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Aanmelden nieuwsbrief

Eind februari publiceerden we een videopresentatie over de 
tussenstand van het wegverbredingsproject A58 Eindhoven-
Tilburg  Deze is tot nu toe 2200 keer bekeken! Voor het project-
team InnovA58 is dat grote aantal views een signaal dat er veel 
belangstelling is voor de plannen in dit project. De video is 
voorlopig ook de laatste inhoudelijke informatie die we kunnen 

geven over het ontwerp van de A58 Eindhoven-Tilburg. We 
kunnen het ontwerp pas verder afmaken als we weten hoe het 
verder gaat met de stikstofberekeningen. In de tussentijd gaan 
we gelukkig vol energie door met de duurzame experimenten en 
testen op wegenbouwgebied op Kloosters. In deze nieuwsbrief 
leest u meer over InnovA58. 
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https://innova58.nl/Beheer/Registraties/1989750.aspx
https://www.innova58.nl/Nieuws/2164028.aspx?t=Video-tussenstand-ontwerp-wegverbreding-A58-Eindhoven-Tilburg


Bouwen aan

Eindhoven-Tilburg
In de weken na de videopresentatie van februari 2022 ontvingen we 
van acht kijkers vragen over de presentatie. Die gingen vooral over 
geluidsmaatregelen en over beplanting en herplanten van groen op 
bepaalde plekken langs het traject. We beantwoorden deze 
zorgvuldig via e-mail. In deze nieuwsbrief vindt u een link naar een 
artikel op onze website waarin we ingaan op de vragen over geluid.

Voorlopig geen informatie over ontwerp A58 
Eindhoven-Tilburg
We moeten nu echter pas op de plaats maken. Het Integraal 
Inpassend Ontwerp (IIO) dat we in de videopresentatie lieten zien is 
voorlopig de laatste informatie over het ontwerp die we u kunnen 
geven. Dat komt door de vertraging die we oplopen door de 
stikstofproblematiek. In januari jl berichtten we u hierover. Toch 
hoort u nog regelmatig van InnovA58. 

Lees verder 

Bouwen aan

Sint-Annabosch - Galder 
Uitgelegd: wat is precies het stikstofprobleem?
De boodschap over de wegverbredingsplannen voor de A58 tussen 
Sint-Annabosch en Galder blijft onveranderd: deze liggen stil 
vanwege te hoge stikstofuitstoot in dit gebied en dat is slecht voor 
de natuur. De provincie Noord-Brabant legt op haar website in een 
filmpje van bijna tweeënhalve minuut heel duidelijk uit wat precies 
het stikstofprobleem is én in welke richting we oplossingen moeten 
zoeken. Iedereen kan daaraan bijdragen: inwoners, bedrijven, de 
overheid, natuurorganisaties, etc.
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https://www.innova58.nl/faq/faq+geluid/1989419.aspx
https://www.innova58.nl/Nieuws/2137258.aspx?t=Ontwerptracebesluit-Eindhoven-Tilburg-in-de-wachtkamer
https://www.innova58.nl/Nieuws/2192459.aspx?t=Voorlopig-geen-informatie-over-ontwerp-A58-Eindhoven-Tilburg
https://www.brabant.nl/onderwerpen/aanpak-stikstof/wat-is-het-stikstofprobleem


A58 en duurzame innovaties

Steeds meer te beleven 
op Kloosters
InnovA58 werkt, naast de wegverbreding, ook op een bijzondere 
manier aan innovaties in duurzame wegenbouw. Hierin is komende 
tijd veel te beleven en te zien bij parkeerplaats en tankstation Kloosters 
aan de A58 bij Oirschot. Via onze regelmatige nieuwsbrief, de 
projectwebsite www.Innova58.nl en de lokale en sociale media van 
Rijkswaterstaat, zoals @RWS_ZN (ZN staat voor Zuid-Nederland) blijft 
u ook hiervan op de hoogte. 

