Door de sterke groei van het verkeer op de weg van Eindhoven via
Veghel naar Oss bestaan reeds jaren grote problemen op het gebied van
de verkeersafwikkeling, de verkeersveiligheid en het woon- en leefmilieu
in met name Son, Veghel en Mariaheide. Nadat de minister van Verkeer
en Waterstaat in 1993 het trace voor de A50 heeft vastgesteld, is dit
trace in de gemeenten Son en Breugel, St. Oedenrode, Veghel en Uden
planologisch ingepast. Na deze inpassing is het mogelijk met de aanleg
te starten. De aanleg van de A50 als autosnelweg van Son en Breugel
t/m Uden vindt piaats in de jaren 2000 t/m

2003.

De maatregelen om de
effecten van de ingreep op
de natuur te verminderen
Bernheze

zijn beschreven in het
natuurcompensatieplan.
In het kort zijn de
doelstellingen als volgt:
herstel van belangrijke
ecologische verbindingen,
o.a. overkluizing beekdalen

De keuze

en aanleg dassentunnels
(mitigatie) en 257 ha.

Uitvoeringsaspecte

Rijkswaterstaat heeft diverse alternatieven onderzocht om de

nieuwe natuur en 24 ha.

problemen op te lossen. Het onderzoek resulteerde in een tracenota/

kleine landschapselementen

Het trace behelst 35 kilometer autosnelweg, waarin zijn opgenomen 36 viaducten, tunnels of

MER A50 die in december 1991 ter visie is gelegd. Na een uitgebreide

(compensatie).

bruggen. De viaducten en tunnels komen er voor de kruising van het onderliggende wegennet

inspraakprocedure en advisering door de commissie van overleg voor

De uitvoering van de

routes. De bruggen worden gerealiseerd over het Wilhelminakanaal.de Zuid-Willemsvaa

de wegen heeft de minister van Verkeer en Waterstaat op 16 juni

mitigerende maatregelen

e rivieren de Aa, de Dommel en de Leijgraaf. Voorts zijn er een aantal duikers voor secund

1993 het trace voor de A50 als autosnelweg tussen Eindhoven-Oss

vindt piaats tijdens de

waterlopen voorzien. Er dient ca. 4.000.000 m ophoogmateriaal (zand, grond, alternatieve

vastgesteld. Bij de planologische inpassing is besloten, op grond van

aanleg van de A50.

materialen: hergebruik) verwerkt te worden. In het kader van duurzaam bouwen bestaat de

de meest actuele inzichten ten aanzien van de verkeersontwikkelingen

De aankoop en de inrichting

verharding uit een onderlaag van doorgaand gewapend beton met een deklaag van dubbellaags

en financiele vooruitzichten, tot de realisering van een volwaardige

van de compenserende

Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB). Deze deklaag van dubbellaags ZOAB geeft een grotere

autosnelweg. Dit betekent een weg met 2 rijbanen, iedere rijbaan heeft

maatregelen loopt sinds

geluidsreductie dan normaal ZOAB. Daar waar geluidwerende voorzieningen nodig zijn

2 rijstroken en een vluchtstrook. Je praat over en ruimtebeslag van ca.

1996 en de verwachting

wordt in eerste instantie uitgegaan van een aarden wal. Is de benodigde ruimte niet aanwezig

50 meter. Met name de langdurige beroepsprocedures zijn reden voor

is, dat het totaal is

dan wordt uitgegaan van een betonnen scherm of een combinatie van aarden wal met daarop een

late start van de uitvoering in 2000.

gerealiseerd in 2003.

betonnen scherm. De maximale hoogte van de schermen is ca.
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