
 
Groot onderhoud N615 
 
De provincie gaat groot onderhoud aan de N615 (Lieshoutseweg/Gemertseweg) van Nuenen naar 
Beek en Donk uitvoeren. De werkzaamheden zullen plaatsvinden vanaf de Bosweg , ten noorden van 
de kom Gerwen tot de aansluiting op de rotonde bij de N279 ten oosten van de kern Beek en Donk. 
De uitvoering staat gepland in 2018. 
 
Werkzaamheden 
 
In 2014 is een planstudie gedaan waarin een aantal maatregelen voor de N615 zijn omschreven. 
Vanwege de ontwikkelingen rondom het Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost Brabant is echter de 
toekomstige functie van de N615 nog niet zeker. Om deze reden worden bij dit project in principe 
alleen maatregelen getroffen die noodzakelijk zijn voor het groot onderhoud van de huidige weg.  
 
De aanwezige verkeerslichten zijn aan het einde van hun levensduur en de verharding van de 
hoofdrijbaan en de fietspaden voldoet niet aan de provinciale kwaliteitseisen.  
Aanvullend op de werkzaamheden van de provincie wil gemeente Laarbeek een aantal 
verkeerskundige aanpassingen (nabij de nieuwe wijk Beekse Akkers) en wil zij de ontbrekende  
fietsverbinding Berkendijkje tot aan de Orchideestraat, in het fietsnetwerk binnen de kom Beek en 
Donk aanbrengen. Deze werkzaamheden zullen waar mogelijk in dit project worden meegenomen. 
 
De reeds aanwezige bushaltes in Beek en Donk moeten, voor zover ze dat nog niet zijn, toegankelijk 
gemaakt worden voor mindervaliden. 
Nabij de aansluitende weg Deense Hoek dient aan weerzijden van de weg een bushalte aangelegd 
te worden.  

 
Voor vier fietsoversteken (Muzenlaan, Orchideestraat, Berkendijkje en Vrijenborgsedreef) beziet de 
provincie in overleg met de gemeente Laarbeek de locaties en vormgeving. Daarnaast zal de 
provincie bezien welke laanbeplanting gerealiseerd kan worden langs het gedeelte binnen de 
bebouwde kom van Beek en Donk, en moet gekeken worden naar de optimale inrichting van het 
gedeelte ten oosten van Beek en Donk, waar de maximum snelheid van 60km/h gehandhaafd blijft.  
Grondaankoop en bestemmingsplanprocedures zijn overigens niet aan de orde. 
 
Planning 
 
Zomer 2017:    Wensen van de omgeving in kaart brengen 
en de mogelijkheden bekijken voor input ontwerp 
Najaar 2017:  Contract voor de aannemer gereed 
Maart 2018:   Gunning aannemer en start werkzaamheden 
Duur van de werkzaamheden; circa 16 weken 
 
Meer informatie 
U kunt contact opnemen met Ilse van Schijndel 
ivschijndel@brabant.nl of kijk op www. Brabant.nl 
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