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In de kom van Baarle-

Nassau (Nederland) en 

Baarle-Hertog (België) 

is sprake van 

problemen op het 

gebied van  doorstro-

ming,   bereikbaarheid 

en leefbaarheid. Om 

deze problemen aan te 

pakken werken de 

Provincie Noord-

Brabant, Provincie 

Antwerpen en Vlaams 

Gewest, gemeente 

Baarle-Nassau en 

gemeente Baarle-

Hertog samen om een 

wegomlegging noord-

oostelijk om de dorps-

kern van Baarle te 

realiseren.  

 

De partijen starten met 

het noordelijke deel 

van 2,5 kilometer. Dit  

ligt tussen de 

Alphenseweg en 

Bredaseweg. Er wor-

den twee rotondes en 

een natuurbrug over 

het Bels Lijntje 

aangelegd.  

 

Naar verwachting hoeft 

het doorgaande 

verkeer dan vanaf 2018 

niet meer door de kern 

van Baarle te rijden.  

 

                                  

Inleiding 
Om de problemen met doorstroming, bereikbaarheid en leefbaarheid in de 

dorpskernen van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog structureel op te lossen, start 

de provincie na de zomer met de geplande randweg. Het gaat dan om de 

noordelijke randweg waarvoor de juridische procedures doorlopen zijn. Een 

persbericht van de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Baarle-Nassau en 

Baarle-Hertog is na te lezen op de website van de provincie. De bouwketen van 

aannemer Boskalis en provincie Noord-Brabant zijn geplaatst, de eerste 

voorbereidende werkzaamheden zijn begonnen en in het najaar volgt een officieel 

startmoment met de betrokken partijen.  

 

 
Het centrum van Baarle-Nassau. 

 

Adviesroute voor vrachtverkeer blijft gehandhaafd 

De provincie en gemeenten hebben in juni ook besloten om de adviesroute voor 

vrachtverkeer te handhaven. De adviesroute, die als proef werd ingezet, zorgt 

voor minder opstoppingen door vrachtverkeer in het dorp en wordt daarom voor 

langere tijd ingezet. Uit tellingen van de gemeente en actiegroep ‘Overlast 

vrachtverkeer Baarle’ blijkt dat zo’n 55% van de vrachtwagens de adviesroute 

volgt en dus niet meer verder door de kern rijdt. Dat is een toename van 20% ten 

opzichte van de situatie voor de start van de adviesroute. Dat is voldoende reden 

om het verkeer te blijven omleiden, ook al is het geen verplichte omleiding.  

 

Tenslotte treffen de provincie, de gemeente Baarle-Hertog en de gemeente 

Baarle-Nassau nog enkele maatregelen om problemen met vrachtverkeer op de 

Singel voor de beruchte S-bocht te voorkomen. 

 

http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2017/juni/start-aanleg-randweg-baarle-en-handhaven-omleiding.aspx


 

    
Bouwkeet van de provincie Noord-Brabant      Bouwkeet van aannemer Boskalis  

 

Grondverwerving 

Alle Nederlandse gronden die nodig zijn voor de aanleg van de randweg Baarle 

zijn al sinds geruime tijd in bezit van de provincie Noord-Brabant en beschikbaar 

voor de aannemer. In België zijn de meeste percelen al aangekocht. 

 

Bouwvergunningen  

Voor de aanleg van de natuurbrug waar ook landbouw- en fietsverkeer en ruiters 

gebruik van kunnen maken, is een bouwvergunning nodig. Dat geldt ook voor de 

onderdoorgang bij de Oordeelsestraat en voor de fietstunnel Reth.  

Voor deze drie bouwwerken zijn de vergunningen inmiddels aangevraagd en 

verleend. Op de vergunning voor de onderdoorgang Oordeelsestraat is één 

bezwaar binnen gekomen die op dit moment in behandeling is bij de Gemeente 

Baarle-Nassau.  

 

Kabels en leidingen 

Voor de aanleg van de rotondes en de nieuwe weg is het nodig om kabels en 

leidingen die in de grond liggen, te verleggen. Dit is nodig omdat ze anders onder 

de nieuwe verharding komen te liggen en dus niet meer bereikbaar zijn voor 

eventueel onderhoud of uitbreiding.  

