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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.
De nieuwe randweg is een enkelbaans
weg met 1 rijstrook per rijrichting.
De randweg is ca. 4,7 km lang. In
het gehele tracé worden 4 rotondes
aangebracht. De nieuwe randweg
wordt voorzien van geluid reducerend
asfalt. De maximaal toegestane snelheid
bedraagt 80 km/uur.

Zoals we in de vorige nieuwsbrief hebben gemeld dat de contouren van
de nieuwe randweg in het terrein steeds meer zichtbaar werden, kunnen
we nu melden dat de werkzaamheden in een vergevorderd stadium zijn.
De opening van de nieuwe randweg komt dan ook dichterbij.
De afgelopen periode hebben we te maken gehad met winterse
weersomstandigheden. Om deze reden hebben we gedurende een korte
periode geen werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Aanbrengen asfalt op de nieuwe randweg.

Wat hebben we de afgelopen periode
gedaan?
In de afgelopen maanden zijn (op hoofdlijnen) de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
• Aanleg van een zinker nabij de kruising De Vlonder – Neerbroek;
• Grondwerkzaamheden t.b.v. de verbindingsweg De Vlonder en aanliggende
watergangen;
• Aanleg rotonde De Vlonder en rotonde Erpseweg;
• Aanbrengen funderingslagen en asfaltlagen over het gehele tracé;
• Planten van bomen met een hoogte van 15 meter nabij ’t Leurke
• Planten van bomen met een hoogte van tenminste 5 meter bij kruisende wegen
In de vorige nieuwsbrief is aangegeven dat op het gedeelte tussen ’t Goor en de
Erpseweg de cementgebonden fundering niet voldoet aan de contracteisen van de
provincie. Inmiddels is de fundatie vervangen door een alternatief. Deze aanvullende
herstelwerkzaamheden hebben geen nadelige invloed op de planning.

Verleggingen kabels en leidingen
Op diverse plaatsen worden kabels en leidingen verlegd.
Deze werkzaamheden worden in opdracht van de Provincie
Noord-Brabant en Enexis uitgevoerd door externe partijen.
Voor deze werkzaamheden is het noodzakelijk dat tijdelijke
verkeersmaatregelen worden aangebracht. Het verkeer ter plaatse
van de noordelijke en zuidelijke aansluiting wordt geregeld via een
tijdelijke verkeersregelinstallatie. Deze verkeersmaatregelen worden
verzorgd door de externe partijen die de verleggingen van de
kabels en leidingen verrichten. De maatregelen ter hoogte van de
Molenakker blijven in stand tot 16 april 2021. De maatregelen ter
hoogte van Mutshoek blijven naar verwachting in stand tot 30 april.

Rotonde Erpseweg, tijdelijk
afgesloten
De werkzaamheden ten behoeve van de rotonde aan de
Erpseweg verlopen voorspoedig. Dit deel van de randweg wordt
eerder opengesteld. De tijdelijke omleidingsroute (bypass) moet
worden verwijderd om de aansluiting met ’t Goor te kunnen
maken. Ten behoeve van het realiseren van de aansluitingen van
de asfaltverharding op de betonverhardingen van de rotonde
wordt de Erpseweg van dinsdag 6 april t/m vrijdag
9 april voor het doorgaand verkeer afgesloten. Tijdelijke
verkeersomleidingen worden hiervoor ingesteld.
Aanleg rotonde Erpseweg

Grootschalige verkeersomleidingen
t.b.v. aansluiten nieuwe randweg
aan de bestaande N605
Om de nieuwe randweg te verbinden met de huidige N605, moet
de aannemer deze weg gedeeltelijk afsluiten. Om de hinder zoveel
mogelijk te beperken kiezen we voor 2 weekendafsluitingen om
deze werkzaamheden uit te voeren. Met gemeente Boekel, de
omliggende gemeenten de vervoersdiensten en ook de nood- en
hulpdiensten is dit intensief afgestemd. Onderstaande weekenden is
de N605 afgesloten voor alle autoverkeer in beide richtingen.
• van 16 april 19:00 uur tot maandag 19 april 06:00 uur
De N605 is dan afgesloten ter hoogte van de Molenwijk. Het
regionale doorgaand verkeer zal worden omgeleid via de N277
en N272. Plaatselijk zullen in Boekel eveneens omleidingen
worden ingesteld voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en
voetgangers.
• van vrijdag 28 mei 19:00 uur tot maandag 31 mei
06:00 uur

De N605 is dan afgesloten ter hoogte van de Gemertsewg. Het
regionale doorgaand verkeer zal worden omgeleid via de N277
en N272. Plaatselijk zullen in Boekel eveneens omleidingen
worden ingesteld voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en
voetgangers.
De omleidingsroutes zullen met gele bewegwijzeringsborden
worden aangegeven. Houd rekening met de grootschalige
verkeersomleidingen en langere reistijden in genoemde weekenden.
De grootschalige verkeersomleiding is in
onderstaande kaartje visueel weergegeven

Planning
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 en de winterse omstandigheden in februari. Het
verleggen van kabels & leidingen door derden blijkt langer tijd in
beslag te nemen dan bij aanvang was ingeschat.
Hieronder is in hoofdlijnen de uitvoeringsvolgorde met de
tijdsplanning uiteengezet:
Welke werkzaamheden?