Waarmee testen en experimenteren we ‘op Kloosters’?
De aanleg van de Innovatiestrook is eind mei klaar. Dan zijn door 
bouwbedrijf Gebr. van Kessel meerdere testasfaltstroken aangelegd 
die om de beurt open zijn voor het verkeer naar en van de parkeer-
plaats. Het tankstation blijft dus bereikbaar. Op die in- en uitvoegstro-
ken worden verschillende soorten duurzaam asfalt getest. Ook wordt 
duurzame wegmarkering aangebracht. Tot slot komen langs de in- en 
uitvoegstroken duurzame test-geluidschermen in samenwerking met 
onder andere ProRail. Het gaat dan om innovaties die de milieu-
impact van de aanleg van geluidsschermen verminderen met behoud 
van de geluidwerende en constructieve eigenschappen. In ons 
nieuwsartikel op de website van InnovA58 leest u er alles over.

In elk van de volgende nieuwsbrieven leest u uitgebreid hoe we bij 
onze innovatieplaats bij Kloosters samen met vele bedrijven werken 
aan nieuwe manieren van bouwen aan wegen. Duurzaam, met 
positieve impact op het klimaat. Abonneer via deze link, dan krijgt u 
deze nieuwsbrief voortaan automatisch in uw mailbox.

Wegwijs

Ontdekken! 
In elke nieuwsbrief staan we graag stil bij de prachtige omgeving 
van de A58 tussen St Annabosch en Eindhoven. Deze keer zijn dat de 
Oisterwijkse Bossen en Vennen. Dit mooie stuk natuur si 
onderdeel van een Natura2000-gebied. Op de website van 
Natuurmonumenten staan de mooiste wandel- en fietsroutes in 
deze omgeving. Er zijn ook geschikte routes voor rolstoelen en 
buggy’s. 
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https://www.innova58.nl/default.aspx
https://www.samenco2wegwerken.nu/
https://www.innova58.nl/Nieuws/2145943.aspx?t=Rijkswaterstaat-en-ProRail-werken-samen-aan-duurzame-geluidsschermen
https://www.innova58.nl/Beheer/Registraties/1989750.aspx
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/oisterwijkse-bossen-en-vennen


Achtergrond

Over geluidsmaatregelen

Bij InnovA58 ontvangen we regelmatig e-mails met vragen over 
InnovA58. We zijn hier blij mee. Het toont uw interesse en betrokken-
heid bij wat er langs de A58 gebeurt. Het geeft het projectteam ook 
goed inzicht in wat de mensen in de omgeving belangrijk vinden en 
welke onderwerpen we verder kunnen belichten. We beantwoorden 
vragen altijd graag zorgvuldig en persoonlijk. Deze keer het antwoord 
op een veel gestelde vraag die we ontvingen na de videopresentatie 
van februari 2022: ‘Hoe gaan de geluid schermen er uit zien die nu in 
het ontwerp staan?’ Hier leest u hoe wordt omgegaan met (keuzes 
voor) geluidsmaatregelen, zoals geluidschermen. 

SmartwayZ.NL

Hinder als kans

Met de nieuwe werkwijze Hinderaanpak zet Rijkswaterstaat in op 
gedragsverandering tijdens wegwerkzaamheden, zoals het 
stimuleren van fietsen of thuiswerken. Dit is ook nodig want er 
komt veel hinder op ons af door het vele onderhoud dat nodig is 
aan de (vaar)wegen. Een interview met Rosanne Klerx, technisch 
adviseur Smart Mobility Rijkswaterstaat / SmartwayZ.NL over een 
succesvol project waarbij het reisgedrag van forenzen veranderde 
tijdens en na de reconstructie van de A79.

Wilt u geen nieuwsbrief InnovA58 meer ontvangen?  
Stuurt u dan een email naar InnovA58@rws.nl met als  
onderwerp ‘afmelden nieuwsbrief ’.

Dit is een uitgave van 

Rijkswaterstaat

www.rijkswaterstaat.nl
0800-8002

april 2022

Projectwebsite: www.InnovA58.nl
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https://www.innova58.nl/Nieuws/2164028.aspx?t=Video-tussenstand-ontwerp-wegverbreding-A58-Eindhoven-Tilburg
https://www.innova58.nl/faq/faq+geluid/1989419.aspx
https://www.smartwayz.nl/nl/actueel/2022/3/hinder-is-je-kans-bij-wegwerkzaamheden-evaluatie-mobiliteitspakket-a79/
mailto:InnovA58%40rws.nl?subject=
http://www.InnovA58.nl

