
 

 

 
 

Nieuwsbrief  

Aanleg spoortunnel Binderendreef 
Oktober 2021, nr. 12 

 

Bij de Binderendreef in Deurne wordt de bestaande spoorwegovergang 

vervangen door een spoortunnel. Deze onderdoorgang onder het spoor zorgt 

voor een betere doorstroming van het verkeer en een verbetering van de 

verkeersveiligheid. 

 

In deze nieuwsbrief leest u meer over de voortgang van dit project. 

 

Maatregelen voor de leefbaarheid en verkeersveiligheid  
De gemeenteraad heeft er op 28 september 2021 mee ingestemd dat er geld beschikbaar 

wordt gesteld voor de uitvoering van extra maatregelen op en langs de Binderendreef. 

Deze extra maatregelen worden gerealiseerd naar aanleiding van zorgen die door de 

omgeving zijn geuit over verkeersveiligheid en geluidsoverlast. De gemeenteraad deelt 

deze zorgen.  De maatregelen houden in dat er geluidwerende voorzieningen worden 

aangebracht en dat oversteeklocaties voor fietsers en voetgangers veiliger worden 

gemaakt. Door deze maatregelen uit te voeren komt de  gemeente Deurne geheel 

tegemoet aan de in zienswijzen geuitte zorgen over verkeersveiligheid en geluidoverlast 

bij  de rotondes nabij Dukaat, Helmondseweg en Industrieweg.  

De voorbereiding van de  extra maatregelen wordt in het laatste kwartaal van 2021 

uitgewerkt. Vanaf het eerste kwartaal 2022 kan dan de uitvoering van de maatregelen 

plaatsvinden.  

Bestemmingsplan 

Het bestemmingsplan ‘Spoortunnel Binderendreef’ is op 1 juni 2021 door de 

gemeenteraad vastgesteld en heeft vervolgens 6 weken ter inzage gelegen 

(beroepstermijn). Gedurende deze periode van terinzagelegging is  een vijftal beroepen 

ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit betekent dat 

het bestemmingsplan in werking is getreden, maar nog niet onherroepelijk is. De 

bestemmingsplanprocedure is hiermee nog niet beëindigd. De behandeling van de zaak is 

bij de Raad van State nog niet ingepland. 

Opstartprocedure aanbesteding 

In het vierde kwartaal van 2020 heeft ProRail het overdrachtsdossier geaccepteerd. Het 

overdrachtsdossier bezit een groot aantal documenten, waarin de eisen en overige 

voorwaarden waaraan de onderdoorgang moet voldoen, staan beschreven. 

ProRail heeft voor de bouw van de tunnel in samenwerking met de gemeente Deurne een 

aanbestedingsdossier opgesteld, dit is gereed om aanbesteed te worden. Aannemers 



  

hebben het concept aanbestedingsdossier ontvangen van ProRail en een eerste 

vragenronde heeft ook  al plaatsgevonden. 

Voorwaarde voor het daadwerkelijk aanbesteden van het project is echter afhankelijk van 

het onherroepelijk zijn van het bestemmingsplan. Dit is nog niet het geval, via de Hoge 

Raad heeft de gemeente Deurne te kennen gekregen dat er nog steeds bezwaren liggen 

tegen de realisatie van de tunnel. De gemeente Deurne hoopt en verwacht dat mede 

door het uitvoeren van de extra maatregelen de beroepen  worden ingetrokken en het 

bestemmingsplan daadwerkelijk onherroepelijk kan worden vastgesteld. Inmiddels kent 

de procedure rondom het bestemmingsplan zo’n lange doorlooptijd dat ProRail de 

voorgenomen treinvrije periode (die gereserveerd was in het eerste kwartaal van 2023) 

heeft verplaatst naar het vierde kwartaal van 2023. De treinvrije periode (TVP) is de 

periode waarin alle aan het spoor gerelateerde werkzaamheden uitgevoerd kunnen 

worden.  

Voorbereidende werkzaamheden 

De afgelopen periode zijn enkele voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het 

verleggen van datakabels. Ook is de asbestverontreiniging gesaneerd in het looppad ten 

zuiden van het spoor, tussen de Binderendreef en de weg Daalder.   

 

Financiering 
Om de realisatie van de spoortunnel mogelijk te maken, werkt de gemeente Deurne 

samen met spoorbeheerder ProRail. De aanleg van de spoortunnel kost ongeveer € 14 

miljoen. De financiering is rond, dankzij bijdragen in het kader van de regionale 

bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant en Robuuste Brabant Route, beide bijdragen 

van de provincie Noord-Brabant en de gemeente Deurne. 

 

 

 

 
Heeft u nog vragen? 
Kijk dan op de website of neem contact op met de gemeente Deurne op telefoonnummer 

0493-387711 of info@deurne.nl 

 

Wilt u verder op de hoogte blijven van ontwikkelingen rondom de tunnel 
Binderendreef, meldt u dan aan voor de digitale nieuwsbrief door een e-mail te 
sturen naar: info@deurne.nl (o.v.v. aanmelding nieuwsbrief spoortunnel). 
 

https://www.deurne.nl/home/onderwerpen-a-z_42816/product/spoortunnel-binderendreef_1030.html
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