


3D-print 
fietsbrug 

Peelse Loop
De Noord-Om heeft ook een wereldprimeur: 

binnen het project is namelijk de allereerste volledig 
constructief 3D-geprinte, voorgespannen betonnen 
verkeersbrug ter wereld gerealiseerd. De 3D-print 

fietsbrug is in samenwerking met Provincie 
Noord-Brabant, gemeente Gemert-Bakel, BAM, 

TU Eindhoven, Saint-Gobain Weber Beamix 
B.V., Dywidag-Systems International BV, 
Verhoeven Timmerfabriek, NV Bekaert 

SA, Witteveen en Bos gemaakt.

Lengte: 7 meter

Breedte: 3,5 meter

Gewicht: 27 ton

Breedte rotonde: 
55 meter

Te schuiven afstand: 
39 meter

Gewicht: 
1,2 miljoen kilo beton 

en staal

Rotonde Handelseweg
Om veiligheids- en bereikbaarheidsredenen zijn alle 
drie de rotondes die onderdeel zijn van de Noord-Om 
naast het verkeer gerealiseerd. De rotonde Handelseweg 
is een wel hele bijzondere, deze wordt namelijk naast 
zijn definitieve locatie gebouwd en tijdens de afsluiting 
van 48 uur op 17 oktober 2017 in enkele uren op zijn 
definitieve locatie getrokken. 



Composietbrug 
Lieve Vrouwesteeg

Ten tijde van plaatsing 19 september 2017 
was deze composiet fietsbrug de langste 
ingeklemde overspanning ter wereld in 
zijn soort. De vormgeving van de stalen 

leuning op de brug verwijst naar de 
Peelrandbreuk. De composietbrug 

is gerealiseerd door de firma 
Fibercore. 

Lengte: 37 meter

Breedte: 3,5 meter

Gewicht: 26 ton

Omdat de toenemende verkeerintensiteit 
door het dorp Gemert negatieve effecten 
had op de leefbaarheid, verkeersveiligheid 
en de economische ontwikkelingen van het 
dorp, namen de gemeente Gemert-Bakel 
en de provincie Noord-Brabant het initiatief 
tot de aanleg van een noordelijke randweg: 
de Noord-Om. De nieuw aan te leggen weg 
vormt samen met de Oost-Om en Zuid-Om de 
hoofdontsluitingsstructuur van Gemert.

Het is een heel bijzonder stukje weg 
geworden. Waar alle organisaties die er aan 
hebben meegewerkt en ook de inwoners 
gemeente Gemert-Bakel ontzettend trots op 
kunnen zijn. Alles is gestart met de innovatieve 
manier van uitvragen van de provincie 
Noord-Brabant, dit heeft de aannemer 
BAM gestimuleerd om met innovatieve, 
duurzame en creatieve oplossingen te 
komen om de projectdoelstellingen te 
behalen. Projectdoelstellingen waren onder 
andere het borgen van de bereikbaarheid, 
veiligheid en doorstroming. Maar ook het 
toepassen van innovatieve en duurzame 
oplossingen waarmee de CO2 uitstoot tijdens 
de realisatiefase geminimaliseerd werd. Bij 
de realisatie van de Noord-Om is dankzij 
duurzaamheidsmaatregelen een besparing 
van de CO2 uitstoot van 650.000 kg behaald.