Wanneer

1. A
 frondende werkzaamheden
rotonde Molenakker
2. V
 ervolg werkzaamheden
rotonde Erpseweg en De
Vlonder
3. Aanleg rotonde
Gemertseweg
4. Realiseren aansluitingen
rotonde Molenstraat aan de
N605 (weekendafsluiting)
5. R ealiseren aansluitingen
rotonde Gemertseweg aan
de N605 (weekendafsluiting)
6. Afrondende werkzaamheden
over het gehele tracé
(o.a. plaatsen lichtmasten,
afrastering en asfaltdeklaag)
7. A
 anbrengen beplanting

periode maart – mei 2021
periode maart – mei 2021

periode maart – mei 2021
16 t/m 19 april 2021

situatie van bomen die ervoor zorgt dat vleermuizen de randweg
veilig (hoog genoeg) kunnen oversteken. Hierdoor is er geen
“aanrijdgevaar” voor de vleermuizen. Ter plaatse van de rotonde
aan de Erpseweg is de ruimte tussen de bestaande bomen te groot
om een hop-over te creëren en op deze locatie wordt door de
aanplant van bomen de vliegroute verlegd.
Bij ’t Leurke zijn speciaal voor de vleermuizen twee bomen van maar
liefst 15 meter hooggeplaatst.

Aanpassen knooppuntennetwerk
Met de aanleg van de randweg zal het (fiets) knooppuntennetwerk
worden aangepast. Op dit moment worden door medewerkers van
de gemeente Boekel, in samenwerking met een aantal vrijwilligers,
wijzigingen voorbereid om het knooppuntennetwerk voor wandelaars
en fietsers aan te passen aan de nieuwe situatie.
Op korte termijn worden knooppuntenpanelen geplaatst en/of
gewijzigd zodat de nieuwe routes straks goed gebruikt kunnen
worden. Tegelijkertijd zullen bestaande panelen worden vernieuwd
die op korte termijn aan vervanging toe zijn.

28 t/m 31 mei 2021

periode juni – juli 2021

maart 2021 en oktober 2021

Vleermuisvriendelijk
Iedereen ziet ze weleens vliegen… vleermuizen. Deze zoogdieren
spelen een belangrijke rol in het project. De nieuwe randweg
doorkruist diverse bestaande vliegroutes van o.a. de gewone
dwergvleermuis. Er zijn zoveel mogelijk bestaande bomen behouden
om de onderbreking van de bomenrij, en dus vliegroutes, niet te
groot te maken.
Om deze vliegroutes functioneel te houden zijn bij alle bomenrijen
zgn. hop-overs gerealiseerd. Een hop-over is een natuurlijke

Paneel fietsknooppunten netwerk

Stichting d’n Eik is intensief
betrokken bij de aanleg van de
randweg
Voordat een begin gemaakt werd met de aanleg van de Randweg,
heeft men veel tijd genomen voor overleg met stichting d’n Eik over de
vraag hoe we de natuur bij dit grote project het beste konden dienen.

bomen plant, creëren van en hop-over nabij Leurke

Allereerst zorgden de vrijwilligers van de vogelwerkgroep voor
nieuwe nestkasten voor de uilen en de zwaluwen als ook kasten
voor de aanwezige vleermuizen. Vervolgens is overleg gepleegd
met de weidevogelgroep over hoe we het beste om kunnen gaan
met het gebied dat juist de meeste weidevogels huisvest. Wat
kunnen we hier voor de natuur doen, ná de aanleg van de weg,
óók wat aanplant betreft. Ook de visclub is bij overleg betrokken,
toen de verplaatsing van het wateropvanggebied aan de Neerbroek
aan bod kwam. Projectgroep “fietsroutes en prieeltjes” houdt de

bereikbaarheid van alle prieeltjes
in de gaten en denkt na over
eventuele oplossingen.
Voor de aanleg van de
randweg zijn bomen gerooid.
Veel van de gerooide bomen
zijn aan Stichting D’n Eik ter
beschikking gesteld. Stichting
D’n Eik heeft de bomen laten
verzagen tot balken en planken
in het Boerenbondsmuseum in
Gemert. Vrijwilligers van de
werkgroep Perekker maken hier
o.a. banken en loopbruggen
van, die geplaatst worden langs
wandelroutes in de gemeente
Boekel. Bij de aanleg van het
nieuw aangelegde Belevingspad
op de Perekker zijn ook al
gerooide bomen toegepast. U
kunt er gerust gaan kijken, het is
zeker een bezoek waard.
Stichting D’n Eik heeft dankzij
enthousiaste en kundige
vrijwilligers veel te bieden op
het gebied van natuur. Doordat
een gemeente als Boekel dit óók
ziet, kunnen we iets voor elkaar
betekenen en dat schept alleen
maar voordelen voor mens en
milieu.

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 project-gerelateerde 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.

Colofon
Deze nieuwsbrief is een
uitgave van het project
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Provincie Noord-Brabant
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
Opmaak

Studio Van Elten
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

Als u in de app zoekt op “randweg Boekel” komt u bij de informatie terecht.

