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Over Randweg Boekel
De provincie Noord-Brabant werkt
samen met de gemeente Boekel aan
de aanleg van een nieuwe randweg
om Boekel. Deze weg moet de overlast
van doorgaand verkeer in de kern van
Boekel oplossen.

Na de start van de werkzaamheden in augustus 2020 zijn de contouren
van de nieuwe randweg inmiddels goed in het terrein waar te nemen. De
nieuwe randweg is een enkelbaans weg met één rijstrook per rijrichting.
De randweg is ca. 4,7 km lang. In het gehele tracé worden vier rotondes
aangebracht. De nieuwe randweg wordt voorzien van geluid reducerend
asfalt. De maximaal toegestane snelheid bedraagt 80 km/uur.

Ligging randweg in het landschap

Wat hebben we de afgelopen periode
gedaan?
In het afgelopen half jaar zijn (op hoofdlijnen) de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
• Aanpassingen van de bestaande kabels en leidingen, waaronder de rioolwaterleiding
langs de Erpseweg;
• Het rooien van bomen;
• Het slopen van twee woningen en een sleufsilo;
• Grondwerkzaamheden op diverse plaatsen in het tracé, inclusief het graven van sloten;
• Aanleg duikers op diverse plaatsen in het gehele tracé;
• Aanleg rotonde Molenstraat;
• Aanbrengen funderingslaag op het gedeelte tussen rotonde Molenakker en Erpseweg;
• Aanbrengen asfaltonderlaag op het gedeelte tussen rotonde Molenakker en ’t Goor;
• Aanbrengen asfalttussenlaag op het gedeelte tussen rotonde Molenakker en Lage
Raam.

In het Brabants Dagblad van 16 januari stond een krantenartikel
over de Randweg Boekel. Daarin werd gespeculeerd over het
stilleggen van het werk naar aanleiding van scheuren in het asfalt.
Dit is niet het geval. Uit een interne kwaliteitscontrole is gebleken
dat een deel van de cementgebonden fundering waar nog geen
asfalt op ligt, het gedeelte tusen ’t Goor en de Erpseweg, een te
hoge druksterkte heeft. In normaal Nederlands: de fundering is
te hard. Dit zou over enkele jaren tot problemen kunnen leiden,
vandaar dat dit stuk fundering op korte termijn wordt hersteld. De
verwachting is dat dit verder geen gevolgen heeft voor de planning
van asfalteerwerkzaamheden (die worden sowieso niet in de winter
uitgevoerd) of de verwachte einddatum van het project. De fundering
waar wel al asfalt op is aangebracht voldoet aan alle contracteisen
van de provincie.

Hieronder is in hoofdlijnen de uitvoeringsvolgorde met de
tijdsplanning uiteengezet:
Welke werkzaamheden?

Wanneer

1. W
 erkzaamheden
Brabant Water aan de
Transportwaterleiding t.h.v. de
Zandhoeksche Loop
2. Aanleg rotonde Erpseweg
3. Werkzaamheden kabels en
leidingen bij de rotondes
Volkelseweg en Mutshoek
4. Aanleg randweg in ’t vrije
veld aan zuidzijde van de
Erpseweg
5. Aanleg rotonde De Vlonder
6. Aanleg rotonde Gemertseweg

Deze werkzaamheden vinden nu
plaats en zijn naar verwachting
eind januari 2021 gereed.

7. R ealiseren aansluitingen
rotonde Molenstraat aan de
N605
8. R ealiseren aansluitingen
rotonde Gemertseweg aan
de N605

periode april 2021 – mei 2021

periode jan. – mei 2021
periode jan. – maart 2021

periode febr. – mei 2021

periode febr. – maart 2021
periode maart – mei 2021

periode april 2021 – mei 2021

Rotonde Erpseweg

Aanleg rotonde Molenstraat

De rotonde aan de Erpseweg wordt in twee fases aangelegd.
Voor de aanleg van de rotonde is aan de noordzijde een by-pass
aangelegd. Het doorgaand autoverkeer tussen Boekel en Erp wordt
vanaf januari 2021 in beide rijrichtingen over deze bypass geleid.
Voor het fietsverkeer is ter plaatse een omleidingsroute ingesteld.
Deze gewijzigde verkeerssituatie zal naar verwachting tot eind
maart 2021 duren. Als de rotonde gereed is zal het verkeer over de
rotonde geleid worden en wordt de by-pass verwijderd om daar nog
de noordelijke aansluiting op de rotonde te realiseren.

