor het groot onderhoud zijn uitgewerkt door de provincie in samenspraak met de 
gemeente Asten. De volgende stap is de aanbesteding van het werk om een aannemer te selecteren. 
De provincie stelt momenteel hiervoor het onderhoudscontract met eisen voor de aannemer op. 
De verwachting is dat medio september 2021 de aanbesteding kan starten. Aannemers hebben 
vervolgens enkele maanden de tijd om een prijs in te dienen en een plan van aanpak op te stellen. 
Onderdeel van dit plan van aanpak zal ook zijn hoe de aannemer de hinder voor de omgeving tot 
een minimum kan beperken. Na beoordeling van het plan van aanpak en de inschrijfprijs zal begin 
januari 2022 een aannemer worden geselecteerd die het werk mag uitvoeren. 
Verwachting is dat de werkzaamheden vanaf medio maart tot eind november 2022 plaats zullen 
vinden. Wanneer de aannemer bekend is, zullen we u berichten over de exacte planning, de te 
verwachten hinder en wijze van bereikbaarheid.

Informatiebijeenkomst
Graag willen we u op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen van het project. Zoals het er nu 
naar uit ziet zal er medio oktober/ begin november van dit jaar een informatieavond gepland worden. 
Tijdens deze avond zullen we u de ontwerpen presenteren. Afhankelijk van de Corona-maatregelen 
t.z.t. bekijken we of en hoe dit mogelijk is. We zullen dit kenbaar maken in een volgende nieuwsbrief

Contact
Heeft u vragen? Stel ze per mail aan onze omgevingsmanager Mark Ceelen: N279-Asten-Meijel@
brabant.nl.

http://
http://

