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Betreft: gedeeltelijke afsluiting Run 4200

Geachte heer/mevrouw,

Boskalis werkt in opdracht van de gemeente Veldhoven aan de herinrichting van 
de Kempenbaan-Oost. Als onderdeel hiervan worden binnenkort werkzaamheden 
uitgevoerd op een deel van De Run 4200. In dit bericht geven wij u inzicht in de 
werkzaamheden, planning en verkeersmaatregelen.

Aanpassingen De Run 4200
Bij de herinrichting van de Kempenbaan komt de ontsluiting van De Run 2100 via 
de Kempenbaan te vervallen. Daarom krijgt De Run 2100 eerst een nieuwe 
ontsluiting via De Run 4200. Door deze nieuwe verkeerssituatie moet De Run 
4200 deels worden heringericht. Zie onderstaande afbeelding.
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Werkzaamheden in drie fases
De herinrichting wordt uitgevoerd van woensdag 28 september tot maandag 7 november. In die periode 
wordt onder andere de bestaande wegconstructie vervangen en voorzien van nieuwe openbare verlichting. 
De kruising wordt verkeersveilig uitgevoerd door middel van een plateau en de keerlus wordt een rotonde 
vanwege de nieuwe ontsluiting naar De Run 2100. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren worden 
delen van de Run 4200 afgesloten. Dit gebeurt in drie fases, waarbij aanliggende bedrijven zoveel mogelijk 
bereikbaar worden gehouden.

Fase 1
Vanaf woensdag 28 september wordt De Run 4200 tussen bakkerij Verhoeven en de keerlus afgesloten. 
Aanliggende bedrijven worden bereikbaar gehouden. Zie situatietekening fase 1.

Fase 2
Naast de afsluiting zoals aangegeven bij fase 1, wordt vanaf maandag 10 oktober ook De Run 4200 tussen 
de Kempenbaan en bakkerij Verhoeven afgesloten. Aanliggende bedrijven worden bereikbaar gehouden. 
Verkeer op de Kempenbaan richting de Run 4200 en vice versa wordt omgeleid via de Run 4500. Zie 
situatietekening fase 2.

Fase 3
Van vrijdag 4 tot maandag 7 november is De Run 4200 tussen de Kempenbaan en de keerlus volledig 
afgesloten in verband met het aanbrengen van de asfaltdeklaag. Aanliggende bedrijven zijn in dit weekend 
niet bereikbaar. In dit weekend worden ook aanpassingen uitgevoerd aan de kruising Kempenbaan/Run. Op 
de Kempenbaan worden rijstroken afgezet. Ook is het fietspad langs de Kempenbaan gedeeltelijk 
afgesloten. Fietsverkeer wordt omgeleid via De Run 5300 en Provincialeweg. Zie situatietekening fase 3. 
Vanaf maandagochtend 7 november vóór de ochtendspits is De Run 4200 weer volledig beschikbaar en zijn 
de voornoemde afsluitingen opgeheven.

Alle werkzaamheden vinden plaats onder voorbehoud van de weersomstandigheden en leveranties van 
materialen.

Wat merkt u van de werkzaamheden?
De werkzaamheden worden zoveel mogelijk binnen de reguliere werktijden van 07.00 uur tot 19.00 uur 
gerealiseerd. Het kan zijn dat er incidenteel in de nacht wordt gewerkt om de bedrijven overdag zo goed 
mogelijk bereikbaar te houden. Het kan zijn dat u minimale geluidshinder ervaart.

En daarna
Na de herinrichting van De Run 4200 wordt de nieuwe ontsluiting naar De Run 2100 aangelegd. Zodra deze 
in gebruik genomen is, vervalt de huidige aansluiting van De Run 2100 op de Kempenbaan. Naar 
verwachting is dat begin 2023.

Meer weten of vragen
Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u ons als volgt bereiken:
^ op werkdagen tussen 8.30 en 16.00 uur bellen op 06 - 51 18 24 59.
^ of via een e-mail naar kempenbaan-oost@boskalis.com.

Wilt u meer weten of op de hoogte blijven van de voortgang van de herinrichting van de Kempenbaan-Oost? 
Op de website www.kempenbaanveldhoven.nl/oost vindt u de meest actuele informatie. We plaatsen hier 
regelmatig berichten en foto’s van de werkzaamheden. Ook kunt u zich op de website aanmelden voor de 
digitale nieuwsbrief. U ontvangt de nieuwsbrief dan automatisch in uw mailbox.
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Met hartelijke groet, 
Boskalis Nederland
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Versie: 12 september 2022

Datum
22 september 2022

Pagina
4 | 4


