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In deze brief vertellen we je over de afsluiting van het fietspad langs de N397
tot en met november 2021 en de fietsroute die je in plaats daarvan kunt
gebruiken.
Zoals jullie misschien al weten, werkt Boskalis Nederland in opdracht van de
provincie Noord-Brabant aan de aanleg van de Nieuwe Verbinding N69. Dit is
een nieuwe weg die gaat lopen vanaf het zuiden van Valkenswaard naar
Veldhoven. Als onderdeel hiervan wordt ook de N397 tussen
Braambos/Westerhoven en Dommelen vervangen.
Veiligheid fietsers voorop
Tijdens deze werkzaamheden stellen we de veiligheid van de fietsers tussen
Dommelen en Braambos/Westerhoven voorop.
Op de weg tussen Dommelen en Braambos/Westerhoven (deze weg wordt de
N397 of de Dommelsedijk genoemd), worden veel werkzaamheden uitgevoerd.
De hele weg wordt verwijderd en opnieuw aangelegd.
Tijdens het werken aan dit gedeelte van de weg wordt het autoverkeer via een
omleiding om de werkzaamheden geleid. De fietsers kunnen niet langs
dezelfde route worden omgeleid, omdat:
- er te weinig veilige ruimte in het verkeer is voor fietsers;
- de verkeerssituatie regelmatig verandert;
- er veel overstekend bouwtransport is door de werkzaamheden
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Om de fietsers een veilige omgeving te geven, heeft Boskalis in overleg met de
betrokken wegbeheerders besloten om de N397/Dommelsedijk af te sluiten
voor fietsers.
De tijdelijke fietsroute loopt via Oude Weerderdijk – Weerderdijk, Mgr.
Smetsstraat, Pastoor Bolsiuslaan en Crocuslaan en omgekeerd. Zie het kaartje
in bijlage 1.

Voor wie en voor hoe lang
Tot wanneer:
Voor wie:

Eind 2021
Fietsers die normaal gebruik maken van het fietspad over de N37/Dommelsedijk

Tijdelijke school-thuis-fietsroute
De nieuwe fietsroute/omleidingsroute gaat volledig over verharde weg. Hiervoor is speciaal de Oude
Weerderdijk geasfalteerd. Ook is er tijdelijke verlichting neergezet. De sociale veiligheid en de
verkeersveiligheid voor (brom-) fietsers is op deze manier nog meer verbeterd.
Informatie
Mocht je meer willen weten over de afsluiting en fietsroute/omleidingsroute, dan kun je contact opnemen
met het projectteam N69 van Boskalis via:
Telefoonnummer:
Email:

06 – 50 07 20 36 (op werkdagen tussen 8.30 en 16.00 uur)
infoN69@boskalis.com

Meer informatie over de Nieuwe Verbinding N69 kun je vinden op:
Website:
www.grenscorridorn69.nl
Facebook:
www.facebook.com/grenscorridorn69
Digitale nieuwsbrief:
www.grenscorridorn69.nl/nieuwsbrief
Met hartelijke groet,
Boskalis Nederland

Esther van Ballegooyen
Coördinator omgevingscommunicatie
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Kaart met nieuwe school-thuis-fietsroute en afsluiting fietspad langs N397
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