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Geen N65 voor leefbaar Vught 
Samen voor Vught heeft eerder (Samen voor Vught wil nu 50 km/u op N65) haar visie gegeven op de vernietiging 
van het N65 plan, met daarbij aandacht voor korte termijn maatregelen én de vraag over hoe het verder moet 
met de N65. Geïnspireerd door de uitspraak in de Raadsinformatiebrief (7 februari 2023) “Voor de gemeente 
Vught blijft daarbij het oorspronkelijke doel voorop staan, namelijk het verbeteren van de leefbaarheid, 
oversteekbaarheid en verkeersveiligheid en het beperken van de verkeersaantrekkende werking.” komen we nu 
met een idee voor de toekomst. 

Mobiliteitsvisie Vught 2035 
Voor de uitwerking van ons idee hebben we de recent aangenomen Mobiliteitsvisie geraadpleegd, waarin de 
gemeente schrijft onder de kop Duurzaam Groen: “De gemeente Vught kent op het gebied van duurzaamheid en 
klimaat meerdere uitdagingen voor de komende jaren. Automobiliteit heeft niet alleen invloed op leefbaarheid, 
mobiliteit heeft ook effect op het gebied van natuur en duurzaamheid. Geluidsoverlast, stikstof en fijnstof zijn 
daarbij actuele discussies. 

We zetten daarom in op een integrale en gemengde aanpak van faciliterende en stimulerende maatregelen. Door 
anders om te gaan met en anders te kijken naar mobiliteit, dragen we bij aan een mobiliteitstransitie met als doel 
een ander, duurzamer reisgedrag. Het is voor ons geen vanzelfsprekendheid meer om de auto op alle 
verplaatsingen maximaal te faciliteren. Liever stimuleren we het gebruik van andere vervoerswijzen dan de auto. 
Zo voorkomen, reduceren en vertragen we de negatieve effecten van mobiliteit op klimaat en natuur en de 
gevolgen van de klimaatverandering.”  

Samen voor Vught juicht de beleidskeuzes van de gemeente Vught zeer toe en wil daar graag haar bijdrage aan 
leveren. Ook wij zetten de leefbaarheid centraal, boven doorstroming van het autoverkeer. Dat is ook de reden 
dat wij onze ideeën verder hebben uitgewerkt en dat wij het gemeentebestuur vragen om inderdaad ‘anders te 
kijken naar mobiliteit’ en dit idee een reële kans te geven.  

Stikstofproblematiek 
Daarnaast heeft het provinciebestuur onlangs drastische maatregelen afgekondigd om de stikstofuitstoot af te 
remmen. Zo worden voorlopig geen nieuwe vergunningen verstrekt voor de aanleg van wegen, bouw van 
woningen, windmolens en zonneparken en de ontwikkeling van boerderijen. Het is dezelfde stikstofproblematiek 
die geleid heeft tot de vernietiging van het N65 plan.  

Anders naar de N65 kijken 
De N65 wordt geen autosnelweg en met het bijschaven met lokale maatregelen kunnen we het probleem niet 
oplossen. Het vraagt te veel compromissen met te weinig resultaat voor de leefbaarheid in de dorpen en het 
Nationaal Landschap Het Groene Woud tussen Tilburg en Den Bosch. Voor Samen voor Vught is de conclusie 
duidelijk: de N65 moet een andere functie krijgen, namelijk een lokale weg voor bestemmingsverkeer. Het 
doorgaande verkeer – en dat is de ruime meerderheid van de auto’s en vrachtauto’s - moet op de 
autosnelwegen rijden die daarvoor zijn bedoeld. Problemen met de doorstroming op de autosnelwegen kunnen 
niet worden opgelost met een opgekrikte N65. Die zal immers meer verkeer aantrekken en nog meer uitstoot 
geven, naast geluidsoverlast en fijnstof. 
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N65 inrichten als parkweg  
Om het doorgaande verkeer op de N65 te weren zal het idee ‘rechtdoor is de snelste weg’, losgelaten moeten 
worden. Dit kan door de N65 in Vught en in Tilburg door te knippen. 

De N65 wordt teruggebracht tot een rijbaan met 2-richtingen en een snelheidslimiet van 60 km/u buiten en 30 
km/u binnen de bebouwde kom. Door het veel lagere verkeersaanbod kunnen de verkeerslichten weg en er 
ontstaat veel ruimte voor snelle fietsverbinding. Zo ontstaat een zogenaamde parkweg, zie Figuur 1.  

Figuur 1: dwarsprofiel voor leefbare N65 (bron: N65 - de mooiste Rijksweg van Brabant, Alternatievenstudie gebiedsgerichte 
pilot N65, 28 april 2011 in opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu) 

 

Een parkweg zoals hier bedoeld past in Het Groene Woud, geeft ruimte voor planologische ontwikkelingen zoals 
wonen, is goed voor ecologisch hoofdstructuur en biedt ruimte voor toerisme. Het biedt ook kansen als 
proeftuin voor duurzame innovaties op het gebied van klimaatbestendigheid en nieuwe product-
marktcombinaties (bron: Concept visie vrijetijdsdomein Het Groene Woud 2010 2020). Zie Figuur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Impressie vanaf de Pannenschuurlaan: de N65 is een gelijkwaardig onderdeel van Het Groene 
Woud (bron: N65 - de mooiste Rijksweg van Brabant, Alternatievenstudie gebiedsgerichte pilot N65, 28 
april 2011 in opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu) 
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Mobiliteitstransitie 
Het losknippen van een directe aansluiting van de N65 op de hoofdwegenstructuur maakt het voor doorgaand 
verkeer lastiger, zeker als ook de capaciteit en snelheidslimiet op de gehele weg flink wordt verlaagd. Toch zal, 
om de bereikbaarheid goed te houden, ook ingezet moeten worden op het verminderen van het 
bestemmingsverkeer: verkeer tussen Tilburg en Den Bosch én verkeer met een bestemming in Het Groene 
Woud en zijn kernen.   

