
De N615 en de N272 op het traject 
tussen Beek en Donk en Gemert Noord-
Om zijn recent heringericht. In de directe 
omgeving van Gemert gebeurt echter veel 
op het gebied van mobiliteit. Positieve 
ontwikkelingen, die wel tot gevolg 
hebben dat er mogelijk meer verkeer 
gebruik zal maken van de N272. Ook 
moet er een oplossing worden gevonden 
voor de doorstroming op de N615 
tussen de aansluiting op de N279 en de 
Oranjelaan in Beek en Donk. Daarom 
onderzoekt de provincie Noord-Brabant 
hoe het verkeer zich de komende 20 tot 
30 jaar gaat ontwikkelen, welke gevolgen 
dit kan hebben voor deze wegen en 
welke verbetermaatregelen eventueel 
genomen moeten worden.
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De provincie Noord-Brabant voert onderzoek uit naar de toekomstige 
vormgeving van delen van de N272 en N615 tussen Beek en Donk 
en Gemert. Dit met als doel om de afwikkeling van verkeer voor de 
lange termijn te verbeteren, de verkeersveiligheid te verhogen en de 
leefbaarheid in de dorpen te vergroten.

Wat zijn de belangrijkste uitkomsten van het 
vooronderzoek?
Ingenieursbureau Arcadis voert in opdracht van de provincie Noord-Brabant het 
onderzoek uit, in nauwe samenwerking met de gemeente Gemert-Bakel en de 
gemeente Laarbeek. Er is onder andere gekeken naar de verkeersafwikkeling, 
oversteekbaarheid, het aantal ongevallen en fietsverkeer. 

Uit dit onderzoek blijkt dat het de komende twintig jaar drukker zal worden op het 
traject, maar de ontwikkelingen in de omgeving van Gemert hebben een minder 
grote invloed op het verkeer over het traject dan eerder verwacht. 



Uit de knelpuntenanalyse zijn de volgende belangrijkste punten naar voren gekomen: 

1. N615: Uit de bereikbaarheidsstudie Zuidoost-Brabant is gebleken dat de N615 een belangrijke regionale functie heeft. De 
huidige maximum snelheid van de weg past niet bij deze functie en ook kan de inrichting van de weg veiliger. 

2. Kruispunt Bosscheweg: Op het kruispunt van de Bosscheweg met de Gemertseweg nemen de wachttijden de komende 
jaren verder toe tot een duur die niet wenselijk is. Er is vastgesteld dat de problemen rond dit kruispunt een groot effect hebben 
op de afwikkeling van verkeer nabij de Beekse Brug. 

3. Rotonde West-Om: Het verkeer moet relatief lang wachten bij de rotonde West-Om. Deze wachttijden nemen de komende 
jaren verder toe. 

4. Rotonde Oudestraat: Bij de rotonde met de Oudestraat hebben meerdere verkeersongevallen plaats gevonden. De rotonde 
wijkt af van de andere rotondes omdat deze binnen de bebouwde kom ligt, terwijl de rest van de weg buiten de bebouwde kom 
ligt. Fietsers zitten hierbij op de hoofdrijbaan van de rotonde en niet op een vrijliggend fietspad. 

5. Koude oversteken: Vanuit de huidige regelgeving worden de twee koude fietsoversteken ter hoogte van Eeuwsel en 
Groendenaal als minder wenselijk gezien. Een koude oversteek is een kruispunt waarbij je de N272 mag oversteken, maar niet 
mag op- en afrijden. Daarnaast vraagt de grote hoeveelheid fietsers bij Eeuwsel om een veiligere oplossing om over te steken.

6. Snelfietsroute: De gemeenten en provincie maken momenteel plannen voor een snelfietsroute tussen Gemert en Eindhoven. 
De fietsroute tussen Beek en Donk en Gemert is daarbij aangemerkt als toekomstige snelfietsroute. Daar wordt rekening mee 
gehouden in het huidige onderzoek en toekomstige plannen. Het zal daarbij een uitdaging worden om de snelfietsroute een 
plek te geven bij de Beekse Brug.

Het is niet zeker dat voor alle gevonden problemen ook maatregelen worden genomen. Dat hangt af van de uitkomsten van 
vervolgonderzoek. 
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Hoe zijn de gesprekken met aanwonenden verlopen?
Omgevingsmanager Jeroen van Bremen heeft keukentafelgesprekken gehad met een aantal inwoners 
die aan deze weg wonen of daar een onderneming hebben. Aanwonenden hebben daar voor de 
zomervakantie een uitnodiging voor ontvangen. De gesprekken werden door hen op prijs gesteld en 
hebben veel waardevolle informatie opgeleverd over de omgeving. 

Jeroen blikt terug: “Door de gesprekken met aanwonenden heb ik het gebied weer een stuk beter leren 
kennen. Op deze manier krijg ik een goed beeld van wat zich in deze omgeving in het verleden heeft 
afgespeeld en welke zorgen en wensen er nu nog zijn. Ook waren de beschreven knelpunten voor 
de meeste aanwonenden herkenbaar. Deze informatie heb ik vervolgens bij het projectteam onder de 
aandacht kunnen brengen. Ik nodig aanwonenden en andere inwoners uit de omgeving uit om vooral 
mee te blijven denken.” 

Wat is de planning?
Op basis van het onderzoek selecteren de provincie en gemeenten de meest kansrijke 
oplossingsrichtingen. Deze presenteren we tijdens een informatiebijeenkomst, waarna de mogelijkheid 
voor inwoners bestaat tot inspraak. Op basis van vervolgonderzoek en ideeën van belanghebbenden 
kiest de provincie een voorlopig voorkeursalternatief, waarop ook inspraak plaatsvindt. De definitieve 
keuze van het voorkeursalternatief verwachten we in het voorjaar van 2021 te maken.

Wanneer vinden de informatiebijeenkomsten plaats? 
De provincie Noord-Brabant organiseert bijeenkomsten op donderdag 1 oktober (op locatie) en 
maandag 5 oktober (online) om u te informeren over de uitkomsten van het onderzoek en de mogelijke 
oplossingsrichtingen. U kunt zich voorstellen dat vanwege de coronamaatregelen deze bijeenkomsten 
er anders uit zien dan normaal. Als ontvanger van deze nieuwsbrief ontvangt u binnenkort een 
uitnodiging. 

Hoe blijf ik op de hoogte over dit project?
Informatie over het project ontvangt u via deze nieuwsbrief. Kent u iemand die deze nieuwsbrief ook 
wil ontvangen? Stuur dan deze inschrijvingslink door: www.brabant.nl/nieuwsbriefN272

Contact
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met Jeroen van Bremen, omgevingsmanager 
bij de provincie Noord-Brabant, door te bellen naar 06 – 27745193 of te mailen naar 
N272@brabant.nl
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