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In de kom van Baarle-

Nassau (Nederland) en 

Baarle-Hertog (België) 

is sprake van 

problemen op het 

gebied van  

doorstroming, 

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  Bredaseweg 

en de Alphenseweg. Er 

worden twee rotondes 

en een natuurbrug over 

het Bels Lijntje 

aangelegd. Naar 

verwachting wordt het 

eerste deel eind 2018 

opengesteld voor het 

verkeer.  

 

Naar verwachting hoeft 

het doorgaande verkeer 

vanaf eind 2019 niet 

meer door de kern van 

Baarle te rijden.  

 

                                  

Stand van zaken werkzaamheden en vooruitblik 

In deze nieuwsbrief leest u over de werkzaamheden die uitgevoerd worden voor 

de aanleg van de Randweg Baarle. De rotonde Bredaseweg is inmiddels 

aangelegd en ook al in gebruik genomen door het verkeer. Momenteel wordt er 

gewerkt aan het verleggen van kabels en leidingen en wordt er een bypass, een 

weg naast de toekomstige rotonde bij de Alphenseweg, gemaakt. Het verkeer zal 

tijdens de aanleg van de rotonde over de bypass geleid worden zodat het verkeer 

op de N260 niet gestremd wordt. Naar verwachting start de aanleg van de 

rotonde in februari 2018. 

 
Even voorstellen: Dick Schreuders nieuwe omgevingsmanager 

Dick Schreuders is de nieuwe omgevingsmanager van Boskalis. Hij volgt Hedwig 

Verelst op. Dick stelt zich graag voor: “Voor het project “Omlegging Baarle’ ben ik 

de nieuwe omgevingsmanager. Ik ben in 2008 bij Boskalis begonnen als 

uitvoerder. Vanuit deze functie ben ik doorgegroeid naar de functie 

omgevingsmanager en sinds 2016 ben ik volledig aan de slag als 

Omgevingsmanager. Het leuke aan het omgevingsmanagement is de vertaalslag 

tussen de techniek en de omgeving. Waarbij de communicatie tussen de 

omgeving en de beide projectteams een van mijn speerpunten is. Ik kijk er naar 

uit om dit werk naar een succesvol resultaat te brengen voor de omgeving.” 

 

 
  Omgevingsmanager Dick Schreuders 

 

Startmoment civiele uitvoering  

Op vrijdag 15 september gaven bestuurders van de provincie Noord-Brabant, 

provincie Antwerpen, gemeente Baarle-Nassau en gemeente Baarle-Hertog het 

officiële startsein voor de aanleg van het eerste gedeelte van de randweg Baarle-

Nassau. Een boomkunstenaar heeft uit een beuk die, omdat hij in het tracé stond, 

gerooid moest worden een bankje gemaakt. De bestuurders maakten het bankje  

 

 



 

 

compleet door er een kleine maquette op te schroeven die aan het startmoment 

refereert. Het bankje krijgt binnenkort een plek nabij het Bels Lijntje. 

 

 
   Van links naar rechts: Dhr. Van Cranenbroek (gemeente Baarle-Nassau), dhr. Lemmens  

   (provincie Antwerpen), dhr. Van der Maat (provincie Noord-Brabant) en dhr. Van Tilburg  

   (gemeente Baarle-Hertog) 

. 

Rotonde Bredaseweg klaar 

 
  De nieuwe rotonde aan de Bredaseweg. 

 

De rotonde aan de Bredaseweg is aangelegd. Dit is het eerste onderdeel van 

Omlegging Baarle wat in gebruik genomen is. Half juni is de aannemer gestart 

met grondwerkzaamheden. Half september werd een zandbaan zichtbaar en is de  

 

 



 

zandbaan voorzien van een puinfundering. Deze werkzaamheden vormden de 

voorbereiding op het aanbrengen van de betononderdelen van de rotonde. Na het 

uitharden van het beton is eind oktober het asfalt op de rotonde aangebracht. Ook 

zijn toen de verlichting en de verkeersborden aangebracht. Omdat de rotonde 

naast de huidige weg is gebouwd, heeft het doorgaande verkeer weinig hinder 

ondervonden van de bouw van de rotonde. In het laatste weekend van oktober is 

de rotonde aangesloten op de bestaande weg. Voor de aansluiting van de nieuwe 

rotonde op de bestaande weg moest het verkeer wel omgeleid worden. Vanwege 

regenachtige weer is de markering iets later aangebracht, namelijk begin 

november. 
 

