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N638 Rucphen - Zundert 

Projectplanning 

De planstudie is in 2011 afgerond. Na afronding van de planstudie zal 

in het kader van het programma 2013-2017 een afweging gemaakt 

worden over het al dan niet opnemen in de realisatiefase van dit 

project en de programmering in het meerjarenprogramma. 

 

Relaties met andere projecten 

Op deze provinciale weg zijn de volgende projecten in 

studie/realisatie: 

'N638 Komproblematiek Rucphen' (RMpw638.03) 

'N638 Komproblematiek Zundert' (RMpw638.04) 

 

Aandachtsgebieden 

Verbeteren Bouwen 

Problematiek 

Uit de studies "West van de A16" en de met de regio’s uitgevoerde BBB studie (Beter 

Bereikbaar Brabant) blijkt dat de gehele verbinding A58 Rucphen-Zundert-Belgische grens 

aangewezen moet worden als gebiedsontsluitingsweg. Op basis van deze studies is de N638 

opgenomen als weg van het RVN (Regionaal Verbindend Net) in de hiërarchische opbouw 

van het wegennet in Brabant (PVVP). De huidige verbinding voldoet niet aan de eisen die 

worden gesteld aan een gebiedsontsluitingsweg. 

 

Beschrijving 

Om te bepalen hoe de verbinding A58 Rucphen Zundert Belgische grens het meest optimaal 

kan worden ingericht in relatie tot de eisen die worden gesteld aan een 

gebiedsontsluitingsweg, dient een planstudie te worden uitgevoerd. 

 

Omdat een deel van de verbinding op Belgisch grondgebied is gesitueerd wordt ook het 

Vlaamsche Gewest bij de projectvoorbereiding betrokken. 

 

Beoogd effect 

Inrichting van de wegverbinding conform de eisen die aan een gebiedsontsluitingsweg worden 

gesteld. 

 

Politiek / Bestuurlijk 

2008: de gemeente Zundert neemt de initiatiefrol voor de studie van de provincie over. 

2012: provincie neemt initiatief voor hernieuwde verkenning. 

 

Projectwijzigingen 

2007: dit project is opnieuw opgenomen in het Brabants Meerjarenprogramma 

Infrastructuur en Transport. 

2009: voorbereidende werkzaamheden voor de planstudie zijn aangevangen. Met het 

Vlaamsche Gewest is een eerste overleg gevoerd. 

2011: de planstudie is afgerond. 

2012: uit monitoringsgegevens komt naar voren dat de prognoses uit de studie ‘West van de 

A16’ niet gehaald zijn. Dit heeft geleid tot het terugbrengen van de planstudie naar 

verkenningsfase waarbij functie van de weg in groter regionaal verband gebaseerd op huidige 

en toekomstige ontwikkelingen wederom wordt onderzocht. 

Wegbeheerder: 

Wegnummer: 

Projectnummer: 

Fase: 

Informatie: 

  

Provincie Noord-Brabant 

N638 

RMpw638.01 

Planstudiefase 

Brabantloket 

(073-6812812) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

 

GGA -regio: Westelijk Noord-Brabant 

Gemeente(n): Zundert, Rucphen 
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A4 Dinteloord - Bergen op Zoom 

Projectplanning 

Tracébesluit: 2011 

Start realisatie: 2011 

Openstelling Steenbergen: 2015 

 

Aandachtsgebieden 

Hoofdwegen 

 

Programmajaar 

2013 

 

Totale projectkosten 

€ 269.000.000 

 

Kostenverdeling 

Derden € 1.000.000 

Provincie Noord-Brabant € 50.000.000 

Regio € 12.000.000 

Rijksoverheid € 206.000.000 

Problematiek 

Tussen Dinteloord en Bergen op Zoom ontbreekt een schakel in de A4. De vervangende weg, 

de N259, die door en langs een aantal woonkernen loopt, is onvoldoende ingericht om het 

groeiende verkeer op termijn goed te kunnen afwikkelen. Bovendien wordt door het 

ontbreken van een schakel in de A4 de A16 zwaarder belast dan nodig en gewenst is. 

 

Beschrijving 

In 1998 is een Tracébesluit vastgesteld dat uitgaat van een autosnelweg met 2x2 rijstroken 

tussen Dinteloord en Bergen op Zoom. In 2001 heeft de Raad van State het tracé ten oosten 

van Steenbergen vernietigd. Hierdoor is de oplossing in 2 delen geknipt. De omlegging 

Halsteren is reeds uitgevoerd; het deeltracé Steenbergen heeft opnieuw de procedure 

doorlopen. In maart 2007 (TK 28 196, nr. 2) is in het standpunt gekozen voor een westelijke 

omlegging, in principe met een brug voor de Steenbergsche haven. Aangezien uit de 

marktbenadering echter is gebleken dat een aquaduct binnen het budget (inclusief een 

bijdrage van € 5 mln van de gemeente Steenbergen) mogelijk is, is de keuze voor een 

aquaduct gemaakt. 

 

Politiek / Bestuurlijk 

Toezeggingen: de motie Mastwijk (TK 30300A, nr. 9) om met een financieringsplan te 

komen is uitgevoerd. Rijk en regio hebben in 2005 een overeenkomst gesloten over de 

financiering.  Door een aanbestedingsoverschot en een extra bijdrage van Steenbergen van    

€ 5 mln is het mogelijk geworden een aquaduct voor de Steenbergse haven te raliseren. De 

regio heeft ermee ingestemd dat de start van de uitvoering verschuift naar medio 2011. 

 

Projectwijzigingen 

2006: eind 2004 is €100 mln door het rijk aan dit project beschikbaar gesteld ten laste van 

het project VERA . De projectkosten van Halsteren zijn aangepast vanwege inpassing van de 

BLD bijdrage (€ 11 mln). 

2007: eind 2005 is met de regio overeengekomen dat zowel V enW als de regio € 15 mln 

extra bijdragen. Daarmee is het project volledig gefinancierd en is de motie Mastwijk 

uitgevoerd. De uitvoering van de overige delen is versneld. 

2008: de markt is benaderd middels een aanbesteding met een concurrentiegerichte dialoog.  

2009: met de regio zijn afspraken gemaakt over aanvullende financiering. De regio draagt     

€ 15 mln extra bij en het rijk € 60 mln (excl. BLD bijdrage). De regio heeft ingestemd met 

een latere uitvoering dan 2010. Door financiële tekorten is de aanbestedingsprocedure 

tijdelijk opgeschort. 

Wegbeheerder: 

Wegnummer: 

Projectnummer: 

Fase: 

Projectleider: 

  

Rijksoverheid 

A4 

AB06 

Realisatie 

M. Nissink 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

2010: budget is overgeheveld van Omlegging Halsteren naar A4 

Steenbergen   Bergen op Zoom (€ 14 mln). Ten behoeve van de keuze voor 

een aquaduct is de bijdrage van derden met € 5 mln verhoogd. 

2011: Het OTB is in maart 2010 vastgesteld. 

2012: het project is overgegaan naar de realisatiefase. Het Tracébesluit (TB) 

is in februari 2011 vastgesteld. De projectkosten zijn aangepast door de 

nieuwe bekostigingssystematiek van RWS. Hierdoor is het taakstellend 

budget gecorrigeerd voor de generieke BLD-bijdrage (€ 48 mln). 

2013: openstelling van de weg is voorzien in het eerste kwartaal van 2015.  

 

GGA -regio: Westelijk Noord-Brabant 

Gemeente(n): Steenbergen, Bergen op Zoom 
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N257 Overdracht in relatie tot A4 

Projectplanning 

De overdracht van het wegvak is gepland voor 2015. 

 

Relaties met andere projecten 

Op deze provinciale weg zijn geen andere projecten in 

studie/realisatie. Dit project heeft een relatie met het project: 

'A4 Dinteloord-Bergen op Zoom' (AB04) 

 

Aandachtsgebieden 

Exploitatie 

 

Programmajaar 

2015 

 

Totale projectkosten 

€ 2.900.000 

 

Kostenverdeling 

Provincie Noord-Brabant € 2.900.000 

Problematiek 

Als gevolg van de aanleg van de A4 zal het oostelijk deel van de N257 haar regionale 

ontsluitingsfunctie verliezen. 

 

Beschrijving 

Het opstellen van een onderhouds- en herinrichtingsplan van de Zeelandweg-Oost, de Kade 

en de Franseweg ten behoeve van de overdracht van dit wegvak aan de gemeente 

Steenbergen. Uitgangspunt hierbij is de toekomstige lokale ontsluitingsfunctie van de weg. 

 

Beoogd effect 

Het herinrichten van de weg naar zijn nieuwe functie en het realiseren van de gewenste 

beheersituatie. 

 

Politiek / Bestuurlijk 

De totale integrale projectkosten zijn € 2,9 miljoen. De kostenverdeling moet nog nader 

bepaald worden. 

 

Projectwijzigingen 

2010: Dit is een nieuw project in het Brabants Meerjarenprogramma Infrastructuur en 

Transport. 

2011 Project gaat van de planstudiefase naar de realisatiefase 

Wegbeheerder: 

Wegnummer: 

Projectnummer: 

Fase: 

Informatie: 

  

Provincie Noord-Brabant 

N257 

RMpw257.01 

Realisatie 

Brabantloket 

(073-6812812) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

 

GGA -regio: Westelijk Noord-Brabant 

Gemeente(n): Steenbergen 
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N257 Steenbergen – Grevelingendam 

Projectplanning 

De realisatie is gepland in 2014. 

 

Relaties met andere projecten 

Op deze provinciale weg zijn de volgende projecten in 

studie/realisatie:  

'A4 Dinteloord-Bergen op Zoom' (AB04) 

‘N257 Overdracht in relatie tot A4’(RMpw.257.01) 

 

Aandachtsgebieden 

Vervangingsinvesteringen 

 

Programmajaar 

2014 

 

Totale projectkosten 

€ 2.200.000 

 

Kostenverdeling 

Provincie Noord-Brabant € 1.600.000 

RWS €    600.000 

Problematiek 

De kwaliteit van delen van de hoofdrijbaan en fietspaden voldoet niet aan de provinciale 

kwaliteitsnorm.  Rijkswaterstaat heeft de wens om in het kader van de A4 de geluidsoverlast 

ter hoogte van bebouwing langs de N257 te reduceren.   

 

Beschrijving 

Het betreft de N257, het gedeelte tussen de nieuwe aansluiting A4 tot de provinciale grens, 

km. 3.4 tot 11.3. 

 

Beoogd effect 

Het verbeteren van de technische en verkeerskundige kwaliteit van de N257. 

Het voorkomen van snel oplopende herstelkosten door gevolgschade. 

Het verbeteren van de leefbaarheid door het bereiken van geluidsreductie bij de aanwezige 

bebouwing. 

 

Politiek / Bestuurlijk 

De totale integrale projectkosten zijn € 2,2 miljoen. 

 

Projectwijzigingen 

2011: Dit is een nieuw project in het Brabants Meerjarenprogramma Infrastructuur en 

Transport. 

2013: Project gaat van de planstudiefase naar de realisatiefase. 

Wegbeheerder: 

Wegnummer: 

Projectnummer: 

Fase: 

Informatie: 

  

Provincie Noord-Brabant 

N257 

RMpw257.02 

Realisatie 

Brabantloket 

(073-6812812) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

 

GGA -regio: Westelijk Noord-Brabant 

Gemeente(n): Steenbergen 
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Vervangingsinvesteringen 4 bruggen Markvlietkanaal 

Projectplanning 

De realisatie is gepland in 2015. 

 

Relaties met andere projecten 

Op deze provinciale weg zijn geen gerelateerde projecten in 

studie/realisatie. 

 

Aandachtsgebieden 

Vervangingsinvesteringen 

 

Programmajaar 

2014 

 

Totale projectkosten 

€ 1.682.000 

 

Kostenverdeling 

Provincie Noord-Brabant € 1.448.000 

Gemeente Halderberge €      61.000 

Gemeente Steenbergen €    173.000 

 

Problematiek 

Uit inspectiegegevens van 4 bruggen over het Markvlietkanaal blijkt dat ten gevolge van 

diverse oorzaken schade aan (en langs) de constructie is ontstaan met  risico’s voor de 

stabiliteit van de omliggende grondlichamen en onveilige situaties  voor het verkeer. 

 

Beschrijving 

Het betreft de volgende kunstwerken: 

- Noordzeedijk 

- Noordlangeweg 

- Zuidzeedijk 

- Commissaris van der Hartenbrug 

 

Beoogd effect 

Het instandhouden van de (omgeving van ) de civiele kunstwerken en het voorkomen van snel 

oplopende herstelkosten door gevolgschade, en een veilige situatie voor het verkeer. 

 

Politiek / Bestuurlijk 

De totale integrale projectkosten zijn € 1,7 miljoen. 

 

Projectwijzigingen 

2011: Dit was een nieuw project in het Brabants Meerjarenprogramma Infrastructuur en 

Transport.2013-2017 en gaat in het nieuwe BMIT 2014-2018 over naar de Realisatiefase. 

2013: Project gaat van de planstudiefase naar de realisatiefase. 

Wegbeheerder: 

Wegnummer: 

Projectnummer: 

Fase: 

Informatie: 

  

Provincie Noord-Brabant 

N268 

RMpw268.09 

Planstudie 

Brabantloket 

(073-6812812) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

 

GGA -regio: Westelijk Noord-Brabant 

Gemeente(n): Halderberge 

Steenbergen 

 

B
ra
b
a
n
ts
 M

IT
 2
0
1
4
-2
0
1
8
 



9 

B
ra
b
a
n
ts
 M

IT
  

 

  

 

 
 

N638 Komproblematiek Rucphen 

Projectplanning 

2013 en verder 

 

Relaties met andere projecten 

Op deze provinciale weg zijn de volgende projecten in 

studie/realisatie: 

'N638 Verbinding A16 -  A58' (RMpw638.01) 

'N638 Komproblematiek Zundert' (RMpw638.04) 

 

Aandachtsgebieden 

Verbeteren Bouwen 

Problematiek 

Door de toegenomen verkeersintensiteiten op de N638 en de omliggende gemeentelijke 

wegen zijn problemen ontstaan met betrekking tot de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in 

Rucphen. Tevens maakt de ontwikkeling van de ‘Binnentuin’ aanpassing van de 

ontsluitingsstructuur van Rucphen noodzakelijk. 

