
 
 

 
 
 
  

 
 

 
 
 
Waarom de 
Noord-Om? 
De kwaliteit van het 
woon- en leefmilieu 
van het dorp Gemert 
staat sterk onder druk. 
Dat komt door het 
toenemende 
doorgaande verkeer 
dat op de route vanaf 
de Boekelseweg 
(N605) zijn weg zoekt 
door Gemert via de 
Vondellaan, de 
Komweg en de West-
Om naar de N272. De 
verwachting is dat de 
verkeersintensiteit op 
de N605 toeneemt. 
De autonome 
mobiliteitsgroei en de 
opwaardering van de 
N605 tot een regionale 
verbindingsweg 
veroorzaakt deze 
toename. Een hogere 
verkeersintensiteit door 
het dorp Gemert 
leidt tot negatieve 
effecten op de leef-
baarheid, een toename 
in verkeersonveiligheid 
en ook vormt het een 
knelpunt voor de 
verdere economische 
ontwikkeling van 
Gemert. Om het woon- 
en leefmilieu te 
verbeteren, wil de 
gemeente een 
noordelijke randweg 
aanleggen: de Noord-
Om. Deze weg moet 
samen met de Oost-
Om en Zuid-Om de 
hoofdontsluitings-
structuur van Gemert 
vormen.  
 
Vragen? 
Stuur een mail naar 
omgevingsmanager 
N605GNO@brabant.nl 
of bel (0492) 378 500. 
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In de nieuwsbrief van juni 2016 gaven we aan dat de provincie het stokje van ons 
overneemt als het gaat om communicatie over de aanleg van de Noord-Om. Om praktische 
redenen brengt de gemeente toch nog één allerlaatste editie van de nieuwsbrief uit.  
 
Contract ondertekend 
Op dinsdag 13 december 2016 ondertekenden de provincie Noord-Brabant en BAM Infra 
B.V. uit Helmond het contract Randweg Gemert Noord-Om. Na jarenlange voorbereiding 
door de provincie en de gemeente Gemert-Bakel markeert de ondertekening van het 
contract de formele start van de realisatie van de randweg.  
 
De provincie heeft het contract via een Europese openbare aanbesteding in de markt 
gezet. De inschrijvers zijn uitgedaagd om zich te onderscheiden in het borgen van 
veiligheid, doorstroming en bereikbaarheid, projectmanagement en reductie van CO2-
uitstoot tijdens de uitvoering. Van de zeven inschrijvingen scoorde BAM Infra het beste. 
 

 
   Ondertekening contract door de heer Van Driel (provincie Noord-Brabant) en de heer Hartjes (BAM Infra B.V.) 
 

BAM Infra gaat een unieke, innovatieve bouwmethode toepassen bij de aanleg van de 
rotonde. De rotonde bij de Handelseweg wordt naast de weg, buiten het verkeer gemaakt, 
en vervolgens in een weekend op zijn plek geschoven. Dat voorkomt minder veilige 
tijdelijke situaties. Deze methode is al vaker toegepast met tunnels, bijvoorbeeld in 
spoorlijnen. Ook de rotondes bij de Boekelseweg en de Oost-Om worden naast het verkeer 
gebouwd. Deze kunnen wel direct op de definitieve locatie komen. Er is maar korte tijd 
sprake van afsluitingen en omleidingen.  
 
Communicatie 

Tijdens de bouwfase communiceren de provincie en BAM Infra beide over het project. 
Mevrouw Rixt Feenstra is contactpersoon namens BAM voor ontwikkelingen die met de 
uitvoering te maken hebben. Zij is bereikbaar op 06-17602443. Ook komt er een BAM-app 
Noord-Om (gratis), zodat u makkelijk op de hoogte blijft van wat er wanneer gaat 
gebeuren.  
 
Voor overige zaken blijft omgevingsmanager Marion van den Akker contactpersoon voor 
provincie en gemeente. Zij is bereikbaar op (0492) 378500. 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Met elkaar initiatieven waarmaken voor een krachtig Gemert-Bakel; 
een aantrekkelijke gemeente voor inwoners, ondernemers en toeristen. 

Start aanleg 

BAM is gestart met het voorbereidende werk om te 
komen tot een definitief ontwerp. Daarna, vanaf 
mei 2017, starten de werkzaamheden buiten. Als alles 
meezit, kan het verkeer hopelijk eind 2017 van de 
randweg en het fietsviaduct gebruikmaken. De 
afrondende werkzaamheden zijn medio 2018 klaar. 
 
De aannemer koos een leegstaande kantoorruimte 
van Kingspan Unidek als projectlocatie, mede 
vanwege het uitzicht op het project. 
 

Bereikbaarheidsakkoord 
In 2016 hebben de 21 gemeenten uit de Brainportregio afspraken 
gemaakt om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren. Deze 
afspraken zijn vastgelegd in de bereikbaarheidsagenda ‘Brainport 
duurzaam slim verbonden’.  
 
Afgesproken is dat de netwerken voor de auto, fiets, openbaar 
vervoer en reizigersinformatie verder worden verbeterd en dat we 
de netwerken samen slimmer gaan gebruiken. Het is de bedoeling 
dat de negatieve effecten van mobiliteit kleiner worden. Denk aan 
geluidsoverlast, luchtverontreiniging, energieverbruik, ongevallen, 
ruimtebeslag en files.  
 
De aanleg van de Noord-Om draagt bij aan de afspraken uit de 
bereikbaarheidsagenda, omdat het doorgaand verkeer om Gemert 
heen wordt geleid. Dat verbetert de verkeersveiligheid en 
milieubelasting in de kern Gemert.  

Aanvullende maatregelen 

Om het verkeer via de Noord-Om te leiden, past de gemeente een aantal gemeentelijke wegen aan. 
Daarmee wil ze voorkomen dat het doorgaand verkeer na aanleg van de nieuwe weg toch nog gebruik 
maakt van de wegen door de kern van Gemert. De gemeente stelt eerst een visie op, die de basis is 
voor het inzetten van maatregelen op de volgende wegen: Lodderdijk, Komweg, St. Annastraat, Willem 
de Haasstraat, Vondellaan, Boekelseweg, Doonheide, West-Om, Groenesteeg en Handelsesteeg. 
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