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samenwerking met Gemeente Vught, Gemeente Boxtel, Gemeente Best

De A2 tussen ’s-Hertogenbosch en Eindhoven is in 2011-
2013 verbreed van 2x2 naar 2x3 rijbanen. De verhoging van 
de capaciteit vroeg om nieuwe geluidswerende voorzieningen 
ter hoogte van Vught, Boxtel en Best. In opdracht van 
Rijkswaterstaat en in overleg met de drie gemeenten heeft 
Buro Lubbers een integraal ontwerp gemaakt voor de 
landschappelijke inpassing van de schermen. Het bureau 
heeft per gemeente specifieke plannen geconcipieerd voor 
met name de bewonerszijde van de geluidsschermen. De 
plannen streven naar een groen beeld aan beide zijden van de 
schermen dat qua beplanting aansluit op zijn directe omgeving. 

landschappelijke inpassing
Het traject doorsnijdt diverse landschappen: het land-
goederenlandschap bij Vught, het beekdalenlandschap van 
Boxtel, het populierenlandschap en het kampenlandschap 
bij Best. Buro Lubbers wil de leesbaarheid van deze 
landschappen langs de A2 versterken. Daarom zijn de 

geluidswerende voorzieningen ingepast met gebiedseigen 
landschapselementen. In Vught wordt de beleving van 
de landgoederensfeer versterkt door het toepassen van 
parkbomen, krenten en rododendrons. In Boxtel sluit de 
beplanting aan op het beekdal van de Dommel. In Best wordt het 
contrast tussen enerzijds het kampenlandschap en anderzijds 
de cultuurlijke beplanting met platanen versterkt. Daarnaast 
wordt de leesbaarheid van het landschap versterkt door de 
snelwegpanorama’s op beekdalen, kerktorens, kasteeltjes, 
open landschappen en bijzondere plekken zichtbaar te houden. 
De panorama’s versterken de oriëntatie van de weggebruiker.

Parkzone
Langs de A2 zijn diverse restruimtes achter de geluidsschermen 
ontstaan die geen duidelijke functie hebben. Deze ruimtes, 
die veelal aansluiten op bestaande parken of landgoederen, 
wil Buro Lubbers toevoegen aan het publieke domein. Ze 
worden ingezet als toegankelijke, groene gebieden in de 
vorm van (natuur)parken. De aaneenschakeling van groene 
parkruimtes vormt bovendien de schakel tussen de dorpen 
en het landschap aan de snelweg. Nieuwe routes vanuit de 
dorpskernen haken aan op de reeds aanwezige recreatieve 
routes in het landschap.

A2 als laan
De A2 is vormgegeven als een laan in het landschap. De weg 
wordt begeleid door een dubbele rij eiken. Ter hoogte van 
het populierenlandschap bij het Groene Woud verandert de 
eikenlaan in een populierenlaan. Ter hoogte van de beekdalen 
doorsnijdt de snelweg het landschap. De laan wordt op deze 
plekken onderbroken. De beekdalen zijn momenteel moeilijk 
leesbaar door de grote openheid en de nauwelijks zichtbare 
beek. Het voorstel is om begeleidende beplanting toe te 
passen ter hoogte van de beek, die karakteristiek is voor de 
plek, bijvoorbeeld (knot)wilgen. Het beekdal wordt hierdoor 
beter leesbaar.

iconen
Markante plekken, landschappelijke elementen en gebouwen 
die door de schermen aan het zicht worden onttrokken, worden 
aan de weg gepresenteerd middels een icoon. Dit geldt voor 
Huize Leeuwenstein, Huize Voorburg in Vught en ´t Duits 
Lijntje in Boxtel. Het icoon wordt vormgegeven met een zuil 
waarin de naam van de bijzondere plek wordt uitgestansd. Het 
materiaal van de zuil, cortenstaal, sluit aan op de accenten 
zoals toegepast bij de vluchtdeuren en de overgangen naar 
transparanties.landschapstypen
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