 

Beschrijving 

Studie naar oplossing van de ontsluitingsprblematiek van de kernen Rucphen, St. Willibrord 

en Sprundel. 

 

Beoogd effect 

Het verbeteren van de leefbaarheid, de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid in en om 

Rucphen, St. Willibrord en Sprundel en het realiseren van de gewenste beheers situatie. 

 

Politiek / Bestuurlijk 

2008: op 14 november 2008 is tussen de provincie en de gemeente een intentieverklaring 

voor de oplossing van de komproblematiek gesloten. 

2009: naar aanleiding van het advies van de MER commissie is besloten de 

dubbeldoelstelling los te laten. In de vervolgstudie staat de oplossing van de lokale 

problematiek centraal. Secundair doel is het creëeren van een doorgaande route tussen A58 

en E19. 

 

Projectwijzigingen 

2005: dit is een nieuw project in het Brabants Meerjarenprogramma Infrastructuur en 

Transport. 

2009: het MER is gereed; naar aanleiding van het advies van de MER commissie wordt een 

aanvullende studie uitgevoerd naar mogelijke alternatieven voor de lokale 

ontsluitingsproblematiek. 

2010/2011: uitvoering nieuwe variantenstudie. 

2012: Variantenstudie gereed. Dit project gaat naar realisatiefase. 

Wegbeheerder: 

Wegnummer: 

Projectnummer: 

Fase: 

Informatie: 

  

Provincie Noord-Brabant 

N638 

RMpw638.03 

Realisatie 

Brabantloket 

(073-6812812) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

 

GGA -regio: Westelijk Noord-Brabant 

Gemeente(n): Rucphen 
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N641 Komproblematiek Oudenbosch 

Projectplanning 

Alle gronden  in bezit:                Jan 2015.  

Werkzaamheden ProRail:         Feb 2014  -- Dec 2015 

Werkzaamheden ZOO:            Juni 2014  -- medio 2016 

 

Relaties met andere projecten 

Op deze provinciale weg is het volgende project in studie/realisatie: 

"N641 Verv. hoofdrijbaan & aanleg/ombouw fietspad " 

(RMpw641.04) 

 

Aandachtsgebieden 

Verbeteren Bouwen 

 

Programmajaar 

2014 

Problematiek 

Door de toegenomen verkeersintensiteiten op de N640 en N641 en de omliggende 

gemeentelijke wegen zijn problemen ontstaan met betrekking tot de leefbaarheid en de 

verkeersveiligheid in de kom Oudenbosch. 

 

Beschrijving 

Realisatie van een zuidelijke omlegging Oudenbosch. 

 

Beoogd effect 

Verbeteren van de leefbaarheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid in en om Oudenbosch 

en realiseren van de gewenste beheersituatie. 

 

Politiek / Bestuurlijk 

Op 22 oktober 2008 is tussen de provincie en de gemeente een intentieverklaring voor de 

oplossing van de komproblematiek gesloten. 

 

Op 04-04-2012 is tussen gemeente en provincie een uitvoeringsovereenkomst gesloten 

 

De totale geraamde integrale projectkosten bedragen € 56,6 miljoen. In dit bedrag is € 12,3 

miljoen voor de aanleg van een spooronderdoorgang gereserveerd. Deze wordt door ProRail 

gerealiseerd. 

De verdeling van de bijdrage in de integrale projectkosten  is: provincie 91,3%; gemeente 

8,7%. 

 

Projectwijzigingen 

2005: afronding van de verkenningsfase.  

2006: dit project is nieuw in het Brabants Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport. 

2007: dit project is van de verkenningsfase naar de planstudiefase gegaan. 

2008: MER gereed 

2009: Voorkeursvariant uitgewerkt 

2010: Bestemmingsplan vastgesteld door Halderberge. Project is van de planstudiefase naar 

de realisatiefase gegaan. 

2011 Het project gaat van de planstudiefase naar de realisatiefase 

2013: Opname van sanering van de onveilige spoorwegovergang Spijperstraat in het project. 

 

Wegbeheerder: 

Wegnummer: 

Projectnummer: 

Fase: 

Informatie: 

  

Provincie Noord-Brabant 

N641 

RMpw641.02 

Realisatie 

Brabantloket 

(073-6812812) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

 

GGA -regio: Westelijk Noord-Brabant 

Gemeente(n): Halderberge 
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N641 Oud-Gastel - Oudenbosch 

Relaties met andere projecten 

'N641 Komproblematiek Oudenbosch' (RMpw641.02) 

 

Aandachtsgebieden 

Verbeteren Bouwen, Vervangingsinvesteringen 

 

Programmajaar 

2014 

 

Totale projectkosten 

€ 3.300.000 

 

Kostenverdeling 

Provincie Noord-Brabant € 3.300.000 

Problematiek 

Uit de probleemanalyse van de N641& N268 komt naar voren dat de fietsvoorzieningen 

langs de N641 niet voldoen aan de kwaliteitseisen. Daarnaast is een verbetering van de 

verkeerskundige kwaliteit van de de aansluiting van de N641 op de A17 gewenst. Uit 

inspectiegegevens is naar voren gekomen dat  de verharding in 2015 aan een 

vervangingsinvestering toe is. 

 

Beschrijving 

Het verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers langs de N641, het optimaliseren van 

de aansluiting N641/A17 en vervanging van de verharding. 

 

Beoogd effect 

Het verbeteren van de verkeersveiligheid, met name voor de fietser. 

 

Projectwijzigingen 

2004: dit project is van de verkenningsfase naar de planstudiefase gegaan.  

2008: dit project is van de planstudiefase naar de realisatiefase gegaan. 

2009: dit project is teruggegaan naar de planstudiefase omdat het project RMpw641.03  

Verkeersproblematiek Oud Gastel   Oudenbosch is geïntegreerd. 

2011: dit project is van planstudie naar realisatie gegaan en  het projectnummer is gewijzigd 

naar RMpw641.04. 

Wegbeheerder: 

Wegnummer: 

Projectnummer: 

Fase: 

Informatie: 

  

Provincie Noord-Brabant 

N641 

RMpw641.04 

Realisatie 

Brabantloket 

(073-6812812) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

 

GGA -regio: Westelijk Noord-Brabant 

Gemeente(n): Halderberge 
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A27 Utrecht (Houten) - Hooipolder 

Projectplanning 

Het knelpunt bij de brug bij Gorinchem zal als eerste worden 

aangepakt. Start uitvoering is nu voorzien in 2018. De uitvoering zal 

gefaseerd plaatsvinden. 

 

Relaties met andere projecten 

‘A58 Galder – Sint Annabosch’ (AB13) 

 

Aandachtsgebieden 

Hoofdwegen 

 

Totale projectkosten 

€ 737.700.000 (incl. PPS-taakstelling van € 30 mln.) 

 

Kostenverdeling 

Rijksoverheid € 737.700.000 

Problematiek 

Op de A27 Breda-Utrecht neemt de omvang van de automobiliteit toe. De voorziene 

reistijden op het traject van Utrecht tot de A59 bij Hooipolder voldoen niet aan de in de Nota 

Mobiliteit voor 2020 geformuleerde streefwaarden. Prominent knelpunt is de Merwedebrug 

bij Gorinchem waarvoor versnelde uitvoering gewenst is. Daarnaast is er sprake van 

veiligheids-  en leefbaarheidsproblemen (geluidhinder, luchtkwaliteit en barrièrewerking). 

 

Beschrijving 

In de tweede fase MER zou voor het deeltraject Scheiwijk-Werkendam (inclusief 

Merwedebrug) alternatief B (ombouw van de A27 tot 2x3 en op het deeltraject Scheiwijk- 

Werkendam 2x4) worden uitgewerkt, omdat de toegezegde bijdrage van de regio voor de 

minister I&M onvoldoende was om alternatief C+ (ombouw van de A27 naar 2x3 en op het 

deeltraject Scheiwijk Werkendam 4x2, dus met hoofd  en parallelbanen + een aanvullend 

maatregelenpakket op het onderliggend wegennet) uit te werken. In 2e fase MER moet 

rekening worden gehouden met het toekomstvast maken van de nieuwe pijlers van de nieuwe 

Merwedebrug en met het reserveren van extra ruimte in knooppunt Gorinchem. Minister van 

I&M heeft in het BO MIRT van voorjaar 2011 aangegeven dat het Rijk daartoe bereid is 

onder twee voorwaarden: (1) de meerkosten zijn voor rekening van de regio en (2) de 

juridische risico’s hiervan moeten nog in beeld worden gebracht. 

 

Politiek / Bestuurlijk 

In het BO MIRT van najaar 2011 heeft de minister uiteindelijk gekozen voor alternatief E als 

voorkeursalternatief in de tweede fase MER. Alternatief E wordt nader uitgewerkt binnen een 

taakstellend budget. Uitgangspunt daarbij is dat de tweede fase MER zich richt op het hele 

traject Hooipolder – Houten met prioriteit bij de deeltrajecten Scheiwijk – Werkendam 

(Merwedebrug) en Houten – Everdingen.  

De 2e Kamer heeft eind 2011 middels een motie de regering verzocht bij de aanpak van de 

knelpunten op de A27 binnen het huidige budget prioriteit te geven aan de knelpunten 

Gorinchem en Hooipolder en de aanleg van een toekomstige treinverbinding Utrecht-Breda 

niet onnodig duur te maken. 

 

Projectwijzigingen 

2006: start planstudiefase 

2010: gezien de complexiteit van het project is gekozen om te starten met een 

trechteringstraject en zo te komen tot één gedragen voorkeursalternatief.  

Wegbeheerder: 

Wegnummer: 

Projectnummer: 

Fase: 

Projectleider: 

  

Rijksoverheid 

A27 

AB12 

Planstudie 

M. van Kleef 

(073-6808122) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

Dit was in lijn met de adviezen van commissie Elverding. Het tracébesluit 

vertraagt hierdoor.  

2011: De start van de realisatie en de oplevering zijn gewijzigd. Start 

uitvoering is nu voorzien in 2016. 

2012: Inmiddels heeft Rijkswaterstaat concreet opdracht gekregen om een 

planstudie te doen. Het product zal een uitgewerkt alternatief E zijn dat 

binnen het taakstellend budget mogelijk is, rekening houdend met de 

bereikbaarheidsdoelstellingen en de motie Hooipolder. In 2013 zal aan de 

2e Kamer worden bericht hoe alternatief E er uit komt te zien. Daarna volgt 

een MER/OTB-traject. 

GGA -regio: Breda

Gemeente(n): Werkendam, Geertruidenberg 
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N629 Wegvak Dongen - Oosterhout (fase 2) 

Projectplanning 

De planstudie zal naar verwachting in 2014 afgerond worden 

 

Relaties met andere projecten 

Op deze provinciale weg zijn de volgende projecten in 

studie/realisatie: 

‘N629 Wegvak Dongen – Oosterhout fase 1’ (RMpw629.05) 

 

Aandachtsgebieden 

Verbeteren Bouwen 

Problematiek 

Op basis van een verkenning, effectenstudie en strategische gebiedsvisie is duidelijk geworden 

dat de provinciale weg N629 tussen Dongen en Oosterhout de verwachte groei in de (verdere) 

toekomst onvoldoende kan verwerken, mede omdat de ontwikkeling van Oosterhout Oost 

veel verkeer zal genereren. Tevens wordt plaatselijk het geluidsniveau en de luchtkwaliteit als 

problematisch ervaren. Daarnaast kan de verkeersveiligheid verbeterd worden. 

 

Beschrijving 

Planstudie van de 2e fase van het project: de nieuwe aansluiting bij de Bundersteeg tot aan de 

Steenstraat. 

 

Beoogd effect 

Verbetering van leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid. 

 

Politiek / Bestuurlijk 

De provincie Noord Brabant en de gemeenten Dongen en Oosterhout hebben de globale 

aanpak, de taakverdeling en de kostenverdeling via een uitgangspuntenovereenkomst 

vastgesteld. 

 

Projectwijzigingen 

2004: dit project is van de verkenningsfase naar de planstudiefase gegaan. 

2009 en 2010: de planning is enkele malen aangepast in afwachting van een gezamenlijk 

standpunt van de betrokken gemeenten Dongen en Oosterhout over het aan te houden 

voorkeursalternatief. 

2011: MER is afgerond.  

2012: overeenstemming is bereikt over de oplossing van fase 1 en deze fase is naar realisatie 

gegaan. 

Wegbeheerder: 

Wegnummer: 

Projectnummer: 

Fase: 

Provincie Noord-Brabant 

N629 

RMpw629.09 

Planstudie 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

 

GGA -regio: Breda

Gemeente(n): Oosterhout, Dongen 
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N285 Noordelijke randweg Zevenbergen 

Projectplanning 

De MER studie wordt  in 2013 en 2014  uitgevoerd. Na afronding 

van de planstudie zal een afweging gemaakt worden over het al dan 

niet opnemen in de realisatiefase van dit project en de programmering 

in het meerjarenprogramma. 

 

Aandachtsgebieden 

Verbeteren Bouwen 

Problematiek 

Naar verwachting gaat de kern van Zevenbergen problemen ondervinden ten gevolge van de 

toename van het verkeer op de N285 als gevolg van de ‘Gebiedsontwikkeling Moerdijk’ en 

uitbreidingsplannen ten noorden van de kern Zevenbergen. 

 

Beschrijving 

Planstudie naar de aanleg van een noordelijke randweg Zevenbergen. Ruimtelijke 

ontwikkelingen in het kader van de ‘Gebiedsontwikkeling Moerdijk’ en uitbreidingsplannen 

ten noorden van de huidige N285 nabij Zevenbergen vormen de basis voor de studie. 

 

Beoogd effect 

Het verbeteren van de leefbaarheid, verkeersveiligheid en de bereikbaarheid bij realisatie van 

de ‘Gebiedsontwikkeling Moerdijk’ en uitbreidingsplannen ten noorden van Zevenbergen. 