Aanpassing van kabels en leidingen N260 en omgeving enorme uitdaging 

Tom van Bokhoven is bij aannemer Boskalis verantwoordelijk voor de coördinatie 

voor het verleggen van kabels en leidingen. In het project Randweg Baarle is het 

kabels- en leidingen verhaal een behoorlijk complexe klus. Tom vertelt: “We 

hadden in fase 1 bijvoorbeeld te maken met twee belangrijke elektriciteit 

voedingskabels van Enexis die naar drukkerij De Jong lopen. Deze liggen parallel 

aan het Bels Lijntje en moesten verlegd worden. De Jong is de grootste drukkerij 

van Europa en het bedrijf is op één dag na het hele jaar continu in bedrijf. De 

levertijd van de kabels was al honderd dagen. Bovendien moesten 

gespecialiseerde monteurs ingevlogen worden om de kabels daadwerkelijk te 

kunnen lassen. Om spanning op de machines van De Jong te houden moesten 

de kabels één voor één omgelast worden.” Een andere complexe uitdaging 

bestond uit het verleggen van de hogedrukgasleiding van Enexis ( dit is de 

hoofdgasvoedingsleiding voor Baarle Nassau ) waar alle inwoners van Baarle-

Nassau gebruik van maken. Tom: “Die leiding moest natuurlijk voor de winter 

verlegd worden, anders bestaat de kans dat het hele dorp in de kou zit.” Tot slot 

was er nog een hoofdtransportleiding van Brabant Water waar hetzelfde voor gold 

als voor de gasleiding. “Samenwerking tussen de diverse partijen is heel 

belangrijk. Voor fase 2 zijn we dan ook op tijd met de Nederlandse en Belgische 

nutsbedrijven  rond de tafel gegaan om alle kabel- en leidingaanpassingen voor 

fase 2  vloeiend te laten verlopen", sluit Tom af.

  
Kabels en leidingen worden aangelegd nabij het Bels Lijntje. 

 



 

Voortgang procedures 

Op 10 maart 2017 heeft de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak te 

Brussel, een tussenuitspraak gedaan over het Provinciaal Ruimtelijk 

Uitvoeringsplan (PRUP). Dit is het Belgische bestemmingsplan. Daarin is een 

aantal ingebrachte beroepsgronden die zouden moeten leiden tot vernietiging van 

het PRUP nietig verklaard. Daarmee bleef het PRUP geldig maar nog niet 

onherroepelijk omdat niet alle ingebrachte beroepsgronden waren voorgelegd aan 

de Raad van State. De overige beroepsgronden zijn inmiddels ook bestudeerd. 

Op 10 november 2017 heeft een zitting plaatsgevonden. Alle betrokken partijen 

zijn in afwachting van de uitspraak. Een negatieve uitspraak over het PRUP 

betekent dat de realisatie van de gehele oostelijke randweg enkele jaren zal 

worden vertraagd. Van dit scenario wordt op dit moment niet uitgegaan. De 

voorbereiding- en uitvoeringswerkzaamheden op Belgisch grondgebied worden 

door Boskalis Nederland gewoon voortgezet. Voor een aantal werkzaamheden 

zal nog wel een stedenbouwkundige vergunning afgegeven moeten worden bij 

het Vlaams Gewest en/of gemeente Baarle-Hertog. 

 

Gewijzigde datum inloopspreekuur bij de aannemer  

Het inloopspreekuur wat normaal gesproken iedere eerste donderdag van de 

maand plaatsvindt in de gele bouwkeet van Boskalis wordt in december en 

januari op een ander moment gehouden. Het spreekuur wordt in deze maanden 

gehouden op donderdag 14 december en donderdag 18 januari van 16.00 uur tot 

17.00 uur. Tijdens het inloopspreekuur kunnen geïnteresseerden met vragen en 

opmerkingen bij Boskalis terecht.  

 

Globale planning (onder voorbehoud) 

 

 Begin 2018 Start aanleg weg fase 2. 
 

Zomer 2018 Naar verwachting uitvoering laatste archeologisch  
veldwerken op Belgische percelen. 
 

Eind 2018 Naar verwachting rijden eerste auto’s over de randweg 
fase 1. 
 

Eind 2019 Naar verwachting rijden de eerste auto’s rijden over de 
randweg fase 2. 
 

 

Tip: App en website 

In de PlayStore onder ‘Omlegging Baarle’ is een app te downloaden met 

informatie over de werkzaamheden. Zo kunnen belangstellenden via hun 

smartphone op de hoogte blijven. Daarnaast heeft de aannemer een website  

waar het werk gevolgd kan worden. Het adres is www.omleggingbaarle.nl  

 

 



 

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 Dick Schreuders 

omgevingsmanager bij Boskalis. Hij is per mail te bereiken op 

dick.schreuders@boskalis.com  

 
 