Dit kan door het inzetten van een hoogwaardige fiets ‘snelweg’ én busverbinding tussen Tilburg en Den Bosch. 
Een busroute die over parkweg loopt ter hoogte van Vught, Helvoirt, Haren, Udenhout-Oisterwijk en Berkel-
Enschot halteert. De stoplocaties worden dan ingericht als een moderne mobiliteitshub. Uit het onderzoek is 
gebleken dat mobiliteitshubs een grote bijdrage kunnen leveren aan een samenhangend mobiliteitssysteem in 
Nederland. Hubs zijn belangrijk bij het creëren van een prettige overstapplek binnen een ketenverplaatsing. Zie 
Figuur 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vught één dorpskern 
Samen voor Vught heeft voor de dorpskern Vught het losknippen van de N65 van het hoofdwegennetwerk 
verder uitgewerkt. Essentieel in het voorstel is dat het kruispunt van de Grote Gent, afrit Vught Centrum, wordt 
opgeheven. Hoe ingrijpend het idee op het eerste gezicht ook lijkt, de voordelen voor Vught en de wijde 
omgeving zijn enorm groot. Het losknippen van de A65/N65 wordt gedaan in Knooppunt Vught op zo een manier 
dat de A65 enkel nog een afrit en oprit heeft op de Randweg van Den Bosch. De bestaande weg wordt vanaf dat 
punt tot aan het kruispunt Helvoirtseweg – John F. Kennedylaan geheel geruimd, om plaats te maken voor 
bijvoorbeeld park en woningbouw.  

Figuur 3: Mobiliteitshubs in Nederland, De bijdrage van mobiliteitshubs aan het mobiliteitssysteem van 
Nederland, Laura van den Berg stage bij Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), september 2020.  
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Om de ring rondom Vught compleet te maken en het centrum te ontlasten, wordt de Grote Gent doorgetrokken 
en over het oude tracé van de N65 afgebogen om aan te sluiten op de Taalstraat (waar nu nog het te lage 
viaduct ligt). Dit viaduct is nu overbodig en kan worden afgebroken. Zie Figuur 4.  

 

 

Deze ingreep biedt een aantal grote voordelen voor Vught: 

• Veel minder verkeer en dus minder hinder: geluid, emissie, onveiligheid door wegvallen van heel veel 
doorgaand verkeer. 

• Alle bomen langs de N65 kunnen blijven staan en er komt veel ruimte vrij voor meer groen. 
• De barriere door Vught wordt opgeheven waardoor er veel meer mogelijkheden onststaan om over te 

steken voor (langzaam) verkeer zonder verkeerslichten. 
• Er ontstaat veel meer ruimte voor nieuwe planologisch ontwikkelingen. Gebruik de vrijgekomen 

stikstofruimte door de sterke afname van het verkeer op N65 om woningen te bouwen op de vrije gekomen 
gronden van de N65. 

• Er onstaat ruimte voor een volledige ring voor bestemmingsverkeer rond het dorp die de woonbuurten en 
centrum van sluipverkeer ontlast. Binnen de ring ontstaat daardoor veel meer ruimte voor fietsers en 
voetgangers. 

• Een enorme kosten besparing waardoor heel veel geld vrijkomt voor het verbeteren van het dorp en 
buitengebied 

• ProRail kan veel geld besparen op ‘omdraaing spoor-N65’ en het geld inzetten voor het opruimen van de 
oude weg tussen Knooppunt Vught en het kruispunt Helvoirtseweg – John F. Kennedylaan. 

• Veel minder verkeer op de gehele N65 betekent ook minder verkeer op de dwarsverbindingen van de N65 
door de kernen Cromvoirt en Helvoirt. 

 

Figuur 4: De nieuwe wegenstructuur van Vught na het losknippen van de N65  
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Oproep voor de gemeenteraad van Vught 
Het vraagt om een nieuwe kijk op huidige situatie en een frisse blik; stel leefbaarheid in het dorp van de mensen 
die er wonen centraal, geef natuur meer ruimte en creeer nieuwe mogelijkheden voor wonen en zet in op de 
mobiliteitstransitie. Laten we niet vergeten dat Vught ook een goederencorridor op het spoor krijgt, dwars door 
het dorp: er is veel aan gelegen om de leefbaarheid van het dorp in stad te houden. 
 
Samen voor Vught roept de Gemeenteraad op om samen met haar burgers de uitdaging aan om de N65 anders 
te bekijken. Zet leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid echt centraal. Start de lobby om gemeenten aan de 
N65, de Provincie en Rijk mee te nemen in een nieuwe, leefbare toekomst, zoals dat destijds ook goed heeft 
gewerkt om ProRail op andere gedachten te brengen. 