Grootschalige omleidingsroutes

Aanbrengen asfaltverhardingen

Wat gaan we de komende periode
doen?
Er is tot nu toe enigszins afgeweken van de werkvolgorde, zoals
die bij aanvang was vastgesteld. Deze wijziging is het gevolg van
een aantal aanvullende eisen die zijn gesteld bij het verstrekken van
de diverse vergunningen (kapvergunning en vergunning vanuit het
waterschap Aa en Maas). Ook is op diverse locaties de ligging van
de kabels & leidingen aangepast.

Ten behoeve van het maken van de aansluiting van de nieuwe
Randweg op de bestaande provinciale weg is een afsluiting met
grootschalige omleidingen noodzakelijk. Het realiseren van de
aansluiting van de rotonde Molenstraat en de rotonde Gemertseweg
zal in twee aparte weekenden plaats vinden. Omtrent de data van
uitvoeringen en de toe te passen omleidingen zal spoedig nadere
informatie worden verstrekt maar deze afsluitingen zijn afhankelijk
van de planning en voortgang van het verleggen van de kabels en
leidingen.

Bouwapp
Om u te informeren over dit project zet Dura Vermeer de
BouwApp in. Hiermee houdt de aannemer u op de hoogte
van alle ontwikkelingen op het project, de planning, mogelijke
verkeersafzettingen en omleidingen. Ook kunt u via de app projectgerelateerde vragen stellen aan Dura Vermeer.

Om ons project te volgen neemt u de volgende 5 stappen:
1. Download de BouwApp gratis in de appstore (Google, Apple of Windows)
2. Ga naar ‘zoek project’
3. Zoek op: Randweg Boekel
4. Selecteer project
5. Klik op ‘Toevoegen aan favorieten’
Elke keer wanneer de aannemer een bericht plaatst in de BouwApp komt er direct een berichtje (notificatie)
op uw smartphone of tablet. Zo bent u geïnformeerd over de actuele stand van zaken.
Als volger kunt u zelf aangeven of u push-berichten wilt ontvangen. Indien nieuwe informatie in de BouwApp
is geplaatst ontvangt u als volger hiervan een push-bericht.

De BouwApp is te downloaden in
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Als u in de app zoekt op “randweg Boekel” komt u bij de informatie terecht.

Resumé informatiekanalen
We willen u zo goed mogelijk op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden en de
uitvoeringsplanning. Naast de reguliere Nieuwsbrief is de informatie in te zien op
• Projectpagina op website Provincie Noord-Brabant www.brabant.nl/randwegboekel
• Website gemeente Boekel www.boekel .nl
• Bouwapp (zoals hierboven aangegeven)

Contactpersoon Dura Vermeer
De randweg Boekel wordt aangelegd door aannemer Dura Vermeer. Namens Dura Vermeer Infra
is omgevingsmanager Joost Hermans aanspreekpunt voor vragen en eventuele klachten die direct
met de aanleg van de randweg te maken hebben. Joost is tevens degene die contact opneemt met
betrokkenen. Joost is telefonisch te bereiken op nr. 073 – 528 89 50 / 06 24 17 07 54 of via e-mail:
j.hermans@duravermeer.nl

Tot slot
Zoals het er nu voorstaat wordt de weg conform planning in de loop van mei opgeleverd. We bezinnen ons
nog op een juiste openingshandeling. De huidige Corona beperkingen spelen daar een rol in. In elk geval
kunnen we vanaf komende zomer volop gebruik gaan maken van de nieuwe randweg. Dat zal ook in het
dorp het gewenste effect gaan hebben.
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