 

Politiek / Bestuurlijk 

2006: In verband met ontwikkelingen van de Moerdijkse Hoek, hebben GS en het college 

van de gemeente Moerdijk  een afsprakenkader opgesteld. Afspraak is dat de verkenning voor 

dit project door de provincie en de gemeente gezamenlijk in 2007 zal worden uitgevoerd.  

2007: Bestuurlijk is overeengekomen dat  indien tot een door partijen geaccordeerde 

sluitende businesscase wordt gekomen  de provincie Noord Brabant €12 miljoen reserveert 

voor de aanleg van een noordelijke randweg Zevenbergen. 

2008: Op 24 november 2008 is een intentieovereenkomst voor de aanleg van de noordelijke 

randweg ondertekend. 

 

Projectwijzigingen 

2008: de verkenningsfase van het project is afgesloten. 

2009: In het kader van de gebiedsontwikkeling Moerdijk zijn in een intentieovereenkomst 

afspraken vastgelegd over de aanleg van een noordelijke randweg Zevenbergen. Met de 

gemeente is afgesproken dat de gemeente als opdrachtgever voor de planstudiefase fungeert. 

2010/2011: de gemeente Moerdijk heeft de plannen tot herontwikkeling van de Noordrand 

nader uitgewerkt. 

Wegbeheerder: 

Wegnummer: 

Projectnummer: 

Fase: 

Informatie: 

  

Provincie Noord-Brabant 

N285 

RMpw285.10 

Planstudie 

Brabantloket 

(073-6812812) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

 

GGA -regio: Breda

Gemeente(n): Moerdijk 

 

B
ra
b
a
n
ts
 M

IT
 2
0
1
3
-2
0
1
7
 

B
ra
b
a
n
ts
 M

IT
 2
0
1
4
-2
0
1
8
 



16 

B
ra
b
a
n
ts
 M

IT
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wegbeheerder: 

Projectnummer: 

Fase 

Projectleider: 

  

Gemeente 

OVbr01 

Realisatie 

E. Wieme 

(06-55686549) 

 

 
 

HOV Oosterhout - Breda - Etten Leur 

Projectplanning 

Van de verbinding Breda – Oosterhout is het gedeelte 
Oosterhoutseweg noord in Breda gereed; Oosterhoutseweg midden en 
de tunnel in de Noordelijke Rondweg zijn gereed; Oosterhoutseweg 
zuid en het gedeelte van de busbaan langs het spoor verkeert in de 
ontwerpfase. De 1e fase aanleg van de busbaan start in 2012 en 
oplevering is voorzien in 2014. 

 

Relaties met andere projecten 
Dit project heeft een relatie met het project: 
"NSP station Breda" (OVbr08) 

 

Aandachtsgebieden 
Openbaar Vervoer 

 

Programmajaar 
2013 

 

Totale projectkosten 
€ 20.100.000 

 

Kostenverdeling 

B5 €   9.100.000 

BDU € 10.000.000 

Regio €   1.000.000 

Problematiek 
De Openbaar Vervoer ontsluiting langs deze route ondervindt hinder van verkeerscongestie. 
Om de route de kwaliteit van Hoogwaardig Openbaar Vervoer te geven is aanpak van deze 
route noodzakelijk. De verkenning wijst uit dat het autoverkeer in de nabije toekomst 
problemen heeft om de bebouwde kom in en uit te kunnen. Deze problemen aan de rand van 
de stad beïnvloeden de bereikbaarheid van de stad en het leefmilieu in negatieve zin. Het 
aanbieden van een Hoogwaardig Openbaar Vervoer alternatief draagt daarom bij aan de 
bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad. 

 

Beschrijving 
Het ontwikkelen van Hoogwaardig Openbaar Vervoer tussen de gemeenten Breda, Etten 
Leur en Oosterhout. Onder andere het aanleggen van bus infrastructuur en nieuwe haltes, 
het verbeteren van de dienstregeling en het ontwikkelen van een huisstijl en beeldmerk. 

 

Beoogd effect 
Het verbeteren van de leefbaarheid, de vitaliteit en de bereikbaarheid van Oosterhout, Breda 
en Etten Leur. 

 
Politiek / Bestuurlijk 
Op 19 december 2003 hebben de B5 gemeenten, het SRE en de provincie Noord-Brabant 
de verkenning OV-netwerk BrabantStad vastgesteld. In deze verkenning is een gedeelde visie 
op de toekomst van een Openbaar Vervoernetwerk opgesteld. 
 

Projectwijzigingen 
2003: de verkenning van dit project is afgerond in de verkenning OV netwerk BrabantStad.  
 
2006: dit project is opgenomen in het Brabants Meerjarenprogramma Infrastructuur en 
Transport. 
 
2007: Er is gestart met de HOV dienstregeling Breda   Etten Leur. 
 
2008: HOV rijdt herkenbaar onder de naam ‘Volans’ tussen Breda en Etten Leur. 
 
2009 2011: HOV infrastructuur op de as naar Etten Leur en Oosterhout wordt verder 
geconcretiseerd. 
 
2012: Aanpassing Oosterhoutseweg-Zuid is gerealiseerd, inclusief de spoorwegovergang;  het 
voorlopig ontwerp voor het viaduct Terheijdenseweg is vastgesteld. 
 
2013: Nieuw busstation Oosterhout in voorbereiding.  
2013: Definitief Ontwerp busbaan inclusief viaducten Doornboslaan gereed. 
2013: Herinrichting Parklaan ter verbetering van de doorstroming o.a. HOV in Etten-Leur 

gestart. 

Wegbeheerder: 

Projectnummer: 

Fase: 

Projectleider: 

  

Gemeente 

OVbr01 

Realisatie 

E. Wieme 

(06-55686549) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

 

GGA -regio: Breda

Gemeente(n): Oosterhout, Etten-Leur, Breda 
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NSP bereikbaarheid 

Projectplanning 

Dit project wordt uitgevoerd tussen 2008 en 2018. 

 

Relaties met andere projecten 

'NSP station Breda' (OVbr08)  

'HOV Oosterhout-Breda-Etten Leur' (OVbr01) 

‘Bereikbaarheid Oostzijde Binnenstad – OVTC Breda ((RMb5.02) 

‘Verlengde Stationslaan’ (RMn5.01) 

 

Aandachtsgebieden 

Openbaar Vervoer 

 

Programmajaar 

2014-2018 

 

Totale projectkosten 

€ 10.000.000 

 

Kostenverdeling 

B5 € 5.000.000 

BDU € 5.000.000 

Problematiek 

Breda krijgt met het Nieuw Sleutelproject een nieuw station, waarbij het busstation wordt 

verlegd. Vanwege de zware nationale en internationale functie genereert het station extra 

verkeersproductie en attractie. Om het busstation bereikbaar te maken en de verkeersdruk  in 

goede banen te leiden zonder negatieve uitstraling op de stad, zijn verkeersmaatregelen nodig. 

De belangrijkste zijn o.a:  

* De komst van de HSL shuttle waarmee Breda aantakt op de HSL. 

* Bouw Openbaar Vervoer Terminal Complex (OVTC) met een busterminal die verplaatst 

wordt van de zuidzijde naar de noordzijde. 

 
Beschrijving 

* Bieden van bereikbare ruimte: een betrouwbare en acceptabele reistijd niet alleen voor 

nieuw gebied maar juist ook voor de bestaande stad door een goede structuur voor snel  en 

langzaam verkeer,  een goede openbaar vervoer verbinding en ruimte voor de auto in 

combinatie met ruimte voor voetgangers en fietsers.  

* Bieden van duurzame bereikbaarheidstructuur: inspelen op toekomstige ontwikkelingen met 

waarborging van veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid door een goede verbinding tussen 

OVTC en Binnenstad 

* Beheersbaar houden van mobiliteit: gewenst reisgedrag stimuleren door scheiden van 

verschillende structuurdragers.  

Kortom: Het aanleggen van nieuwe en verbeteren van bestaande openbaarvervoer 

infrastructuur in het Stationskwartier. Dit betreft een nieuwe Stationslaan, herstructurering 

Belcrumweg, Singelzone. 

 
Beoogd effect 

Het verbeteren van de bereikbaarheid van het gehele gebied dat behoort tot het Nieuw 

Sleutelproject station Breda. 

 
Politiek / Bestuurlijk 

Toezeggingen: in februari 2002 zijn het Rijk en de gemeente Breda een 

Intentieovereenkomst aangegaan over de samenwerking bij het opstellen van een integraal 

Masterplan Centraal Breda, waar het station een onderdeel van is. Het rijk en de spoorsector 

zijn in 2005 een gezamenlijke financiering van het derde perron met bijbehorende 

sporenlay-out overeengekomen om de aanlanding van de HSL-treinen mogelijk te maken. 

In mei 2006 is een bestuurlijke overeenkomst ondertekend tussen VROM, V&W en Breda. 

Tevens is in mei 2006 de samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen NS Vastgoed en 

Breda. In mei 2008 is de Realisatieovereenkomst OV-Terminalcomplex getekend Breda CS 

NSP tussen ProRail, Breda en NS Vastgoed.  

Wegbeheerder: 

Projectnummer: 

Fase: 

Projectleider: 

Gemeente 

OVbr07 

Realisatie 

gemeente Breda 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

In mei 2006 is een bestuurlijke overeenkomst ondertekend tussen VROM, 

V&W en Breda. Tevens is in mei 2006 de samenwerkingsovereenkomst 

gesloten tussen NS Vastgoed en Breda. In mei 2008 is de 

Realisatieovereenkomst OV-Terminalcomplex getekend Breda CS NSP 

tussen ProRail, Breda en NS Vastgoed. 

In 2012 is gestart met de bouw van het nieuwe Station en de aanleg van de 

Stationslaan. De oplevering van het totaal wordt verwacht begin 2016. 

 

Projectwijzigingen 

2006: dit project is opgenomen in het Brabants Meerjarenprogramma 

Infrastructuur en Transport. 

2008: dit project is van de planstudiefase naar de realisatiefase gegaan. 

2010 - 2013: Verschillende onderdelen worden ontworpen en uitgevoerd. 

In overleg met provincie wordt bepaald op welke wegdelen de subsidie BDU 

wordt ingezet. 

 

GGA -regio: Breda

Gemeente(n): Breda 
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NSP station Breda 

Projectplanning 

De gunning van het OV terminalcomplex vindt plaats in 2011, naar 

verwachting wordt het volledige OV-Terminalcomplex in 2015 

opgeleverd. 

 

Relaties met andere projecten 

'NSP bereikbaarheid' (OVbr07). De projecten 'Derde perron station 

Breda' en 'NSP busterminal' zijn hierin geïntegreerd. 

 

Aandachtsgebieden 

Openbaar Vervoer 

 

Programmajaar 

2012-2016 

 

Totale projectkosten 

€ 33.000.000 

 

Kostenverdeling 

B5 €   9.000.000 
BDU €   5.000.000 
Provincie Noord-Brabant € 10.000.000 

Rijksoverheid €   9.000.000 

Problematiek 

De toename van het reizigersvervoer, onder andere als gevolg van de komst van de 

HSL-shuttles in 2009, leidt tot afwikkelingsproblemen op station Breda. Met name de smalle 

perrontunnel en de nauwe uitgang aan de noordzijde van het station, zorgen voor knelpunten 

in de reizigersstroom. Breda is door het Rijk aangewezen als één van de zes Nieuwe 

Sleutelprojecten, aangezien naast het station zelf ook de stedelijke stationsomgeving tot het 

project behoort. Binnen alle plannen rond het Nieuw Sleutelproject station Breda is een 

nieuwe busterminal nodig om een efficiënte overstap tussen bus en trein mogelijk te maken. 

 

Beschrijving 

Om de capaciteit te vergroten zullen een nieuwe stationshal, een nieuwe busterminal, 

voetgangerstunnel, een derde perron met een sobere uitbreiding van de sporenlay-out en een 

nieuwe noordelijke en zuidelijke toegang worden gerealiseerd. Het aangepaste station zal 

voldoen aan de eisen, zoals gesteld in de Nota Basisstations. 

 

Beoogd effect 

Het verbeteren van de bereikbaarheid en de leefbaarheid en een goede afstemming tussen 

overstap bus en trein te creëren. 

 

Politiek / Bestuurlijk 

Toezeggingen: in februari 2002 zijn het Rijk en de gemeente Breda een 

Intentieovereenkomst aangegaan over de samenwerking bij het opstellen van een integraal 

Masterplan Centraal Breda, waar het station een onderdeel van is. Toezeggingen: in februari 

2002 zijn het Rijk en de gemeente Breda een Intentieovereenkomst aangegaan over de 

samenwerking bij het opstellen van een integraal Masterplan Centraal Breda, waar het station 

een onderdeel van is. In februari 2005 zijn het Rijk, de gemeente Breda, provincie Noord 

Brabant, ProRail, NS Vastgoed B.V. en NS Stations een Tussenovereenkomst aangegaan 

over het opstellen van een Voorlopig Ontwerp voor het OV Terminalcomplex Breda CS 

NSP. Het Rijk en de spoorsector zijn daarnaast in 2005 een gezamenlijke financiering van 

het derde perron met bijbehorende sporenlay-out overeengekomen om de aanlanding van de 

HSL treinen mogelijk te maken zonder dat het nodig is om in de bestaande (stop)treinendienst 

te schrappen, waarmee € 6 miljoen (prijspeil 2002) van het taakstellend budget is vastgelegd. 

Convenanten: het project maakt onderdeel uit van het Nieuw Sleutelproject Breda. 

In 2012 is besluit genomen door drie partijen op basis van de gunning de bouw te starten.  

 

 

Wegbeheerder: 

Projectnummer: 

Fase: 

Projectleider: 

  

Rijksoverheid 

OVbr08 

Realisatie 

B. v. Rooijen 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

Projectwijzigingen 

2008: De bouw van de passagierstunnel is gestart. Daarnaast sluiten de 

uitvoerende partijen (NS, ProRail, gemeente) een realisatieovereenkomst, 

waarmee de basis vastligt om met de bouw van de rest van de OV terminal 

te starten. 

2009: ruwbouw passagierstunnel gereed en start aanbesteding overige deel 

OV terminal. 

