
De komende jaren wordt de gehele Kempenbaan vanaf de aansluiting N2/A2 tot en met de Locht richting 
Steensel vernieuwd. 14 april 2020 zijn de werkzaamheden van de nieuwe aansluiting op de A67 en Kempen-
baan West gestart. Het middendeel van de Kempenbaan is al in 2014 vernieuwd. Kempenbaan Oost volgt 
later.

Op onderstaand kaartje is te zien dat de aannemers-
combinatie VGM de komende tijd op meerdere plekken 
aan de slag gaat om de bereikbaarheid van Veldhoven 
te verbeteren. Op dit moment worden de nieuwe toe- 
en afritten op de A67 ter hoogte van het Oeienbos aan-
gelegd. Wanneer deze klaar zijn, starten de heiwerk-
zaamheden voor het toekomstige viaduct over de A67 
ter hoogte van de verzorgingsplaats en het tankstation 
(Esso). Om genoeg werkruimte te hebben, wordt bin-
nenkort één rijstrook van de A67 afgezet en wordt ver-
keer omgeleid via de nieuwe toe- en afritten.  

Werkzaamheden Locht
In de zomer start de aannemer met de werkzaamheden 
aan de Locht ter hoogte van Koningshof. Om de weg te 
kunnen verbreden, worden kabels en leidingen verlegd, 
bomen ter hoogte van het terrein van Koningshof gekapt 
en sloten aangelegd. Zodra het gedeelte van de Locht ter 
hoogte van Koningshof klaar is, wordt op de Locht - ten 
westen van de aansluiting met de nieuwe N69 - gestart 
met het vervangen van de betonplaten door asfalt. 

Aansluiting De Run en Heerseweg
Tegelijkertijd met de werkzaamheden aan de Locht in 
het najaar 2020, wordt er gewerkt aan de aansluiting 
De Run en Heerseweg. Ook hier moeten kabels en lei-
dingen worden verlegd en bomen gekapt om later dit 
jaar de geluidsschermen te kunnen plaatsen. De bo-
men worden na het broedseizoen gekapt. Het eerste 
geluidscherm dat wordt geplaatst is een schanskorf 
van bijna 3 meter hoog. Het scherm wordt na de bouw-
vak geplaatst langs de toekomstige aansluiting van de 
Heerseweg op de Kempenbaan.
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Dieren
In het gebied waar de nieuwe aansluiting wordt aangelegd komen 
dieren voor. Daarom worden er diverse maatregelen genomen om 
er voor te zorgen dat ze zo min mogelijk gestoord worden. In de 
bossen rondom de Moormanlaan zijn voor de verschillende soor-
ten vleermuizen, zoals de gewone dwergvleermuis, laatvlieger en 
grootoorvleermuis, kasten in het bos opgehangen. Ook zijn er nest-
kasten geplaatst voor vogels, zoals de bosuil en de (kool)mees.

Om ervoor te zorgen dat de nieuwe aansluiting geen hindernis 
wordt en dieren over kunnen steken, worden er veilige oversteek-
plaatsen aangelegd. Zoals een hopover voor vleermuizen (grote 
bomen waar ze langs kunnen vliegen), een eekhoornbrug, maar 
ook faunatunnels voor kleine zoogdieren. Om te voorkomen dat 
ze de weg oplopen worden aan beide kanten hekwerken geplaatst.

In het bestaande bos worden noten- en vruchtbomen geplant, 
waar eekhoorns en vogels op af komen. Door de stobben (de oude 
stronken van de gekapte bomen) te hergebruiken, maken we wal-
len waar diverse soorten in kunnen schuilen en nestelen, denk 
hierbij aan kleine zoogdieren zoals de levendbarende hagedis. De 
levendbarende hagedis leeft in de zonnige wegbermen van de snel-
weg. Zo ook in de wegbermen van de A67. Omdat hier de nieuwe 
oprit naar de snelweg komt, zijn vóór de werkzaamheden van start 
gingen de dieren afgevangen en verderop uitgezet. 

Archeologie
In de afgelopen periode zijn er verschillende archeologische onder-
zoeken uitgevoerd, met uiteenlopende resultaten. Op 25 mei zijn er 
proefsleuven gegraven van 100 x 4 meter om onder archeologische 
begeleiding vast te stellen of het grafveld, dat destijds ter hoogte 
van de Oeienbosdijk op de plek van de later aangelegde A67 lag, 
naar het noorden toe groter was. Er zijn geen vroegmiddeleeuwse 
begravingen vastgesteld. 

