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Aanmelden nieuwsbrief

A58, ruimte voor kansen! De voorloper van de A58 bestaat al sinds
1930 en is een belangrijke oost-west-verbinding in Zuid-Nederland.
Ze is omgeven door moderne steden, dorpen met een historisch
karakter en bijzondere natuur en cultuur. De weg is afgelopen
decennia telkens aangepast aan de moderne tijd. Dat is nu ook weer

nodig, mét nadrukkelijk oog voor de omgeving en duurzaamheid.
We zijn er trots op dat we dat onder de naam InnovA58 mogen
doen. In deze eerste editie van de nieuwsbrief leest u hoe het staat
met de plannen, de uitwerking én de innovaties die interessant zijn
voor iedereen die duurzaam bouwen een warm hart toedraagt.
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Bouwen aan

Eindhoven-Tilburg
Terugblik
Op 17 en 19 mei jl. sloten in totaal 120 mensen aan bij de online
informatiebijeenkomsten over de plannen voor de wegverbreding
van de A58 tussen Eindhoven en Tilburg. De organisatie was in
handen van Rijkswaterstaat en ingenieursbureau Flow58.
Terugkijken?

Save the date!

In de tweede helft van september bent u van harte welkom bij
het volgende informatiemoment over het ontwerp EindhovenTilburg. We gaan dan gedetailleerder in op het wegontwerp en
hoe dit in de omgeving wordt ingepast.
Meer informatie

Bouwen aan

Sint-Annabosch-Galder
Het InnovA58-deeltraject Sint-Annabosch-Galder ligt al enige tijd
stil door de stikstofproblematiek. De wegverbreding van de A58
zou te veel stikstof geven op het nabijgelegen stikstofgevoelige
Ulvenhoutse Bos. Hierdoor kunnen op dit moment de plannen niet
worden uitgewerkt. Eerst moet er zicht komen op een oplossing.
Daar richten Rijkswaterstaat en haar partners zich de komende tijd
op. Naar verwachting kan eind dit jaar een advies naar de minister
over het vervolg van de wegverbreding op dit deeltraject.
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A58 en duurzame innovaties

Unieke testplaats
Vernieuwing! Bij InnovA58 gaat er een wereld voor je open op het
gebied van energieneutraal en circulair werken. InnovA58 is uniek
in de manier waarop Rijkswaterstaat én haar partners concreet bezig
zijn met vernieuwing in de (wegen)bouw en haar directe omgeving.
We experimenteren en testen letterlijk langs de A58 hoe ons werk
zoveel mogelijk bijdraagt aan een schone, groene en prettige
leefomgeving. Oók voor volgende generaties. Bijvoorbeeld door
zonder CO2-uitstoot te bouwen en door asfalt te hergebruiken.
In de InnovA58-nieuwsbrieven én op www.InnovA58.nl vindt u
onze vernieuwingsprojecten. Geslaagde experimenten passen we
toe bij de wegverbreding van de A58 tussen Eindhoven en Tilburg
en andere aansluitende wegenprojecten.

Wegwijs

Leuk om te weten
De A58 is de snelweg die een prachtig stuk van Noord-Brabant
doorkruist. Al wandelend, fietsend of op andere manieren vindt u
mooie natuur, van oost tot west. Er groeit, bloeit en leeft van alles.
In het project InnovA58 is hier op allerlei manieren veel aandacht
voor. Daarom delen we in deze editie graag de volgende tip: etappe
11 van het Brabants Kloosterpad, een prachtige meerdaagse
wandelroute in vijftien etappes.
Meer informatie
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Achtergrond

Podcast over verzorgings
plaats Kloosters 2.0
Informatievoorziening over de streek, een veilige rustplaats
en ontspanningsfaciliteiten voor chauffeurs of geïntegreerde
oplaadsystemen voor elektrische auto’s. Maar ook een teststrook
voor nieuwe soorten asfalt, energieopwekking en verlichting.
Luister naar alles over deze innovaties in de podcast.
Rob Valk en Milonne Kruithof van Rijkswaterstaat vertellen
bevlogen over de innovatieve verzorgingsplaats 2.0 A58 Kloosters
en natuurinclusief bouwen. Dit is een van de innovatieve deel
projecten van InnovA58.

Agenda
Vanaf 10 september 2021
Online te bekijken: videopresentatie van het wegontwerp van
de A58 Eindhoven-Tilburg en hoe dit in de omgeving wordt
ingepast.
Meer weten?

14-20-22 september 2021
Informatieavonden voor geïnteresseerden over het inpassend
ontwerp van de wegverbreding Eindhoven-Tilburg, op diverse
locaties.
Informatie en aanmelden

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

28 september 2021

Dit is een uitgave van

Start van de aanleg van de Innovatiestrook op verzorgingsplaats
Kloosters A58.

Rijkswaterstaat

* de genoemde data zijn onder voorbehoud van wijzigingen, er kunnen geen
rechten aan worden ontleend. De meest actuele informatie is te vinden
op www.InnovA58.nl

www.rijkswaterstaat.nl
0800-8002
juli 2021
Projectwebsite: www.InnovA58.nl
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