
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  

       

 

NIEUWSBRIEF RANDWEG BOEKEL 

Dit is de elfde nieuwsbrief over de Randweg 

Boekel. Het is inmiddels al weer 4 maanden 

geleden dat wij u hebben geïnformeerd over de 

Randweg Boekel. Hoewel er niet veel nieuws is, 

gebeurt er wel het nodige ‘achter de schermen’. 

Hierover praten wij u in deze nieuwsbrief bij.  

 

 

Aanbesteding wordt voorbereid 

De provincie Noord-Brabant heeft advies- en 

ingenieursbureau Witteveen+Bos gevraagd om voor 

Randweg Boekel het contract op te stellen en de 

aanbesteding te begeleiden.  

 

Hier en daar is buiten, op de locatie van het beoogde tracé, 

te zien dat er verschillende onderzoeken worden verricht. 

Deze onderzoeken richten zich onder meer op niet 

gesprongen explosieven, archeologie, natuur, flora- en 

fauna, asbest en bodemkwaliteit. Als er veldwerk nodig is, 

zijn met de grondeigenaren afspraken gemaakt over het 

mogen betreden van de grond en het uitvoeren van de 

werkzaamheden. De meeste onderzoeken zijn afgerond, 

een aantal onderzoeken lopen nog of worden op korte 

termijn nog uitgevoerd.  

 

Hierbij in ’t kort een overzicht van de onderzoeken die u 

wellicht in ’t veld heeft gezien: 

 Asbest: Ten behoeve van de randweg moeten drie 

panden en één ‘object’ (sleufsilo) worden gesloopt. Daar 

is asbestonderzoek uitgevoerd.  

 flora en fauna: In maart tot en met augustus 2018 wordt 

nog veldonderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid 

van (verblijfplaatsen van) marterachtigen.  

 (water)bodem: Met handboringen en peilbuizen is 

(water)bodemonderzoek uitgevoerd. Deze zijn nodig om 

te kunnen bepalen of er verontreinigde stoffen aanwezig 

zijn in de grond of het grondwater.  

 grondmechanisch onderzoek: met speciaal daartoe 

uitgeruste voertuigen zijn zogenaamde ‘sonderingen’ 

uitgevoerd. Daarmee wordt de bodemopbouw gemeten. 

Uit de bodemopbouw komt naar voren of deze 

draagkrachtig genoeg is voor de voorgenomen weg.  

 Archeologisch onderzoek: In het najaar van 2017 zijn al 

diverse boringen uitgevoerd. Momenteel wordt het 

archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Deze 

zijn goed zichtbaar in het veld. 

 

 

Gemeente ontvangt bericht Raad van 
State: zittingsdatum is 30 mei 2018 

Zoals in een eerdere nieuwsbrief is aangegeven 

zijn er 12 beroepen binnengekomen bij de Raad 

van State. Omdat we inmiddels met een aantal 

van de indieners van deze beroepen 

overeenstemming hebben over de 

grondverwerving, wordt een aantal beroepen nog 

ingetrokken.  

 

De Raad van State heeft (eindelijk) een 

zittingsdatum bepaald: 30 mei 2018. Enkele 

weken na de zitting doet de Voorzitter van de 

Raad van State uitspraak. Pas dan hebben we 

definitief duidelijkheid over de vraag of het 

bestemmingsplan onherroepelijk wordt.  
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Colofon 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Boekel en de provincie Noord-Brabant.  

 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Planstudie N605 Gemert-Boekel 

Provincie Noord-Brabant voert een planstudie uit 

naar de optimalisatie van de N605 tussen de nog 

aan te leggen rotonde randweg Boekel (t.h.v. 

Mutshoek) en de recent gerealiseerde rotonde 

Gemert Noord-om.  

 

De N605 voldoet niet meer aan de 

veiligheidsnormen en kwaliteitseisen van de 

provincie. Tijdens de planstudie worden 

verschillende onderzoeken uitgevoerd naar onder 

meer verkeersstromen, veiligheid en flora en 

fauna. Met de uitkomst van deze onderzoeken 

wordt aan het eind van de planstudie een 

voorkeursalternatief voor het nieuwe wegprofiel 

ontworpen. De planstudie moet voor de zomer 

2018 gereed zijn. 

 
 
 

       

 

NIEUWSBRIEF RANDWEG BOEKEL 

Meer weten? 

Voor nadere informatie over de Randweg Boekel kunt u altijd de website www.boekel.nl/randweg 

raadplegen. Hier zijn ook veel documenten te vinden, zoals alle nieuwsbrieven. Vragen en opmerkingen 

kunt u mailen naar het mailadres randweg@boekel.nl. Bellen kan ook, met Jeroen van Bremen: telefoon 

06-27745193.  

 

MEER INFO: WWW.BOEKEL.NL/RANDWEG 
 
Grondverwerving en kavelruil 

Inmiddels heeft iedere grondeigenaar waarvan we grond 

nodig hebben voor de randweg een aanbod ontvangen. De 

grondeigenaren die eerder hadden aangegeven liever 

(compensatie-)grond dan geld terug te ontvangen, is 

bijvoorbeeld ruilgrond aangeboden. Terwijl we op diverse 

plaatsen nog in onderhandeling zijn, zijn we alvast wel gestart 

met de formele verwervingsprocedures.  

De kavelruil loopt op zijn einde. We kunnen constateren dat 

we in staat zijn geweest een flinke grondvoorraad op te 

bouwen waardoor we ook echt in positie zijn gekomen om 

gronden uit te ruilen. Daarmee kunnen we in veel gevallen tot 

overeenkomst komen en de gang naar de rechter voorkomen. 

Maar nog veel belangrijker, daardoor kunnen we de gevolgen 

van de randweg voor de ondernemers flink inperken. 

 

Investeringen in het landschap 

In het bestemmingsplan voor de randweg is ook een plan 

opgenomen voor kwaliteitsverbetering in het gebied. Eén van 

de onderdelen van dit plan zijn investeringen in het landschap: 

- ‘groen-blauwe’ inrichting van 2 percelen langs de randweg;  

- versterken en herstellen van laanstructuren.  

In nieuwsbrief 8 heeft een oproep gestaan om mee denken over 

het herstellen van de laanstructuren.  

 

Op 14 december 2017 is een aantal geïnteresseerden bij elkaar 

gekomen om te brainstormen over de mogelijkheden om de 

Peelrandbreuk op een van deze locaties onder de aandacht te 

brengen. Uit deze sessie zijn veel verschillende en creatieve 

ideeën naar voren gekomen. Met name het perceel aan de 

Molenloop biedt kansen om de Peelrandbreuk te benadrukken. 

Op dit moment is er nog geen concrete invulling voor de 

locaties, maar er zijn veel ideeën opgehaald om verder uit te 

zoeken. 

 

http://www.boekel.nl/randweg
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