2010: De aanbestedingsprocedure van de NSP OV terminal is gestart 

2011: Aanbestedingsprocedure wordt afgerond  

2012: Realisatie is gestart 

Verwachte oplevering 2016 

 

GGA -regio: Breda

Gemeente(n): Breda 

 

  

GGA -regio: Breda
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Verlengde Stationslaan 

Projectplanning 

Begin 2011 vaststelling definitief ontwerp 

In 2012 komt het project in uitvoering 

Eind 2012 oplevering eerste deel 

In 2013 start uitvoering en oplevering kruispunt met Terheijdenstraat 

In 2013 oplevering kruispunt Doornboslaan-Ceresstraat 

 

Relaties met andere projecten 

'NSP Bereikbaarheid' (OVbr07) 

'NSP station Breda' (OVbr08) 

 

Programmajaar 

2013 

 

Totale projectkosten 

€ 16.800.000 

 

Kostenverdeling 

B5 € 8.200.000 

Derden € 400.000 

Provincie Noord-Brabant € 7.000.000 

Rijksoverheid € 1.200.000 

Problematiek 

De Spoorzone in Breda is één van de economische toplocaties uit de Netwerkanalyse 

BrabantStad. De bereikbaarheid is onvoldoende ontwikkeld met het oog op (toekomstige) 

ruimtelijke ontwikkelingen als NSP Breda (OVbr08). 

Beschrijving 

Het project omvat de aanleg van: 

* een verkeersweg tussen de Terheijdenseweg / Terheijdensestraat en de Doornboslaan, ten 

noorden van de spoorlijn Breda Tilburg; 

* vrijliggende fietspaden langs de verkeersweg; 

* gelijkvloerse aansluitingen van de weg op de Terheijdenseweg en de Doornboslaan.  

Tevens wordt aan de noordzijde van het spoor een busbaan aangelegd die exclusief bestemd 

is voor hoogwaardig openbaar vervoer. 

* Aanpak kruispunt  Doornboslaan - Cersstraat 

Beoogd effect 

De weg is onderdeel van de hoofdontsluitingsstructuur van de Spoorzone en dient ter 

ontsluiting van het oostelijk deel van het plangebied. Met deze weg worden tevens de OV 

terminal en de P&R voorzieningen vanaf de oostzijde goed bereikbaar en beter aangesloten 

op de stedelijke hoofdinfrastructuur. 

Politiek / Bestuurlijk 

2010: Dit project is vanwege het niet halen van de termijnen van 'Samen Investeren' 

opgenomen in het B5-uitvoeringsprogramma in het kader van de Stedelijke Bereikbaarheid. 

Tevens is er financiering vanuit de de Quick Wins tweede tranche van het Rijk. 

Projectwijzigingen 

2008: Dit is een nieuw project in het Brabants Meerjarenprogramma Infrastructuur en 

Transport. 

2009: Ontwerptraject gestart met projectdefinitie. 

Medio 2010: Voorlopig ontwerp gereed. 

2010: Het projectnummer is veranderd van RMsi02 in RMb5 .01 

2012: Het kruispunt Ceresstraat-Teteringenstraat is eind 2012 gereconstrueerd. 

2012: De eerste deel van de verlengde Stationslaan is in aanleg en eind 2012 gereed. 

2013: Realisatie reconstructie van de aansluiting op de Terheijdenstraat 

2013: Reconstructie kruispunt Doornboslaan - Ceresstraat is in gebruik genomen 

Wegbeheerder: 

Projectnummer: 

Fase: 

Projectleider: 

  

Gemeente 

RMb5.01 

Realisatie 

Eric Willekens 

(076-5294041) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

 

GGA -regio: Breda

Gemeente(n): Breda 
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Bereikbaarheid Oostzijde Binnenstad – OVTC Breda 

Projectplanning 

Realisatie is in 2103 gestart  

Gereed eerste fase in 2014 

Tweede fase in 2015 

 

Relaties met andere projecten 

'Verlengde Stationslaan' (RMb5.01) 

'HOV Oosterhout – Breda – Etten-Leur' (OVbr01) 

'NSP Station Breda  (OVbr08)' 

'NSP bereikbaarheid' (OVbr07).  

 

Totale projectkosten 

€ 10.000.000 

 

Kostenverdeling 

B5 € 4.000.000 

Derden € 3.000.000 

Provincie Noord-Brabant € 3.000.000 

Problematiek 

• De komst van de HSL shuttle waarmee Breda aantakt op de HSL. 

• Bouw Openbaar Vervoer Terminal Complex (OVTC) met een busterminal die verplaatst 

wordt van de zuidzijde naar de noordzijde. 

• Herontwikkeling  bedrijventerreinen in de omgeving van het station. 

• Aanleg van Hoogwaardig Openbaar Vervoer verbindingen (HOV) met zowel Oosterhout 

als Etten Leur. 

• Er is een nieuwe route nodig tussen binnenstad van Breda en de nieuwe busterminal waarbij 

de bestaande infrastructuur moet worden aangepast. 

Beschrijving 

• Bieden van bereikbare ruimte: een betrouwbare en acceptabele reistijd niet alleen voor 

nieuw gebied maar juist ook voor de bestaande stad door een goede structuur voor snel  en 

langzaam verkeer,  een goede openbaar vervoer verbinding en ruimte voor de auto in 

combinatie met ruimte voor voetgangers en fietsers.  

• Bieden van duurzame bereikbaarheidsstructuur: inspelen op toekomstige ontwikkelingen 

met waarborging van veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid door een goede verbinding 

tussen OVTC en Binnenstad 

• Beheersbaar houden van mobiliteit: gewenst reisgedrag stimuleren door scheiden van 

verschillende structuurdragers. Autoverkeer wordt afgewikkeld aan de noordzijde van het 

OVTC.  De verbinding tussen OVTC en Binnenstad concentreert zich op langzaam verkeer 

en openbaar vervoer. Fietsers en voetgangers kunnen de Binnenstad het snelst bereiken  vanaf 

de zuidzijde van het OVTC en door park Valkenberg.  

Voor het openbaar vervoer, waaronder de HOV, wordt  een verbinding tot stand  gebracht 

vanaf de busterminal in het OVTC naar de Binnenstad waarbij het openbaar vervoer zo min 

mogelijk wordt gehinderd door andere verkeersstromen. 

Beoogd effect 

Bieden van ruimtelijke bereikbaarheid  door een duurzame bereikbaarheidsstructuur en het 

beheersbaar houden van mobiliteit. 

Politiek / Bestuurlijk 

2010: Dit project is opgenomen in het B5 uitvoeringsprogramma in het kader van Stedelijke 

Bereikbaarheid.  Er is een tracébesluit genomen; de route door  de binnenstad loopt via de 

Kennedylaan – Delpratsingel en de Terheijdenstraat naar het nieuwe station. 

 

Wegbeheerder: 

Projectnummer: 

Fase: 

Projectleider: 

  

Gemeente 

RMb5.02 

Realisatie 

Eric Willekens 

(076-5294041) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

Projectwijzigingen 

2010: Dit is een nieuw project in het Brabants Meerjarenprogramma 

Infrastructuur en Transport. 

2012 Het definitief ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte is 

vastgesteld. 

2013: realisatie is gestart 

 

GGA -regio: Breda

Gemeente(n): Breda 
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N260 Omlegging Baarle 

Projectplanning 

De start van de uitvoering van dit project is afhankelijk van procedures 

in Nederland en België.  

 

Relaties met andere projecten 

Op deze provinciale weg zijn de volgende projecten in 

studie/realisatie: 

'N260 Baarle - Belgische Grens' (RMpw260.05) 

 

Aandachtsgebieden 

Verbeteren Bouwen 

 

Programmajaar 

2014-2015 

 

Totale projectkostenTotale projectkostenTotale projectkostenTotale projectkosten    

€ 26.000.000 

Problematiek 

In verkenning inzake de komproblematiek Baarle Nassau/Hertog betreffende veiligheid, 

leefbaarheid  is de noodzaak van een omlegging aangetoond. In de aansluitende 

effectenstudie (2000) is de aanleg van een noordoostelijk tracé als meest wenselijk naar voren 

gekomen. De uiteindelijke keuze voor een tracé is in een grensoverschrijdende 

planstudie/MER verder afgewogen en uiteindelijk in zowel Nederland als België  vastgesteld. 

 

Beschrijving 

De gehele omlegging zal als een Nederlandse gebiedsontsluitingsweg (80 km/u) worden 

ingericht, ook ter plaatse van de Belgische enclavegrondgebieden. 

De aanleg van de omlegging bestaat uit twee delen:  

1. een oostelijk deel, deels gelegen op enclavegrondgebieden,  met een lengte van circa 3 km 

bestaande uit een rijbaan met gescheiden rijstroken, aansluitpunten in de vorm van rotondes 

en een onderdoorgang van de Oordeelsestraat en  

2. een noordelijk deel met een lengte van circa 2 km met een aansluiting op het wegvak 

Baarle Chaam N639 in de vorm van een rotonde en een onderdoorgang ter plaatse van 

Boshoven. 

 

Beoogd effect 

Verbetering van de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de kom van Baarle en het 

verbeteren van de doorstroming op de provinciale wegen N639 en N260. 

 

Politiek / Bestuurlijk 

De totale integrale projectkosten zijn € 26.000.000.. 

In de enclaves  is de Belgische wet- en regelgeving van toepassing. 

 

Projectwijzigingen 

1999: dit project is van de verkenningsfase naar de planstudiefase gegaan.  

2005: dit project is van de planstudiefase naar de realisatiefase gegaan.  

2006: In dit project is het project "Bereikbaarheid Baarle Nassau" (639.01) toegevoegd. 

Wegbeheerder: 

Wegnummer: 

Projectnummer: 

Fase: 

Informatie: 

  

Provincie Noord-Brabant 

N260 

RMpw260.02 

Realisatie 

Brabantloket 

(073-6812812) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

 

GGA -regio: Breda

Gemeente(n): Baarle-Nassau 
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N263 Zundert – Breda 

Projectplanning 

De realisatie is gepland in 2014. 

 

Relaties met andere projecten 

Op deze provinciale weg zijn geen gerelateerde projecten in 

studie/realisatie. 

 

Aandachtsgebieden 

Vervangingsinvesteringen 

 

Programmajaar 

2014 

 

Totale projectkosten 

€ 2.000.000 

 

Kostenverdeling 

Provincie Noord-Brabant € 2.000.000 

Problematiek 

De kwaliteit van delen van de hoofdrijbaan voldoet niet aan de provinciale kwaliteitsnorm.  

Door deze schade wordt de verkeersveiligheid en doorstroming nadelig beïnvloed.  

De aanwezige fietspaden voldoen niet aan de gestelde GGA-eisen. 

 

Beschrijving 

Het betreft de N263, de wegvakken tussen km. 2.000 en km. 5.093, km. 8.533 en 12.801 en 

km. 14.210 en 18.233. 

 

Beoogd effect 

Het verbeteren van de technische en verkeerskundige kwaliteit van de N263. 

Het voorkomen van snel oplopende herstelkosten door gevolgschade. 

Het verbeteren van de kwaliteit van de fietspaden. 

 

Politiek / Bestuurlijk 

De totale integrale projectkosten zijn € 2,0 miljoen. 

 

Projectwijzigingen 

2011: Dit is een nieuw project in het Brabants Meerjarenprogramma Infrastructuur en 

Transport. 

2013: Project gaat van de planstudiefase naar de realisatiefase. 

Wegbeheerder: 

Wegnummer: 

Projectnummer: 

Fase: 

Informatie: 

  

Provincie Noord-Brabant 

N263 

RMpw263.06 

Realisatie 

Brabantloket 

(073-6812812) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

 

GGA -regio: Breda 

Gemeente(n): Breda 

Zundert 
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N282 Verkeersproblematiek Dorst 

Projectplanning 

Het MER is afgerond, de planstudie is in het 1e kwartaal van 2012 

aan de provincie opgeleverd. Realisatie van het project is opgenomen 

in 2015 van het meerjarenuitvoeringsprogramma 2013-2017 

 

Relaties met andere projecten 

Op deze provinciale weg zijn de volgende projecten in 

studie/realisatie: 

'N282 Rijen   Hulten Reeshof' (RMpw282.06) 

'N282 Dorst   Oosterhoutseweg/Vijfeikenweg' (RMpw282.08) 

 

Aandachtsgebieden 

Verbeteren Bouwen 

 

Programmajaar 

2015 

Problematiek 

Uit de verkenning komt naar voren dat het deeltraject van de N282 bij Dorst, problemen 

kent met betrekking tot de leefbaarheid. 

 

Beschrijving 

De gemeente Oosterhout heeft het voortouw in dit project en werkt hierbij nauw samen met 

de provincie. Resultaat van de planstudie is dat als voorkeursvariant is benoemd de 

optimalisatie van het tracé door de kom (de Nulplus-variant), inclusief nieuwe aansluiting aan 

de westzijde van Dorst. 

 

Beoogd effect 

Verbeteren van de bereikbaarheid en oplossen van leefbaarheidsproblemen in de kom van 

Dorst. 

 

Politiek / Bestuurlijk 

2009: op 24 juni is een intentie overeenkomst voor de MER studie naar de oplossing van de 

komproblematiek ondertekend. 

2012: Als oplossing voor de problemen is gekozen voor de Nulplus-variant. 

 

Projectwijzigingen 

2007: Dit is een nieuw project in het Brabants Meerjarenprogramma Infrastructuur en 

Transport. Het project komt voort uit de verkenning "Tilburg   Breda" (RMpw282.01). 

2010: De startnotitie voor het het MER is door de gemeenteraad vastgesteld op 18 oktober 

2010: Op 21 december 2010 heeft de commissie MER haar ‘Advies over reikwijdte en 

detailniveau van het milieueffectrapport’ uitgebracht. 

2012: De planstudie is in het 1e kwartaal van 2012 door Oosterhout opgeleverd aan de 

provincie. Het project is opgenomen in de realisatiefase 

Wegbeheerder: 

Wegnummer: 

Projectnummer: 

Fase: 

Informatie: 

  

Provincie Noord-Brabant 

N282 

RMpw282.05 

Realisatie 

Brabantloket 

(073-6812812) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

 

GGA -regio: Breda

Gemeente(n): Oosterhout 
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N283 Kruispunt Kortveldsesteeg + wegvak 

Projectplanning 

De aanbesteding van het project is voorzien eind 2014 en de start van 

de uitvoering is gepland in 2015. 

