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Met deze nieuwsbrief brengen we u weer op de hoogte van de 
vorderingen om de Langstraat/N270 te reconstrueren. 

De reconstructie gaat naar uitvoering 
De provincie heeft Strukton Civiel opdracht gegeven om de reconstructie voor te 
bereiden en uit te voeren. 
Strukton Civiel zal de detail-planuitwerking verzorgen wat inhoudt dat zij het huidige 
ontwerp verder uitwerkt met precieze maatvoering en materialen. Ook maakt zij een 
plan voor de fasering in de uitvoering en bepaalt maatregelen om ervoor te zorgen 
dat de overlast als gevolg van het werk zo klein mogelijk is. 
Wat dat concreet inhoudt wil Strukton Civiel u graag vertellen. Daarvoor is een eerste 
informatiebijeenkomst gepland op 19 mei as. Houdt het weekblad van Deurne in de 
gaten voor de specifieke details van uur en plaats.
 

Kabels en leidingen
De kabels en leidingen die momenteel in de berm van de Langstraat liggen worden 
verlegd om ruimte te maken voor de verbreding van de weg en aanleg van de 
parallelwegen/fietspaden. 
Mogelijk benaderen de kabels en leidingeneigenaren aanwonenden zelfstandig om 
hun aanpassingen met de aanwonenden af te stemmen. Werkzaamheden voert men 
deels in 2022 uit.
 

Onderzoek Flora en Fauna
Tijdens het uitvoeren van het werk dient invloed op de natuur te worden voorkomen 
en/of beperkt.  De provincie voert momenteel nog een aanvullend onderzoek uit in 
het gebied van de Langstraat naar kleine marterachtigen en roofvogelnesten om te 
weten waar ze rekening mee moet houden.
 

Kapvergunning
Een onderdeel van het werk dat voor komende september tot en met november 
op de rol staat is onderhoud aan de Rotterdam Rijnpijpleiding die de Langstraat 
oversteekt tussen Maasveld en Oude Graaf. Om dit werk mogelijk te maken wordt 
de hoofdrijbaan in twee fasen tijdelijk naar de buitenkanten van de weg gelegd. 
Aan de zuidkant van de weg is het noodzakelijk om 6 bomen te kappen. De 
vergunningsprocedure om deze bomen te kunnen kappen is in voorbereiding.
 

Grondverwerving
Alle gronden die nodig zijn voor het maken van de nieuwe Langstraat zijn in goed 
overleg met de eigenaren aangekocht. 
De eerder ingezette procedure van onteigening is stopgezet. 

De provincie Noord-Brabant en de 
gemeente Deurne richten de N270 
tussen Deurne en de grens met 
Limburg opnieuw in. Hiermee willen 
zij de veiligheid, doorstroming en 
leefbaarheid op en rond de weg 
verbeteren.

Tijdens de reconstructie van de N270 
worden onder andere de volgende 
aanpassingen doorgevoerd:
• Het maken van 3 kruispunten ter 

hoogte van de Oude Graaf/Riet en 
Nachtegaalweg en een bij de Limburgse 
grens. De kruispunten worden voorzien 
van verkeerslichten.

• Het veiliger maken van de weg door 
alle erfaansluitingen  te verwijderen en 
parallelwegen  aan te leggen.

• Het verbeteren van de fietsvoorzieningen.
• Het uitvoeren van onderhoud van de 

hoofdrijbaan van de N270.
• Het versterken van landschappelijke 

inpassing. 
• Het vernieuwen van openbare verlichting 

en bewegwijzering.
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Colofon
Deze nieuwsbrief is een
uitgave van het project N270
Langstraat
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Geluidsanering
Ook loopt er een sanering die de gemeente Deurne uitvoert voor woningen die een te hoge 
geluidsbelasting hebben ten gevolge van de N270/Langstraat. De woningen die dit betreft staan 
vermeld in het rapport “Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, Autonome sanering N270 Deurne – 
Limburgse grens” dat bijgevoegd is bij het vastgestelde bestemmingsplan N270/Langstraat dat te 
vinden is op www.ruimtelijkeplannen.nl.

De betreffende woningen zijn bekeken om te onderzoeken of het geluidsniveau in de woning 
voldoet aan de regels. De brief met de resultaten van het onderzoek is inmiddels naar de bewoners 
verzonden. Er zullen 5 woningen in aanmerking komen voor gevelmaatregelen. Aannemer Manders 
Totaal Vastgoedonderhoud BV uit Helmond zal deze gaan uitvoeren. Wij verwachten dat deze mensen 
nog voor de zomer een persoonlijk bezoek krijgen om aan te geven wat er staat te gebeuren. De 
deadline voor het gevelproject is eind 2022.
 
Mocht u specifiek over de geluidsanering vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Luuk 
Stortelder van de gemeente Deurne.

Planning
In hoofdlijnen houden we onderstaande planning aan:  

Wanneer Mijlpalen
Maart 2022 Aanbestedingsprocedure aannemer afgerond 
Tm december 2022 Detailvoorbereiding door aannemer Strukton Civiel inclusief 

afstemming met aanwonenden en andere belanghebbenden en 
uitwerking van het ontwerp. Voorbereidende werkzaamheden door 
kabels en leidingen beheerders.
Verleggen kabels en leidingen en uitvoeren van 
onderhoudswerkzaamheden aan de Rotterdam Rijn Pijpleiding en 
bomenkap door Strukton Civiel.

2023 Uitvoeren reconstructie

Communicatie
Sander Kwakkernaat is de omgevingsmanager namens de provincie per 1 april. Sjef Wilgers zal het 
project per die datum verlaten. Sander is bereikbaar via het gewijzigd email adres van het project 
N270Deurne-Limburgsegrens@brabant.nl en 06 - 224 730 05.

Vanuit Strukton Civiel is Roel Brandt de omgevingsmanager. Hoe u hem kunt bereiken maken we later 
nog bekend.
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