
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

       

 

NIEUWSBRIEF RANDWEG BOEKEL 

Dit is de dertiende nieuwsbrief over de 

Randweg Boekel. In de vorige nieuwsbrief 

hebben wij u geïnformeerd over de start van 

de aanbesteding voor het vinden van een 

aannemer voor de realisatie van Randweg 

Boekel. Afgelopen maand hebben wij 

hiervoor een aannemer gecontracteerd. 

Hierover praten wij u in deze nieuwsbrief bij. 

 
Dura Vermeer 

Afgelopen voorjaar is de provincie gestart met de 

openbare aanbesteding voor de realisatie van de 

Randweg Boekel. Uiteindelijk hebben maar liefst 

acht aannemers een aanbieding gedaan voor 

deze werkzaamheden. De provincie heeft deze 

plannen, naast de vastgelegde eisen, onder 

andere beoordeeld op planning, beperking van 

hinder voor de omgeving en werkwijze. Op 30 

augustus 2019 is de opdracht voor het realiseren 

van de Randweg Boekel officieel gegund aan 

aannemer Dura Vermeer.  
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Gronden 

In het verleden heeft de provincie diverse overeenkomsten voor 

voortgezet gebruik opgesteld voor de (landbouw)gronden die 

zijn aangekocht voor de aanleg van de Randweg. Aangezien 

het ernaar uitziet dat het grootste deel van deze gronden 

voorlopig nog niet nodig is voor de aanleg, kunnen de 

afspraken over voortgezet gebruik verlengd worden. De 

provincie neemt daarover contact op met de betreffende 

personen.  

 

Bijna alle gronden voor de aanleg van de Randweg zijn 

aangekocht. Momenteel is met een enkele grondeigenaar nog 

niet tot definitieve overeenstemming gekomen. Wij hopen dat 

we overeenstemming kunnen bereiken voordat de aannemer 

aan de slag gaat.  

 

Stikstof 

Zoals u wellicht hebt meegekregen is recent het één en ander 

gewijzigd in wetgeving rondom stikstof naar aanleiding van een 

uitspraak van de Raad van State. Momenteel brengen we de 

gevolgen van de uitspraak in beeld.  

 
 

 

Meer weten? 

De website waarop u alle informatie vindt blijft www.boekel.nl/randweg. Het emailadres waarbij u vragen 

kunt stellen wijzigt naar randwegboekel@brabant.nl. Bellen kan ook, met omgevingsmanager Iris Erkens 

via telefoonnummer 06-18303317. 

 

Planning 

Dura Vermeer is gestart met de 

voorbereidingswerkzaamheden. Het project 

betreft namelijk een zogenoemd “Design & 

Construct” contract. Bij dergelijke contracten is de 

aannemer verantwoordelijk voor zowel het 

ontwerp als de realisatie van het project.  

Omdat de aannemer het ontwerp nog moet 

opstellen c.q. uitwerken staat het komend jaar 

voor het projectteam in het teken van een goede 

voorbereiding en het maken van het ontwerp. 

Buiten worden de komende tijd voorbereidende 

werkzaamheden gedaan. Zoals aanvullende 

onderzoeken, noodzakelijke kap van bomen en 

verleggingen van kabels en leidingen. De 

daadwerkelijke start van de aanleg van de weg 

staat gepland vanaf augustus 2020.   

 
 
 

Flora en Fauna 

Stichting D’n Eik heeft voor de provincie nieuwe nestkasten 

geplaatst voor huismussen, diverse uilen en vleermuizen in het 

gebied. De komende periode worden de oude nestkasten 

onder begeleiding van een ecoloog verwijderd.  

Aanvullend hierop wordt samen met de stichting gekeken waar 

de bestaande nestkasten van de torenvalk naar toe verplaatst 

kunnen worden.  

 