 

Relaties met andere projecten 

Het project sluit aan op in het kader van de vertaling van de uitkomsten 

van de planstudie de afgelopen jaren op de N283 reeds gefaseerd 

uitgevoerde reconstructiewerkzaamheden 

 

Aandachtsgebieden 

Verbeteren Bouwen,  Vervangingsinvesteringen 

 

Programmajaar 

2015 

Totale projectkosten 

€ 9.060.000 

Kostenverdeling 

Derden € 360.000 

Provinicie Noord-Brabant € 8.700.000 

 

Problematiek 

De onderhoudstoestand van de gehele N283 noodzaakt tot een grootschalige maatregel op 

korte termijn. Hoge snelheden en onoverzichtelijke oversteken en kruispunten zijn vaak de 

oorzaak van vele ongevallen. 

 

Beschrijving 

In de planstudiefase is een principeplan opgesteld voor de duurzaam veilige inrichting van de 

gehele wegverbinding. Uitvoering zal gefaseerd plaatsvinden. 

 

Aanleg van een rotonde en aanpak van de resterende wegvakken op de gehele wegverbinding 

N283 die niet in vorige projecten zijn meegenomen. 

 

Beoogd effect 

Een duurzame instandhouding en een veilige wegverbinding. 

 

Politiek / Bestuurlijk 

Met de gemeente Aalburg en met de gemeente Werkendam is een overeenkomst gesloten in 

het kader van de aanpak van de gehele weg binnen de gemeenten, overeenkomstnummers 

1002748 en 1054324. 

 

Projectwijzigingen 

2002: dit project is van de verkenningsfase naar de planstudiefase gegaan.  

2005: dit project is van de planstudiefase naar de realisatiefase gegaan. 

Wegbeheerder: 

Wegnummer: 

Projectnummer: 

Fase: 

Projectleider: 

  

Provincie Noord-Brabant 

N283 

RMpw283.06 

Realisatie 

J.Ditters 

(06-52783501 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

 

GGA -regio: Breda

Gemeente(n): Werkendam, Aalburg 
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N322 Nieuwendijk - Ewijk/deel N267 

Projectplanning 

Dit project wordt gefaseerd aangepakt; 

De uitvoering van de rotondes is gerealiseerd in 2013. 

De aanpak van de hoofdrijbaan is gepland in 2014 

 

Aandachtsgebieden 

Verbeteren Bouwen, Vervangingsinvesteringen 

 

Programmajaar 

2013-2014 

 

Totale projectkosten 

€ 12.300.000 

 

Kostenverdeling 

Provincie Noord-Brabant € 12.300.000 

Problematiek 

Op de weg zijn verkeersveiligheids-  en doorstromingsproblemen geconstateerd, tevens is de 

staat  van onderhoud onvoldoende. Ook wordt op diverse locaties geluidsoverlast ervaren. 

 

Beschrijving 

Het realiseren van twee rotondes, een veilige fietsoversteek en constructief groot onderhoud 

aan de verharding en in de weg opgenomen brug- en duikerconstructies met aandacht voor 

geluidsoverlast. 

 

Beoogd effect 

Het verhogen van de veiligheid, doorstroming en leefbaarheid op dit tracé. 

Het voor een periode van 20 jaar op peil brengen van de constructieve waarde van de weg en 

de daarin opgenomen bouwwerken 

 

Projectwijzigingen 

2009: De planstudie is in 2009 gestart. 

2010: Het project RMpw322.05 is van planstudiefase naar realisatie gegaan. 

2011: Besluit project RMpw.322.05 gefaseerd aan te pakken. 

2012: RMpw 322.08 is in overleg met de gemeente als maatregel achterhaald 

2013: Uitvoering van 2 rotondes 

2014: Uitvoering van Constructief Groot Onderhoud (fasedeel 322-09) 

Wegbeheerder: 

Wegnummer: 

Projectnummer: 

Fase: 

Informatie: 

  

Provincie Noord-Brabant 

N322 

RMpw322.05 

Realisatie 

Brabantloket 

(073-6812812) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

 

GGA -regio: Breda

Gemeente(n): Woudrichem 
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N629 Wegvak Dongen - Oosterhout 

Projectplanning 

De planstudie is in 2011 niet afgerond vanwege uiteenlopende 

meningen van gemeenten en provincie over het voorkeursalternatief. 

Na afronding van de planstudie zal in het kader van het programma 

2013-2017 een afweging gemaakt worden over het al dan niet 

opnemen in de realisatiefase van dit project en de programmering in 

het meerjarenprogramma. 

 

Relaties met andere projecten 

Op deze provinciale weg zijn de volgende projecten in 

studie/realisatie: 

‘N629 Wegvak Dongen – Oosterhout fase 2’ RMpw629.09) 

 

Aandachtsgebieden 

Verbeteren Bouwen 

Problematiek 

Op basis van een verkenning, effectenstudie en strategische gebiedsvisie is duidelijk geworden 

dat de provinciale weg N629 tussen Dongen en Oosterhout de verwachte groei in de (verdere) 

toekomst onvoldoende kan verwerken, mede omdat de ontwikkeling van Oosterhout Oost 

veel verkeer zal genereren. Tevens wordt plaatselijk het geluidsniveau en de luchtkwaliteit als 

problematisch ervaren. Daarnaast kan de verkeersveiligheid verbeterd worden. 

 

Beschrijving 

Aanleg van de 1e fase van het projcect: de omlegging vanaf de bocht Ekelstraat totaan de 

nieuwe aansluiting bij de Bundersteeg. 

 

Beoogd effect 

Verbetering van leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid. 

 

Projectwijzigingen 

2004: dit project is van de verkenningsfase naar de planstudiefase gegaan. 

2009 en 2010: de planning is enkele malen aangepast in afwachting van een gezamenlijk 

standpunt van de betrokken gemeenten Dongen en Oosterhout over het aan te houden 

voorkeursalternatief. 

2011: MER is afgerond.  

2012: overeenstemming is bereikt over de oplossing van de 1e fase 

Wegbeheerder: 

Wegnummer: 

Projectnummer: 

Fase: 

Projectleider: 

  

Provincie Noord-Brabant 

N629 

RMpw629.05 

Realisatie 

T. Koekkoek 

(06-18303163) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

 

GGA -regio: Breda

Gemeente(n): Oosterhout, Dongen 
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N638 Komproblematiek Zundert 

Projectplanning 

Naar verwachting zal de uitvoering begin 2014 starten. 

 

Relaties met andere projecten 

Op deze provinciale weg zijn de volgende projecten in 

studie/realisatie: 

'N638 Verbinding A16 -  A58' (RMpw638.01) 

'N638 Komproblematiek Rucphen'  (RMpw638.03) 

 

Aandachtsgebieden 

Verbeteren Bouwen 

 

Programmajaar 

2014 

Problematiek 

Door de toegenomen verkeersintensiteiten op de N638 en N263 en de omliggende 

gemeentelijke wegen zijn problemen ontstaan met betrekking tot de leefbaarheid en de 

verkeersveiligheid in Zundert. 

 

Beschrijving 

- Realisatie van een noordwestelijke omlegging tussen N638 en N263 bij Zundert. 

- Overname van Hofdreef en Meirseweg die onderdeel gaan uitmaken van de provinciale 

  wegenstructuur 

- Overname van de N263 vanaf de grens met België tot aan Wernhout door de gemeente. 

- Overname van het afgesneden gedeelte van de N638 vanaf bebouwde kom tot de nieuwe  

  randweg 

Het project wordt uitgevoerd middels een UAV-gc2005-contract. 

 

Beoogd effect 

Verbeteren van de leefbaarheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid in en om Zundert en 

het realiseren van de gewenste beheersituatie. 

 

Politiek / Bestuurlijk 

2008: op 27 november is een intentie overeenkomst voor de aanleg van een noordwestelijke 

randweg ondertekend. 

2009: 3 juni is de Startnotitie voor het Milieu Effect Rapport (MER) vastgesteld, 28 

september heeft de commissie mer haar Richtlijnenadvies uitgebracht en 26 november heeft 

de gemeenteraad de Richtlijnen voor het MER vastgesteld. 

2010: 28 oktober is het MER door de gemeenteraad aanvaard. 

2011: 8 september heeft de commissie mer haar Toetsingsadvies uitgebracht. 

2012: 7 juni is tussen gemeente en provincie een  uitvoeringsovereenkomst gesloten. In deze 

overeenkomst is afgesproken dat de gemeente als opdrachtgever zal optreden. 

De totale integrale projectkosten zijn geraamd op  € 11,475 miljoen. 

De verdeling van de bijdrage in de kosten is: provincie 82.8% ; gemeente 17,2% 

 

Projectwijzigingen 

2006: dit is een nieuw planstudieproject in het Brabants Meerjarenprogramma Infrastructuur 

en Transport. 

2009: Start Mer studie. 

2011: Het project gaat van de planstudiefase naar de realisatiefase. 

Wegbeheerder: 

Wegnummer: 

Projectnummer: 

Fase: 

Informatie: 

  

Provincie Noord-Brabant 

N638 

RMpw638.04 

Realisatie 

Brabantloket 

(073-6812812) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

 

GGA -regio: Breda

Gemeente(n): Zundert 
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N282 Rijen - Hulten - Reeshof 

Projectplanning 

De planstudie zal naar verwachting  medio 2014  afgerond worden. In 

het kader van het BMIT 2014-2018 zal een afweging worden gemaakt 

over de programmering in het meerjarenprogramma 

 

Relaties met andere projecten 

Op deze provinciale weg zijn de volgende projecten in 

studie/realisatie: 

'N282 Verkeersproblematiek Dorst' (RMpw282.05) 

'N282 Dorst - Oosterhoutseweg/Vijfeikenweg (RMpw282.08) 

 

Aandachtsgebieden 

Verbeteren Bouwen,  Vervangingsinvesteringen 

 

Totale projectkosten 

 

Problematiek 

In 2007 is door de provincie Noord Brabant in samenspraak met Rijkswaterstaat en de 

gemeenten Breda, Oosterhout, Tilburg en Gilze Rijen een verkennende studie afgerond op de 

provinciale weg tussen Breda en Tilburg, de N282. Uit de verrichte studie komt naar voren dat 

de N282 niet een eenduidige oost west route is tussen Tilburg en Breda, maar een diffuus 

verkeersbeeld kent op de verschillende deeltrajecten van de N282.  

 

Probleem deeltraject Rijen - Hulten – Reeshof: 

Uit de verkenning komt naar voren dat het deeltraject van de N282 ten zuiden van Rijen, 

problemen kent met betrekking tot de doorstroming, en dat er in Hulten problemen zijn op het 

gebied van de leefbaarheid.  

Ten oosten van de aansluiting van de Noord West tangent op de N282, voorziet de gemeente 

Tilburg in de toekomst problemen om het verkeer dat van en naar de nieuwbouwwijk Reeshof 

gaat goed te kunnen afwikkelen via de Bredaseweg. 

 

Beschrijving 

De capaciteitsvergroting van 2x1 naar 2x2  en aanpassing van de kruispunten ten zuiden van 

Rijen, een knip of snelheidsbeperkende maatregelen bij Hulten, en de verkeersafwikkeling van 

de Reeshof, verder onderzoeken in de planstudie/MER en uit te werken tot een principeplan 

De opstelling van het MER met daarin opgenomen een voorkeursalternatief (VKA) is afgerond, 

De gemeente Tilburg heeft het in die gemeente gelegen deel van de N282 (Bredaseweg) 

overgeheedl naarde realisatiefase. Provincie werkt het VKA voor het gedeelte van de N282.06 

gelegen op grondgebied van de gemeente Gilze en Rijen verder uit tot een principeplan.. 

 

Beoogd effect 

Een principeplan voor de N282, deel Rijen - Hulten en de aansluitende Bredaseweg. 

 

Projectwijzigingen 

2007: Dit is een nieuw project in het Brabants Meerjarenprogramma Infrastructuur en 

Transport. Het project komt voort uit de verkenning "Tilburg   Breda" (RMpw282.01). 

2012: de gemeente Tiburg heeft voor het aanpassen van het gedeelte van de N282 op Tilburgs 

grondgebied de planologische procedure afgerond. 

2014: de gemeente Tilburg start de uitvoering van het gedeelte Bredaseweg tussen Baron van 

Voorst tot Voorstweg en Burgemeester Letschertweg en start voorbereiding plan fietsbrug over 

Burgemeester Letschertweg.  

Wegbeheerder: 

Wegnummer: 

Projectnummer: 

Fase: 

Projectleider: 

  

Provincie Noord-Brabant 

N282 

RMpw282.06 

Planstudie 

J. Ditters 

(06-52783501) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

 

GGA -regio: Midden-Brabant

Gemeente(n): Tilburg, Gilze en Rijen 
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Tilburg Noordwesttangent 

Projectplanning 

In juni 2012  is het laatste wegdeel in gebruik genomen t.w. het deel 

Dalem Noord - aansluiting Dongen. Dat deel omvatte onder andere de 

brug over het Wilhelminakanaal. In 2013 wordt nog de 

ontsluitingsweg Groene Kwadrant gerealiseerd. 

 

Relaties met andere projecten 

'Verdubbeling Burg. Bechtweg /Noordoosttangent' (RMsi06) 

 

Programmajaar 

2013 

 

Totale projectkosten 

€ 122.000.000 (excl. BTW) 

Kostenverdeling 

B5 € 65.706.938 

BDU € 14.250.000 

Derden €       700.000 

Provincie Noord-Brabant € 36.343.062 

Rijksoverheid € 5.000.000 

De bovengenoemde provinciale bijdrage is eind 2012 afgerekend. 

Provincie heeft nog subsidie van max.  € 620.000 toegezegd voor 

aanleg ontsluitingsweg Groene Kwadrant. 

 

Problematiek 

Door de toenemende verkeersdrukte worden de bestaande wegen in Tilburg-West ernstig 

overbelast en vindt filevorming en vertraging plaats. De bereikbaarheid van het westelijke 

deel van Tilburg komt daardoor ernstig in gevaar, terwijl de verkeersveiligheid afneemt. De 

huidige wegenstructuur kan het toenemende verkeersaanbod niet op een veilige en voldoende 

manier verwerken. 