De nutsbedrijven gaan direct na de bouwvakvakantie aan het werk binnen de 

grenzen van het project. Zij beginnen met het verleggen van kabels en leidingen 

nabij de rotondes Alphenseweg en Bredaseweg. Daarna gaan de nutsbedrijven 

verder nabij het Bels Lijntje. De werkzaamheden van de nutsbedrijven worden 

voorafgaand op de werkzaamheden van Boskalis uitgevoerd. Dit zodat de locaties 

waar Boskalis straks aan het werk gaat vrij zijn van kabels en leidingen en de 

werkzaamheden ongehinderd doorgang kunnen vinden. Deze werkwijze beperkt 

ook het risico op het stuk trekken van kabels en leidingen tijdens het werk. 

 

Kappen van bomen 

De aannemer heeft een kapvergunning voor 330 bomen aangevraagd bij de 

gemeente Baarle-Nassau voor het noordelijk deel. De vergunning is inmiddels 

verleend. Een aantal bomen is al gekapt. De overige bomen worden waarschijnlijk 

in juli gekapt zodra het broedseizoen achter de rug is. De bomen die gekapt zijn, 

worden helemaal gecompenseerd binnen het project.  

 



 

Berminrichting 

De nieuwe weg volgt zo veel mogelijk de bestaande landschappelijke structuren 

en gaat veelal over agrarische gronden. Om extra waarde voor landschap en 

natuur mogelijk te maken, is voldoende grond aangekocht om een weg met ‘een 

ruime jas’ aan te leggen. De bomen staan buiten de obstakelvrije zone van de 

rijbaan. De bomen krijgen een veilige en duurzame groeiplaats in de brede berm. 

De weg is zo ontworpen dat hij het ritme volgt van het landschap rond Baarle met 

coulissen, stukjes bos en open agrarische velden. Langs een gedeelte ervan blijft 

het zicht op het open landschap behouden, maar een ander deel gaat door 

besloten landschap. Dat wordt benadrukt met extra beplanting: struikgewas van 

inheemse soorten met voldoende wintergroene soorten, voor variatie en 

beschutting en voor voedsel, zoals stuifmeel en bessen.  

 

 
 

Basisprofiel van de nieuwe weg. 

 

 
App en website 

De aannemer heeft sinds kort een website waar het werk gevolgd kan worden. 

Het adres is www.omleggingbaarle.nl. Binnenkort is ook in de Appstore en 

PlayStore onder ‘Omlegging Baarle’ een app te downloaden met informatie over 

de werkzaamheden. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan deze app. Zo 

kunnen belangstellenden straks via hun smartphone op de hoogte blijven.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Spreekuur bij de aannemer op eerste donderdag van de maand  

 

Iedere eerste donderdag van de 

maand houdt de omgevings-

manager van Boskalis een 

spreekuur in de gele bouwkeet van 

Boskalis aan de Alphenseweg naast 

huisnummer 14 in Baarle-Nassau. 

Het spreekuur is tussen 15.00 uur 

en 16.00 uur bedoeld voor 

ondernemers en bedrijven en van 

17.00 uur tot 18.00 uur kunnen 

omwonenden en geïnteresseerden 

binnen lopen.   

 

 

Tijdens het inloopspreekuur kunnen geïnteresseerden met vragen en 

opmerkingen bij Hedwig Verelst, de omgevingsmanager van Boskalis, terecht. Zij 

blikt terug: “Hoewel het spreekuur van juni nog niet breed was gecommuniceerd, 

trok het toch al een aantal belangstellenden. Daarnaast weten omwonenden mij al 

goed te vinden. Donderdag 3 augustus is er weer een spreekuur.”  

 

Globale planning (onder voorbehoud) 

Tot zomer 2017 Aannemer Boskalis maakt ontwerpen en vraagt  
vergunningen aan voor aanleg rotondes, een natuurbrug 
en uitwegen. 

Tot zomer 2017 Opbouwen van de bouwketen aan de Alphenseweg,  
verleggen aansluiting Visweg op Alphenseweg en kappen 
van 330 bomen in het tracé van de eerste fase (het noord-
oostelijke deel tussen Bredaseweg en Alphenseweg) 

Vanaf juli 2017 Start verleggen kabels en leidingen in het tracé van de 
eerste fase. 

September/oktober 

2017 

Officiële start van de aanlegwerkzaamheden  

 

  

Meer informatie   

 Voor meer informatie over het project N260 in Baarle, kunt u kijken op de 

www.brabant.nl/N260. Hier kunt u zich ook aan- en afmelden voor de 

digitale nieuwsbrief over het project. 

 Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Hedwig Verelst, 

omgevingsmanager bij Boskalis. Zij is per mail te bereiken op 

hedwig.verelst@boskalis.com   
 

 Hedwig Verelst 