Op 23 en 24 april zijn er een aantal veenlocaties onderzocht waar 
dikke veenpakketten van het oude beekdal van de Gender aanwe-
zig bleken. Mogelijk geven de monsters die zijn genomen een beeld 
van het landschap in de cultuurperiode vanaf het Mesolithicum (ca 
8.000 jaar geleden of zelfs nog vroeger), toen er nog jager-verza-
melaars rondstruinden, tot in de middeleeuwen. Dat is voor deze 
streken zeer bijzonder en sluit mooi aan bij de resultaten uit de 
opgravingen van Huysackers-Zilverackers en Zilverbaan. Meer over 
archeologie vindt u op de tijdlijn op kempbaanveldhoven.nl. 

Biodiversiteit
De nieuwe weg die de Zilverbaan en de N69 ver-
bindt, wordt ingepast in het landschap. Dat wil 
zeggen dat de taluds van de nieuwe aansluiting 
worden aangeplant met bos en struweelbeplan-
ting, zodat de nieuwe weg als het ware opgaat in 
het landschap. De beplanting is interessant voor 
vogels en diverse vlinders en insecten. 

In de (brede) bermen van de nieuwe weg worden 
bomen geplant en langs de nieuwe Kempenbaan 

worden in de bermen nieuwe laanbomen aange-
plant. Deze laan bestaat uit verschillende soorten 
bomen. Dat is niet alleen mooi om te zien - omdat 
het beeld gedurende het jaar steeds veranderd 
met bloeiende bomen en verschillende (herfst)
kleuren - maar is ook belangrijk om plagen tegen 
te gaan. Denk  hierbij aan de eikenprocessierups. 
Bovendien trekt dit de biodiversiteit aan.

Natuur
Om de nieuwe aansluiting op de A67 aan te kun-
nen leggen hebben we maatregelen genomen 
om de natuur te compenseren. Enerzijds hebben 
we dat gedaan in verband met de stikstofdeposi-
tie in het Natura 2000 gebied van Leenderheide, 
Groote Heide en de Plateaux door extra natuur 
aan te leggen in de vorm van voedselarme hei-
de. Een type natuur dat met name veel te lijden 
heeft van stikstof. Anderzijds compenseren we 
natuur op verschillende locaties in Veldhoven.

 Nieuwe natuur langs de beken
Voor de aanleg van de weg is loof- en naaldbos 
gekapt. Dit wordt gecompenseerd door op ver-
schillende locaties nieuw bos en natuur aan te 
leggen. De locaties liggen met name langs de be-
ken, de Poelenloop, de Gender en bij het Groot 
Goor (Run). Deze natuur wordt heel divers en be-
staat uit een afwisseling van nat en droog bos, 

kruiden en faunarijke graslanden en kleinschali-
ge landschapselementen zoals houtsingels, bos-
jes en groepen bomen.

 Extra natuurgebieden
Naast de genoemde natuurcompensatie zetten 
we nog extra agrarische percelen om naar bos 
en natuur. Zo wordt een akker bij het Groot Goor 
ook omgevormd tot moerasbos en kruidenrijk 
grasland. Ook wordt het bosgebied rondom het 
natuurgebied de Vlasroot versterkt door twee 
voormalige landbouwpercelen om te vormen 
naar bos. En samen met het Instituut voor Na-
tuureducatie (IVN) en de toekomstige school 
bij de nieuwbouwlocatie Huysackers gaan we 
een Tiny Forest® aanleggen. Dat is een dichtbe-
groeid, inheems bos ter grootte van een tennis-
baan.

Wethouder Ad van den Oever: 
“Ik ben blij dat de uitvoering is gestart en dat we 
nu ook buiten zien waar we ‘binnen’ zo hard aan 
gewerkt hebben. Het was niet makkelijk en er was 
aardig wat lef voor nodig om, door de onzeker-
heid van de PAS, een tweede spoor te volgen. En 
nu, door het coronavirus, staan we voor een nieu-
we uitdaging: Hoe bouwen we verstandig door 
onder deze unieke omstandigheden? Doordat het 
Rijk en de bouw- en technieksector het protocol 
‘Veilig samen doorwerken’ hebben vastgesteld, 

komt het werk niet stil te liggen. We kunnen door 
met het verbeteren van de bereikbaarheid van 
Veldhoven en de regio. En dat is belangrijk. De 
contouren van de nieuwe aansluiting op de A67 
zijn nu goed zichtbaar, het zand voor de taluds 
voor het viaduct is neergelegd. De meeste bomen 
zijn gekapt, de rest volgt na het broedseizoen. 
En als de werkzaamheden zijn afgerond? Dan is 
er twee keer zoveel nieuwe natuur in Veldhoven 
voor terug gekomen met meer biodiversiteit.” 

De levendbarende hagedis is afgevangen 
voor de start van de werkzaamheden