 

Beschrijving 

Realisatie van de autoverbinding tussen de A58 en de Midden-Brabantweg langs de 

(noord-)westzijde van Tilburg, als laatste onderdeel van de ring om Tilburg. In het tracé 

komen   buiten de aansluiting met de A58 en de N261  nog 11 aansluitingen die allemaal met 

verkeerslichten worden geregeld. Er is een tunnel onder het spoor Tilburg-Breda gemaakt en 

er komt een vaste hoge brug over het Wilhelminakanaal. 

 

Beoogd effect 

Het bieden van voldoende wegcapaciteit aan de westzijde van Tilburg vooral ten behoeve van 

de ontsluiting Reeshof en Vossenberg, vermindering van het doorgaand verkeer op het 

bestaande wegennet met name Ringbaan West, Dongenseweg en Bredaseweg, verbetering 

leefbaarheid en verkeersveiligheid in de bestaande stad. 

 

Politiek / Bestuurlijk 

In 2002 besluiten Provinciale Staten € 35 miljoen beschikbaar te stellen voor de aanleg van 

de Noordwesttangent. In 2004 wordt de bestuursovereenkomst Regionaal Mobiliteitsfonds 

Brabant ondertekend. Een van de projecten is het wegdeel Bredaseweg-Dalem Zuid van de 

Noordwesttangent. De bestuursovereenkomst voorziet in een bijdrage van minimaal € 1,6 

miljoen. Daarnaast gaan alle renteopbrengsten van het fonds en eventuele restanten van 

andere projecten naar dit project. Begin 2006 wordt de totale bijdrage geraamd op minimaal 

€ 2,3 miljoen.  

Wegbeheerder: 

Projectnummer: 

Fase: 

Projectleider: 

  

Gemeente 

AB02 

Realisatie 

W. Hoogveld 

(013-5428553) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

Medio 2006 besluiten Gedeputeerde Staten een aanvullende bijdrage van 

maximaal € 20 miljoen vanuit de BDU toe te kennen. Tevens is met de 

Minister van Verkeer en Waterstaat de afspraak gemaakt dat het rijk een 

bijdrage van € 5 miljoen zal toekennen voor de Noordwesttangent. Hiermee 

is de totaalfinanciering van de Noordwesttangent afgerond. 

2008: De bijdrage uit het Regionaal Mobiliteitsfonds is € 8,05 miljoen. De 

extra onttrekking van € 5,75 miljoen uit het fonds is in mindering gebracht 

in de maximale bijdrage uit het BDU (€ 14,25 miljoen). 

 

Projectwijzigingen 

2006: Het project is nieuw in de planstudiefase 

2007: het project is overgegaan in de realisatiefase 

GGA -regio: Midden-Brabant

Gemeente(n): Tilburg 
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N261 Tilburg - Waalwijk 

Projectplanning 

Het project is in juni 2012 gegund aan de combinatie BAM N261 

Non Stop. Het verdere ontwerp en de uitvoering van dit project zijn 

gepland in de periode 2013 2015. 

 

Relaties met andere projecten 

'Doorstroomas 's-Hertogenbosch-Waalwijk-Tilburg' (OVdb02) 

 

Aandachtsgebieden 

Verbeteren Bouwen 

 

Programmajaar 

2013 

 

Totale projectkosten 

€ 120.700.000 

 

Kostenverdeling 

BDU € 30.000.000 

Provincie Noord-Brabant € 84.000.000 

Regio €   6.700.000 

Problematiek 

De provinciale weg N261 is een stroomweg maar kan het te verwachten verkeersaanbod in de 

komende jaren niet meer verwerken. Daarnaast is er geen sprake van een eenduidige 

vormgeving. 

 

Beschrijving 

De huidige weg wordt omgebouwd tot een 2 x 2 strooks autoweg met pechstroken, volledig 

ongelijkvloerse kruisingen, een nieuwe aansluiting bij de kern Loon op Zand en een 

knooppunt ter hoogte van de A59. Onder andere een voorlopig ontwerp, beeldkwaliteitsplan 

en een natuurcompensatieplan waren basis voor ruimtelijke procedures en grondverwerving. 

Het voorlopige ontwerp bevat in aanvulling op het voorkeursalternatief uit het MER ook 

aanliggende busstroken, pechhavens, een ecoduct en nieuwe faunatunnels 

 

Beoogd effect 

Concentratie van verkeer op hoofdroutes, opheffing en voorkoming van congestie, verhoging 

verkeersveiligheid, verbetering leefbaarheid,  goede landschappelijke inpassing en herstel van 

ecologische verbindingen. 

 

Politiek / Bestuurlijk 

Gemeente Waalwijk, gemeente Loon op Zand, Rijkswaterstaat en provincie Noord Brabant 

hebben de globale aanpak, de taakverdeling en de kostenverdeling via overeenkomsten 

vastgesteld. 

 

Projectwijzigingen 

1998: project  van verkenningsfase naar planstudiefase.  

2005: planstudie afgerond. 

2007: project van planstudiefase naar realisatiefase. 

2009: project "N261 Aanleg natuurbrug ‘Nationaal Park’" geïntegreerd. 

2009: door gemeente Loon op Zand gewenste scopewijzigingen zijn overgenomen. 

2011: aangepaste MER aanvaard 

2012: bestemmingsplan onherroepelijk, gronden verworven 

2012: Design, Build & maintain contract gegund 

2013: uitwerken concept Voorlopig Ontwerp en voorbereidende werkzaamheden. 

 

Wegbeheerder: 

Wegnummer: 

Projectnummer: 

Fase: 

Informatie: 

  

Provincie Noord-Brabant 

N261 

AB16 

Realisatie 

Brabantloket 

(073-6812812) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

 

GGA -regio: Midden-Brabant

Gemeente(n): Waalwijk, Tilburg, Loon op Zand 
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Wilhelminakanaal 

Projectplanning 

Ruimtelijke procedures rond: 2011 

In de markt zetten: 2011 

Aanbesteding 2012 

Start realisatie: 2012/13 

Oplevering: 2015/2016 

 

Relaties met andere projecten 

Dit project heeft een relatie met het project: 

'Wilhelminakanaal, fase 1,5' (GO10) 

 

Aandachtsgebieden 

Vaarwegen 

 

Programmajaar 

2014 

 

Totale projectkosten 

€ 71.600.000 

Kostenverdeling 

B5 € 8.600.000 

Derden € 1.200.000 

Provincie Noord-Brabant € 9.800.000 

Rijksoverheid € 52.000.000 

Problematiek 

De huidige dimensionering van het kanaal biedt onvoldoende mogelijkheden voor vervoer 

over water van/naar Tilburg. 

 

Beschrijving 

Het kanaal wordt tussen sluis II en sluis III verruimd tot klasse IV. Sluis II wordt verwijderd, 

sluis III wordt vervangen door een nieuwe klasse IV sluis. 

 

Voor het tweede deel van het fase Wilhelminakanaal (sluis III Loven) , de zgn. fase 1½ (zie 

GO10),  wordt bezien of met dehuidige vaarwegbreedte het mogelijk te maken  is om( na 

realisatie van sluis III)  met klasse IV schepen door varen naar Loven. Hierdoor kan het 

rendement op de investering in fase 1 behaald worden. 

 

Politiek / Bestuurlijk 

Toezeggingen: in 1995 is besloten een haalbaarheidsstudie uit te voeren. In juni 2005 is voor 

het Wilhelminakanaal  en projectbesluit genomen, inhoudende de uitvoering van het 

nulplusalternatief. In overleg met de Tweede Kamer is  in september 2005 besloten tot het 

uitvoeren van de zogenaamde "Visievariant", in plaats van de nulplusvariant. Op 7 november 

2007 is de Bestuursovereenkomst voor uitvoering van de 1e fase ondertekend. De 

rijksbijdrage is in de Bestuursovereenkomst gemaximeerd op € 52 mln (prijspeil 2007), de 

gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant dragen ieder € 9,8 mln bij. Door 

indexering worden deze  bedragen in de loop der jaren hoger.  

2010: vanwege aanvullende onderzoeken en vertraging in de bestemmingsplanprocedure zijn 

mijlpalen vertraagd. 

 

Projectwijzigingen 

2006: de projectkosten zijn aangepast vanwege inpassing van de BLD bijdrage (€ 10 mln). 

2007: in overleg met de Tweede Kamer is gekozen voor het uitvoeren van de Visievariant. 

2008: door de duur van besprekingen over de regionale bijdragen zijn start realisatie en 

oplevering vertraagd. 

2009: november 2007 is er overeenstemming bereikt over de financiële bijdragen van de 

regionale overheden. Het uitvoeringsbesluit is genomen en VenW heeft samen met de 

regionale overheden een stuurgroep ingesteld 

om de realisatie voor te bereiden en te begeleiden. Het project is overgegaan van de 

planstudiefase naar de realisatiefase. 

Wegbeheerder: 

Projectnummer: 

Fase: 

Rijksoverheid 

GO03 

Realisatie 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

2010: voorbereiding bestek en ruimtelijke procedures afgerond 

2010: vanwege aanvullende onderzoeken en vertraging in de 

bestemmingsplanprocedure zijn mijlpalen vertraagd. 

2010-2011: MER en bestemmingsplan zonder bezwaren bij Raad van State 

in werking 

Juli 2012: werk aanbesteed.  Feitelijke start eind 2012, gereed medio 2016 

 

GGA -regio: Midden-Brabant

Gemeente(n): Tilburg 
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Tilburg centraal 

Projectplanning 

Het project is gestart in 2010 met werkzaamheden aan het spoor 

samenhangend met de bouw van de onbewaakte fietsenstalling. Voor het 

geheel van de OV-knoop is een faseringsplan opgesteld dat loopt vanaf de 

start in 2013 tot aan oplevering van de stationspleinen in 2016. 

 

Relaties met andere projecten 

In dit project is opgenomen de quick win tweede tranche 

"Stallingsvoorzieningen NS-station Tilburg". 

 

Aandachtsgebieden 

Openbaar Vervoer 

 

Programmajaar 

2013 

 

Totale projectkosten 

€ 73.620.000 

 

Kostenverdeling 

B5 € 15.150.000 

Derden € 30.400.000 

Provincie Noord-Brabant € 13.650.000 

Rijksoverheid € 14.420.000 

Problematiek 

Het huidige centraal station voldoet niet meer aan de eisen en de verwachtingen van deze 

tijd. De capaciteit is te klein voor trein, bus en fiets (te weinig stallingsvoorzieningen). In 

samenhang met de herontwikkeling van de locatie direct ten noorden van het station is een 

opwaardering zeer noodzakelijk. 

 

Beschrijving 

Door het station zal een interwijkverbinding worden aangelegd waardoor het station tevens 

een noordontsluiting zal krijgen. De toegankelijkheid voor mindervaliden zal worden vergroot 

door de plaatsing van nieuwe opgangen met liften naar de perrons. Door NS zal geïnvesteerd 

worden in de uitbreiding van commerciële ruimten en P&R voorzieningen. In het project 

Tilburg Centraal zijn als deelprojecten opgenomen: de busterminal, fietsenstallingen, station, 

en 2 interwijkverbindingen. In de kostenramingen zijn de kosten voor de fietsenstallingen aan 

de noordzijde van het station en P&R voorzieningen nog niet opgenomen. De bereikbaarheid 

van de Spoorzone behoort niet tot dit project. Het 4e perron (onderdeel van PHS) wordt in 

het ontwerp meegenomen maar is nog niet opgenomen in het totaal van de projectkosten. 

 

Beoogd effect 

Het opwaarderen van de stationsomgeving (bus, fiets, trein) waarbij de leefbaarheid, 

bereikbaarheid en doorstroming verbetert. 

 

Politiek / Bestuurlijk 

2008: Project wordt deels gefinancierd vanuit het Rijk via Quick Wins 2e tranche. 

2013: Realisatie overeenkomst tussen ProRail, NS en gemeente is getekend. Opdracht voor 

station en interwijkverbinding is verstrekt. 

 

Projectwijzigingen 

2007: dit is een nieuw project in het Brabants Meerjarenprogramma Infrastructuur en 

Transport. 

2008: Kosten aangepast in verband met investeringen die door ProRail worden gedaan 

waarover tussen de gemeente en ProRail in 2007 overeenstemming is bereikt 

2010: Dit project is van planstudiefase naar realisatiefase gegaan. 

2011: gebouwde P&R voorzieningen zijn niet haalbaar gebleken. Onderzocht wordt of 

tijdelijk een P &R op maaiveld gerealiseerd zou kunnen worden. P&R maakt nog geen 

onderdeel uit van het project.  

 

Wegbeheerder: 

Projectnummer: 

Fase: 

Projectleider: 

  

Gemeente 

OVti02 

Realisatie 

Fred van Nistelrooij 

(06-53758023) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

2012: Het stationsproject is eind 2012 aanbesteed waarna het in de periode 

2013-2015 gerealiseerd zal worden. Met het ministerie van I&M wordt 

overleg gevoerd met betrekking tot het meenemen van het 4e perron als 

integraal onderdeel van het project. Het Definitief Ontwerp is PHS-proof. 

2013: De businesscase voor de fietsenstallingen aan de noordzijde van het 

station is nog niet gereed en is nog niet opgenomen in de totale 

projectkosten. 50% van de kosten zal ten laste komen van het programma 

"Ruimte voor de Fiets"van Prorail. Voor de resterende 50% moet nog 

dekking worden gevonden. De gemeente Tilburg heeft voor haar aandeel € 

1,5 miljoen gereserveerd. 

 

GGA -regio: Midden-Brabant

Gemeente(n): Tilburg 
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Doorstroommaatregelen OV Tilburg 

Projectplanning 

Uitvoering start in 2011, afronding in 2012 . 

