
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.
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Nieuwe randweg N605 om Boekel gereed

Na circa 10 maanden bouwen is de randweg om Boekel gereed. Sinds 
maandag 28 juni is de weg opengesteld en rijdt het doorgaand (vracht)
verkeer voortaan om het dorp heen.

Om dit te vieren hadden provincie Noord-Brabant, de gemeente Boekel en aannemer 
Dura Vermeer zaterdag 26 juni een deel van de weg voor één dag opengesteld voor het 
publiek. Drie kinderen mochten er als eersten overheen fietsen en steppen, waarna ook 
andere omwonenden over de weg konden wandelen, fietsen of skeeleren om de nieuwe 
route te verkennen. 

De bouw van de provinciale weg ten westen van het dorp heeft een klein jaar geduurd. 
Gedeputeerde Christophe van der Maat en wethouder Marius Tielemans haalden samen 
symbolisch de bouwhekken weg, waarna drie Boekelse kinderen en burgemeester 
Caroline van den Elsen als eersten het nieuwe asfalt betraden. De kinderen hadden eerder 
deze maand een brief geschreven aan de gemeente met de vraag of ze een keertje over 
de weg mochten, voordat auto’s en vrachtwagens er bezit van nemen. 
 
Na de kinderen volgden de bestuurders en Roelant Veldboer, directeur Dura Vermeer 
Infra Regio Zuidoost. Zij maakten een wandeling over de weg, gevolgd door andere 
belangstellenden. Op bordjes langs de route stond informatie over de weg, over 
maatregelen voor flora en fauna en over duurzame toepassingen. Van der Maat: “Het 
afgelopen jaar is keihard aan de randweg gewerkt en eindelijk is het zover. Vanaf 
maandag  juni kunnen alle inwoners van Boekel de voordelen ervaren. De nieuwe 
weg leidt het auto- en vrachtverkeer om het centrum van Boekel heen en verbetert zo 
de veiligheid en leefbaarheid in het dorp.” Dat beaamt wethouder Marius Tielemans. 
“Ik ben blij dat na jaren van voorbereiding de Randweg Boekel nu een feit is. De 
verkeersveiligheid in het centrum is er enorm bij gebaat en het biedt ontwikkelingsruimte 
voor de toekomst van Boekel.”

Randweg met geluidreducerend asfalt en 
natuurmaatregelen
De nieuwe N605 Randweg Boekel is een enkelbaans weg met 1 rijstrook per richting. 
De weg is voorzien van geluidreducerend asfalt. De maximaal toegestane snelheid is 
80 km/uur. De randweg begint bij de kruising Gemertseweg (N605) met de Mutshoek 
en loopt dan in noordwestelijke richting. Ongeveer ter hoogte van Molenakker sluit de 
randweg weer aan op de N605. Daartussen sluiten rotondes aan op bedrijventerrein De 
Vlonder en de Erpseweg. De bouw heeft ongeveer € 17 miljoen gekost. 



Het volledig tracé is afgerasterd om aanrijdingen met dieren, met 
name dassen, te voorkomen. Via faunapassages kunnen dieren 
de weg passeren. Stichting D’n Eik heeft nestkasten opgehangen 
voor dwergvleermuizen, huismussen, steen- en kerkuilen die leefden 
in de panden die zijn gesloopt voor de aanleg van de randweg. 
Bovendien wordt geïnvesteerd in het gebied rondom de weg. Enkele 
percelen zijn ingericht met water en groen en wandel- en fietsroutes 
worden aangekleed en krijgen bewegwijzering.

Foto: Gedeputeerde Christophe van der Maat en wethouder Marius Tielemans hebben zaterdag 9 juni om 10.00 uur onder prachtige 
weersomstandigheden de weg opengesteld. Na het open zetten van 2 bouwhekken mochten kinderen en de zojuist nieuw aangetreden 
burgemeester, mevrouw Caroline van den Elzen, als eersten de nieuwe randweg betreden.

Foto’s: belangstellenden en spelende kinderen op de nieuwe randweg.
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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

Landbouwpasseerstroken 
Langs de nieuwe randweg zijn vier verplichte landbouwpasseerstroken aangebracht. Trekkers en ander 
landbouwverkeer moeten via de stroken even van de hoofdweg af, om achteropkomend sneller verkeer 
te laten passeren. Dat vergroot de verkeersveiligheid en de doorstroming. Twee vliegen in één klap dus. 
Het is echter niet de bedoeling dat automobilisten deze stroken gebruiken om langs de weg te stoppen, 
bijvoorbeeld om te bellen. Het zijn dus geen parkeerhavens.

Foto: landbouwpasseerstrook langs de randweg met aanduidingsbord.

Afwerking en laatste werkzaamheden
De randweg kan sinds maandag 28 juni door het verkeer worden gebruikt. Maar dat betekent nog niet dat 
al het werk helemaal gereed is. Er zijn nog een paar “restklussen” te doen, zoals:
• het aanbrengen van de voetgangersbrug over de Molenloop; 
• het plaatsen van een nieuwe stuw bij de vijver nabij bedrijventerrein “De Vlonder”;
• aanbrengen groenvoorzieningen
• het definitief aansluiten van de openbare verlichting op het elektriciteitsnetwerk (door Enexis)
• ontgraven uitbreiding retentievijver
• afwerken van het terrein op diverse plaatsen.

Laatste nieuwsbrief
Tijdens de werkzaamheden bent u met deze nieuwsbrief geïnformeerd over de vorderingen van het project. 
Op enkele restwerkzaamheden na is de nieuwe weg inmiddels gereed. Daarom is dit de laatste nieuwsbrief 
over de Randweg Boekel. Provincie Noord-Brabant, de gemeente Boekel en Dura Vermeer hebben met 
plezier de nieuwsbrieven samengesteld en uitgebracht. Hopelijk hebben we hiermee een groot publiek 
van actuele projectinformatie voorzien. Heeft u vragen, dan blijft de aannemer uiteraard ook nog tijdens 
de afwerking en restwerkzaamheden bereikbaar. Zie de rechterkolom voor de contactgegevens van Dura 
Vermeer.
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