 

Relaties met andere projecten 

'Doorstroomas 's-Hertogenbosch-Waalwijk-Tilburg' (OVdb02) 

'Tilburg Centraal;  (OVti02) 

 

Aandachtsgebieden 

Openbaar Vervoer 

 

Programmajaar 

2017 

 

Totale projectkosten 

€ 1.000.000 

 

Kostenverdeling 

B5 € 500.000 

Rijksoverheid € 500.000 

Problematiek 

De doorstroming van het openbaar vervoer in Tilbug staat onder druk. Op een tweetal 

locaties(Midden Brabantweg en Hart van Brabantlaan)zijn daarom extra maatregelen nodig 

om de doorstroming te verbeteren/ te handhaven. 

 

Beschrijving 

Door deze maatregelen wordt de doorstroming van een groot aantal bussen aanmerkelijk 

verbeterd. 

 

Beoogd effect 

Verbeteren en voor de lange termijn tenminste handhaven van de rijsnelheid en hierdoor 

verbeteren van de aantrekkelijkheid van deze OV-assen.  

 

Politiek / Bestuurlijk 

2009: Project maakt onderdeel uit van het Actieprogramma Regionaal OV, waarover in 

november 2008 afspraken zijn vastgelegd tussen het Rijk, provincie en SRE. 

 

Projectwijzigingen 

2009: Dit is een nieuw project in het Brabants Meerjarenprogramma Infrastructuur en 

Transport 

2011: Dit project is van verkenning naar realisatiefase gegaan. 

2011: In overleg met provincie Noord Brabant is een deel van de middelen beschikbaar voor 

Tilburg ter beschikking gesteld aan de HOV-as Oosterhout-Breda  

2012. Busbaan Midden BRabantweg is uitgevoerd.  Realisatiejaar resterend  project (Hart 

van Brabantlaan)  is van 2012 naar 2013 gegaan. 

Wegbeheerder: 

Projectnummer: 

Fase: 

Projectleider: 

  

Gemeente 

OVti14 

Realisatie 

A. Klapwijk 

(013-5428588) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

 

GGA -regio: Midden-Brabant

Gemeente(n): Tilburg 
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N395 Hilvarenbeek – Oirschot 

Projectplanning 

De voorbereiding van de 1ste fase is gepland in 2014-2015. 

De realisatie van de 1ste fase is gepland in 2015-2016.  

Realisatie 2de fase 2019-2023. 

 

Relaties met andere projecten 

Capaciteitsvergroting A58 

 

Aandachtsgebieden 

Vervangingsinvesteringen, OPC, EPC 

 

Programmajaar 

2014-2016 

 

Totale projectkosten 

€ 5.200.000 

(fase 2: € 8.800.000; totaal 14 miljoen euro) 

 

Kostenverdeling 

Provincie Noord-Brabant € 5.200.000 

gemeenten € nog te bepalen 

Problematiek 

In de planstudie N395 zijn prinicipe oplossingen uitgewerkt voor de verkeersproblemen op de 

N395. De problematiek betreft: 

- de veiligheid van het fietsverkeer en de kwaliteitseisen van de fietsvoorziening; 

- verkeersonveilige lokaties/ kruispunten; 

Daarnaast is in de planstudie met name aandacht besteedt aan: 

- Oversteekbaarheid van de N395; 

- Geluidreductie ihkv het actieprogramma Geluid; 

- Uitvoering van ontsnipperingsmaatregelen (faunapassages); 

- Landbouwverkeervoorzieningen. 

  

Beschrijving 

De planstudie is gesplitst in 2 fasen. Fase 1 betreft vooral de maatregelen binnen de 

bebouwde kommen, het aanpassen van de fietssructuur tussen Oostelbeers en Oirschot en het 

aanbregen van stil asfalt. De 2de fase betreft vooral de maatregelen buiten de bebouwde kom, 

aanpassing van de aansluiting de Scheper, aanpassing van de aansluitng van de N395 op de 

N269, aanleg landbouwpasseerhavens en het aanbrengen van stil asfalt. 

  

Beoogd effect 

Het verbeteren van verkeersveiligheid op de N395; 

Het verbeteren van de leefbaarheid door het beperken van de geluidsbelasting op de 

aanwezige bebouwing; 

 

Politiek / Bestuurlijk 

Het tracé is opgenomen in het programma “fiets in de versnelling” 

De N395 is opgenomen in het actieprogramma geluid(2de tranche EU-richtlijn 

omgevingslawaai); 

De totale integrale projectkosten bedragen € 14 miljoen. Dit bedrag is verdeeld over 2 fasen: 

- 1ste fase (2014-2018)  €5,2 miljoen; 

- 2de fase (2019-2023) € 8,8 miljoen. 

-  

Projectwijzigingen 

2014: Project gaat van de planstudiefase naar de realisatiefase. 

Wegbeheerder: 

Wegnummer: 

Projectnummer: 

Fase: 

Informatie: 

  

Provincie Noord-Brabant 

N395 

RMpw395.01 

Realisatie 

Brabantloket 

(073-6812812) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

 

GGA -regio: Midden-Brabant 

Gemeente(n): Oirschot en Hilvarenbeek 
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Verdubbeling Burg. Bechtweg / Noordoosttangent 

Projectplanning 

Uitvoering: 2010-2013 

 

Relaties met andere projecten 

'Noordwesttangent Tilburg' (AB02) 

 

Aandachtsgebieden 

Samen Investeren 

 

Programmajaar 

2012 

 

Totale projectkosten 

€ 35.500.000 

 

Kostenverdeling 

B5 € 18.300.000 

Provincie Noord-Brabant € 15.000.000 

Regio € 2.200.000 

Problematiek 

De Noordoosttangent heeft een capaciteitsprobleem en een verkeersveiligheidsprobleem. 

 

Beschrijving 

Het dubbelbaans maken van de hele Noordoosttangent. In de uitwerking is prioriteit gegeven 

aan die delen die uiterlijk begin 2011 in uitvoering konden worden genomen (eerste 

maatregelencluster).  

 

Beoogd effect 

Verhogen van de capaciteit en verkeersveiligheid op de Noordoosttangent. 

 

Politiek / Bestuurlijk 

Een deel van dit project is in het kader van de Stedelijke Bereikbaarheid opgenomen in de 

bestuursovereenkomst "Samen Investeren". Aanvullend is een deel van de werkzaamheden 

opgenomen in het Regionaal Uitvoeringsprogramma 2011 (RUP 2011). 

 

Projectwijzigingen 

2008: Dit is een nieuw project in het Brabants Meerjarenprogramma Infrastructuur en 

Transport. 

2009: Rijk brengt €1,2 miljoen uit Actieprogramma Wegen in voor verbetering 

verkeersafwikkeling op de aansluiting Tilburg-noord.  

2010:  

* Fase 1 (gedeelte Midden-Brabantweg tot spoorlijn Tilburg-Den Bosch) is gereed en in 

gebruik genomen. 

2011:  

* Fase 2a (aansluiting Overhoeken) gereed en in gebruik in april 2011. Fase 2b wordt 

uitgevoerd na gereedkomen van het viaduct over de sporolijn Tilburg - 's-Hertogenbosch 

door Prorail, start september 2012, gereed eind 2012  

* Fase 3 (Overhoeken   N65) werk is gegund en opgedragen. Start bouw zomer 2011 en 

gereed half 2013 

2013: Werkzaamheden zijn medio 2013 technisch gereed. Financiële afronding in 2e helft 

2013. 

Wegbeheerder: 

Projectnummer: 

Fase: 

Projectleider: 

  

Gemeente 

RMsi06 

Realisatie 

M. van der Meer 

(013-5428681) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

 

GGA -regio: Midden-Brabant

Gemeente(n): Tilburg 
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A59 Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) 

Relaties met andere projecten 

'Doorstroomas 's-Hertogenbosch - Waalwijk - Tilburg' (OVdb02) 

 

Aandachtsgebieden 

Hoofdwegen 

 

Programmajaar 

2015-2017 

 

Totale projectkosten 

€ 76.400.000 

 

Kostenverdeling 

Provincie Noord-Brabant € 25.000.000 

Regio € 38.500.000 

Derden € 4.100.000 

Rijk € 8.800.000 

 

 

Problematiek 

In het gebied tussen Waalwijk en ’s Hertogenbosch, bekend als ‘de regio Oostelijke 

Langstraat’ is verkeerskundig, agrarisch, ecologisch en landschappelijk in meer of minder 

mate suboptimaal ingericht. Daarnaast ligt er een opgave op het gebied van 

hoogwaterbescherming. Middels een gebiedsontwikkelingsproces is er op al deze terreinen 

een aanzienlijke verbetering mogelijk. Mede hierom is Gebiedsontwikkeling Oostelijke 

Langstraat 1van de 9 gebiedsopgaven in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening. 

 

Beschrijving 

In het gebied lopen thans (onafhankelijk van elkaar) drie ruimtelijke trajecten: 

• ‘de Groene Rivier’ vanuit het Hoogwaterbeschermingsproject ’s Hertogenbosch (HoWaBo) 

met als initiatiefnemer het waterschap Aa en Maas; 

• ‘de Corridorstudie A59’ met als doel het oplossen van knelpunten op en rondom de A59 

met als initiatiefnemer de gemeente Heusden; 

• ‘de Groene Delta’: een programma met als doel een samenhangend geheel van 

groengebieden in en rondom ’s Hertogenbosch met als initiatiefnemer de gemeente ’s 

Hertogenbosch.  

Door een inventieve koppeling van deze ontwikkelingen ontstaat een unieke kans waarmee dit 

gebied met meer dan 200.000 inwoners op tal van terreinen een kwalitatieve sprong 

voorwaarts kan maken.  

 

Beoogd effect 

De uitdaging ligt in een integrale structuurversterking (gebiedsinrichtingsproces) van de regio 

door de drie genoemde trajecten op een doordachte manier met elkaar te verbinden en op 

een integrale wijze ‘werk met werk’ te maken. Hierdoor ontstaat een integrale versterking van 

de ruimtelijke economie, verkeer, arbeidsmarkt, waterveiligheid en natuur. 

 

Politiek / Bestuurlijk 

Sinds het najaar van 2008 wordt er tussen de provincie Noord Brabant, Waterschap Aa en 

Maas, gemeente Heusden, gemeente ’s Hertogenbosch, gemeente Waalwijk en 

Rijkswaterstaat Noord Brabant gewerkt aan de business case GOL.. Samenwerking is gezocht 

en gevonden met 20 partijen in het gebied. Van bedrijvenverenigingen tot aan de 

Fietsersbond, natuurorganisaties en de ZLTO.  

Wegbeheerder: 

Wegnummer: 

Projectnummer: 

Fase: 

Projectleider: 

  

Provincie Noord-Brabant 

A59 

AB19 

Planstudie 

I. van der Linden 

06 5568 6583 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

 

Projectwijzigingen 

2009: Dit is een nieuw project in het Brabants Meerjarenprogramma 

Infrastructuur en Transport 

2011: in 2010 zijn de deelnemende maatschappelijke partijen tot consensus 

gekomen omtrent de inrichting van het gebied. In 2011 en 2012 wordt 

bezien in hoeverre de financiering kan worden rondgekregen. 

2012. Op 12 december 2012 hebben 20 partijen de 

Samenwerkingsovereenkomst GOL ondertekend.  

2013: Op 26 september 2013 hebben de vijf overheden de 

bestuursovereenkomst GOL ondertekend. De business case is rond. 

 

 

 

GGA -regio: 's-Hertogenbosch

Gemeente(n): Waalwijk, Heusden, 

's-Hertogenbosch 
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Transferium Willemspoort 

Projectplanning 

Naar  verwachting zal in 2014 gestart worden met de bouw van het 

transferium. Eind 2014/2015 kan het transferium in gebruik 

genomen worden. 

 

Relaties met andere projecten 

'Randweg Den Bosch' (AB03) 

'Doorstroomas Tilburg - Waalwijk - 's-Hertogenbosch' (OVdb02) 

 

Aandachtsgebieden 

Openbaar Vervoer 

 

Programmajaar 

2015 

 

Totale projectkosten 

€ 16.000.000 

 

Kostenverdeling 

B5 € 8.000.000 

Provincie Noord-Brabant € 8.000.000 

Problematiek 

Aan de Vlijmenseweg in Den Bosch is ter hoogte van de Willem I-kazerne een succesvol 

transferium in gebruik. Het huidige transferium, 450 parkeerplaatsen is primair bedoeld voor 

de opvang van bezoekers van de binnenstad van ’s-Hertogenbosch. Op werkdagen zijn deze 

parkeerplaatsen inzetbaar voor deze doelgroep. Tijdens de belangrijke piekmomenten van de 

binnenstad (donderdagavond, zaterdag, evenementen en koopzondagen) zijn er meer 

transferiumplaatsen beschikbaar doordat het transferium een uitwisselingsmogelijkheid heeft 

met de parkeergarage voor personeel van JBZ. 

Begin 2012 heeft het JBZ de gemeente gevraagd om in 300 personeel parkeerplaatsen te 

voorzien. In augustus 2012 heeft de gemeente hiertoe een voorstel gedaan aan het JBZ. 

 

Beschrijving 

In het kader van de ontwikkeling van het middengebied Willemspoort is voorzien in een 

transferium met een maximale capaciteit van 1.200-1.400 plaatsen (op piekmomenten). Het 

nieuwe transferium wordt aangelegd naast de personeelsparkeergarage van het ziekenhuis. 

Dit gebeurt op een zodanige wijze dat bij piekmomenten gebruik kan worden gemaakt van de 

restcapaciteit van de personeelsgarage. Hiervoor wordt ook de ontsluitingsstructuur 

aangepast. 

 

Beoogd effect 

Het verbeteren van de bereikbaarheid (binnenstad, Jeroen Bosch Ziekenhuis en 

Willemspoort) en de leefbaarheid. 

 

Projectwijzigingen 

2003: de verkenning van dit project is afgerond in de verkenning OV-netwerk BrabantStad 

2006: dit project is opgenomen in het Brabants Meerjarenprogramma Infrastructuur en 

Transport 

2008: dit project is van planstudiefase overgegaan in de realisatiefase 

2009: Raadsbesluit herijking Visie Willemspoort  

2012: Planvoorstel voor JBZ voor een transferium garage van 900 plaatsen  inclusief 300 

parkeerplaatsen voor het personeel van JBZ. Dit moet leiden tot een exploitatie 

overeenkomst. 

2013/2014: uitwerken plan tot uitvoeringsgereed ontwerp en vaststellen van 

bestemmingsplan  

2015: bouwen van de parkeergarage. 

2015/2016: In gebruik name parkeergarage. 

Wegbeheerder: 

Projectnummer: 

Fase: 

Projectleider: 

  

Gemeente 

OVdb01 

Planstudie 

E. Wieme 

(06-55686549) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

 

GGA -regio: 's-Hertogenbosch

Gemeente(n): 's-Hertogenbosch 
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N618 Schijndel  – Boxtel 

Projectplanning 

De planstudie is gepland in 2019. 

 

Relaties met andere projecten 

Op deze provinciale weg zijn geen gerelateerde projecten in 

studie/realisatie. 

 

Aandachtsgebieden 

Vervangingsinvesteringen 

 

Programmajaar 

2019 

 

Totale projectkosten 

€ 7.000.000 

 

Kostenverdeling 

 

Problematiek 

Uit probleemanalyse van deze weg is gebleken dat er sprake is van 

verkeersonveilige situaties op deze weg, onder meer door de aanwezigheid 

van veel (scherpe) bochten. In het verleden zijn kleinschalige verbetermaatregelen 

getroffen die echter geen structurele oplossing vormen. Tevens voldoet de verharding van de 

hoofdrijbaan niet meer aan de provinciale kwaliteitsnorm.  

De fietspaden voldoen niet aan de gestelde eisen conform Fiets in de Versnelling. 

 

Beschrijving 

Het betreft het gedeelte van de N618 tussen km. 1.00 en km. 7.994. 

 

Beoogd effect 

Het verbeteren van de technische en verkeerskundige kwaliteit van de N618. 

Het voorkomen van snel oplopende herstelkosten door gevolgschade. 

Het verbeteren van de kwaliteit van de fietspaden. 

 

Politiek / Bestuurlijk 

De totale integrale projectkosten zijn € 7 miljoen. 

 

Projectwijzigingen 

2013: Dit is een nieuw project in het Brabants Meerjarenprogramma Infrastructuur en 

Transport. 

 

Wegbeheerder: 

Wegnummer: 

Projectnummer: 

Fase: 

Informatie: 

  

Provincie Noord-Brabant 

N618 

RMpw618.04 

Planstudie 

Brabantloket 

(073-6812812) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

 

GGA -regio: ‘s-Hertogenbosch 

Gemeente(n): Laarbeek 
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N625 Oss  – ’s-Hertogenbosch 

Projectplanning 

De planstudie is gepland in de periode 2019-2023. 

 

Relaties met andere projecten 

Op deze provinciale weg zijn geen gerelateerde projecten in 

studie/realisatie. 

 

Aandachtsgebieden 

Vervangingsinvesteringen 

 

Programmajaar 

2019 

 

Totale projectkosten 

€ 5.250.000 

 

Kostenverdeling 

 

Problematiek 

Samen met de bewoners van de kernen Maren, Maren-Kessel, Lith en 

Lithoijen, heeft de gemeente Oss een plan opgesteld om de (subjectieve) 

verkeersveiligheid in deze kernen te verbeteren. Daarnaast heeft de 

gemeente een plan ingediend om de te smalle fietspaden langs een deel van 

de N625 te verbreden, waardoor deze voldoen aan de regionale 

kwaliteitseisen voor het utilitair fietsnetwerk van de provincie Noord- 

Brabant. Deze weg is opgenomen in de lijst van groot onderhoud 

(vervangingsinvesteringen) 2019-2023, 

 

Beschrijving 

Het betreft het gedeelte van de N625 tussen km.  en km. . 

 

Beoogd effect 

Het verbeteren van de technische en verkeerskundige kwaliteit van de N625. 

Het voorkomen van snel oplopende herstelkosten door gevolgschade. 

Het verbeteren van de kwaliteit van de fietspaden. 

 

Politiek / Bestuurlijk 

De totale integrale projectkosten zijn € 5,25 miljoen. 

 

Projectwijzigingen 

2013: Dit is een nieuw project in het Brabants Meerjarenprogramma Infrastructuur en 

Transport. 

 

Wegbeheerder: 

Wegnummer: 

Projectnummer: 

Fase: 

Informatie: 

  

Provincie Noord-Brabant 

N625 

RMpw625.15 

Planstudie 

Brabantloket 

(073-6812812) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

 

GGA -regio: ‘s-Hertogenbosch 

Gemeente(n): ’s-Hertogenbosch 

Oss 
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's-Hertogenbosch Randweg 

Projectplanning 

Uitvoeringsplanning is opgedeeld in 6 fasen die tussen 2007 en eind 2012 

worden uitgevoerd. 

 

Relaties met andere projecten 

‘Transferium Willemspoort’ (OVdb01)  

‘Doorstroomas 's Hertogenbosch Waalwijk Tilburg’ (OVdb02) 

‘Tweede ontsluiting Brabanthallen’ (RMsi07) 

 

Aandachtsgebieden 

Hoofdwegen 

 

Programmajaar 

2012 

 

Totale projectkosten 

€ 106.497.000 

 

Kostenverdeling 

B5 € 43.800.000 

BDU € 22.250.000 

Provincie Noord-Brabant € 22.500.000 

Regio €   3.034.000 

Rijksoverheid € 14.913.000 

Problematiek 

De gemeenten ’s-Hertogenbosch en Vught wensen met het project een vijfvoudige doelstelling 

te bereiken. 

 

Het verbeteren van de stedelijke bereikbaarheid, de bereikbaarheid van het zuidwestelijke 

stadsdeel, het realiseren van stedelijke ontwikkelingen, het verbeteren kwaliteit van de 

leefomgeving, het versterken natuurontwikkelingen en het verbeteren van de 

verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming. 

 

Beschrijving 

Het project Randweg ’s-Hertogenbosch-Vught bestaat uit de volgende onderdelen; 

1. De aanleg van een 2x2-strooks wegverbinding tussen N274 en de Vlijmenseweg; 

2. De aanleg van een spooronderdoorgang in de gemeente ’s-Hertogenbosch in de spoorlijn 

’s-Hertogenbosch-Eindhoven/Tilburg; 

3. Het (selectief) opheffen van de overweg Isabellalaan voor autoverkeer;  

4. Het realiseren van een alternatieve recreatieve route voor het langzaam verkeer; 

5. Het opheffen van ecologische barrières tussen de habitatgebieden Gement en Het Bossche 

Broek middels de aanleg van 3 faunatunnels; 

6. De reconstructie van bestaande wegen Vlijmenseweg, Vughterweg en Bosscheweg en het 

Heetmanplein. 

 

Beoogd effect 

Het verbeteren van de verkeersveiligheid. Het verbeteren van de doorstroming van het 

stedelijk en regionaal wegennet, de leef- en woonomgeving, de natuurwaarden en de 

stedelijke bereikbaarheid van de westelijke spoorzone en de Willemspoort (JBZ-ziekenhuis, 

KWIC-college). 

 

Politiek / Bestuurlijk 

In 2002 besluiten Provinciale Staten € 20 miljoen beschikbaar te stellen voor de aanleg van 

de Randweg. In 2006 besluiten Gedeputeerde Staten € 25 miljoen vanuit de BDU te 

reserveren voor de Randweg inclusief de spoortunnel Vught-Noord. Besluitvorming over de 

definitieve bijdrage zal plaatsvinden op basis van het definitief ontwerp met bijbehorende 

kostenraming na definitieve vaststelling van het bestemmingsplan. 

 

Wegbeheerder: 

Projectnummer: 

Fase: 

Projectleider: 

  

Gemeente 

AB03 

Realisatie 

H. de Winter 

(073-6155680) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

Projectwijzigingen 

2002: startnotitie MER opgesteld, dit project is van de verkenningsfase naar 

de realisatiefase gegaan. 2003: opstellen van MER en voorontwerp 

bestemmingsplan. 2005: vaststellen bestemmingsplan. 2006: in het najaar 

worden op basis van de definitieve ramingen de financiële bijdrage vanuit de 

BDU definitief vastgesteld. 

2008: dit project is van de planstudiefase naar realisatiefase gegaan. 

2008: start van de realisatie op 25 april 2008. Opleverdatum 31-03-2011 

voor de Randweg. Oplevering van de Vughtse Onderdoorse 15 mei 2011. 

In 2011 wordt gestart met de reconstructie van de bestaande wegen.  

Eind 2012 is fase I Randweg afgesloten en afgerekend. Project is binnen de 

begroting gerealiseerd 

In 2012 start de reconstructie van het Willems- en Wilhelminaplein. 

In 2014 Wordt het Willems- en Wilhelminaplein opgeleverd 

 

GGA -regio: 's-Hertogenbosch

Gemeente(n): 's-Hertogenbosch 
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N279-noord Veghel - 's-Hertogenbosch 

Projectplanning 

2012: De MER en het ontwerp inpassingsplan zijn ter inzage gelegd. 
2013:De procedures zijn  in afgerond. Verder vindt de 
grondverwerving en de verdere voorbereiding voor de uitvoering 
plaats. 
2014: Start en afronding (getekend contract) aanbesteding.  
2015-2017: Uitvoering werkzaamheden voor de verbreding van de 
N279 tussen Den Bosch en Veghel. 

  

Relaties met andere projecten 

'N279-zuid/Noordoostcorridor/N279' (AB31) 
'HOV Noordoost-Brabant' (OVdb13) 
'A2 's-Hertogenbosch - Eindhoven (ZSM2)' (Ab09) 
 

Aandachtsgebieden 

Verbeteren Bouwen 

 

Totale projectkosten 

€ 206.000.000 

 

Programmajaar 

2014-2017 

 

Kostenverdeling 

BDU € 20.000.000 

Provincie Noord-Brabant € 186.000.000 

   

Problematiek 

Aanleiding vormt de constatering in de verkenning N279 's Hertogenbosch Veghel dat de nu al 

aanwezige capaciteitsproblemen en de verwachte toename van het gebruik van deze verbinding een 

uitbreiding van de capaciteit noodzakelijk maken. Deze constatering is bevestigd in de 

netwerkanalyse (2006). In het kader van de Haalbaarheidsstudie Zuidoost Brabant zijn afspraken 

gemaakt t.a.v. uitvoering en prioritering. 

 

Beschrijving 

In het MER zijn 5 alternatieven (naast het nul-alternatief) onderzocht. Er is gekozen voor de 80* 

km/h variant met ongelijkvloerse kruisingen in de N279 en gelijkvloerse kruisingen met aanvullende 

maatregelen voor de A2 en A50. 

Dit alternatief is uitgewerkt in het provinciaal inpassingsplan (vastgesteld PS besluit van 21 juni 

2013).   

  

Beoogd effect 

Het vergroten van de wegcapaciteit door een robuuste verbinding met een verbetering van de 

doorstroming en verkeersveiligheid. 

 

Politiek / Bestuurlijk 

GS heeft een voorkeur voor de 2x2, 80 km/u, met ongelijkvloerse kruisingen. Om het meest 

robuuste alternatief voor de toekomst mogelijk te maken (gefaseerde uitvoering) wordt nu gekozen 

voor aanpak van de provinciale weg (ongelijkvloers, 80 km/u met optie tot aanpassing van de 

snelheid naar 100 km/u)  met gelijkvloerse aansluitingen op de A2 en A50  verbeterd met 

aanvullende maatregelen (extra rijstroken). 

Het project wordt gedeeltelijk gefinancierd (€ 186 milj.) uit het Spaar  en Investeringsfonds 

infrastructurele werken. 

Het Provinciaal InpassingsPlan is op 21 juni 2013 vastgelegd door PS, hiermee is de keuze voor de 

80km/h variant met ongelijkvloerse kruisingen in de N279 en gelijkvloerse kruisingen met 

aanvullende maatregelen voor de A2 en A50 gemaakt. Op 10 januari  heeft de Raad van State. De 

beroepsschriften behandeld en volgt de uitspraak voor de aanbesteding  

 

Wegbeheerder: 

Wegnummer: 

Projectnummer: 

Fase: 

Projectleider: 

  

Provincie Noord-Brabant 

N279 

AB17 

Realisatie 

H. v. Zandvoort 

(06-18303253) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

Projectwijzigingen 

2005: dit project is van de verkenningsfase naar de planstudiefase gegaan. 

2010: dit project zit in de overgangsfase van planstudie naar realisatie nu tevens 

een Provinciaal Inpassingsplan opgesteld wordt. 

2011: wijziging scope naar 100 met gelijkvloerse aansluitingen A2/A50. 

2012: wijziging scope naar 80 ongelijkvloers; realisatiefase. 

2013: project gaat over naar de realisatiefase 

 

GGA -regio: 's-Hertogenbosch

Gemeente(n): Schijndel, Sint-Michielsgestel, 

Veghel, Bernheze, 
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Zuid-Willemsvaart (gedeelte Maas-Veghel) 

Projectplanning 

Start realisatie: 2010 

Oplevering: 2014 

 

Relaties met andere projecten 

'N279 Veghel - 's-Hertogenbosch' (AB17) 

'Beatrixkanaal opwaardering naar vaarklasse III' (GO07) 

‘Sluizen Zuid-Willemsvaart 4,5 en 6 fase 2 (GO11) 

 

Aandachtsgebieden 

Vaarwegen 

 

Programmajaar 

2014 

 

Totale projectkosten 

€ 417.000.000 

 

Kostenverdeling 

B5 € 29.900.000 

Derden € 1.700.000 

Provincie Noord-Brabant € 8.400.000 

Rijksoverheid € 377.000.000 

Problematiek 

Onvoldoende bereikbaarheid over water van het gebied tussen 's-Hertogenbosch en Veghel. 

 

Beschrijving 

De omlegging van de  Zuid Willemsvaart om ‘s-Hertogenbosch met een profiel voor klasse IV 

scheepvaart is sinds najaar 2011 een feit; project afronden eind 2014. Bij de aanleg wordt 

door de gemeente ‘s-Hertogenbosch een ecologische verbindingszone inclusief een 

Rosmalense Aa gerealiseerd 

 

Politiek / Bestuurlijk 

Toezegging: Kabinetsbesluit inzake afbreken realisatiegedeelte, d.d. 11 juli 1997.  

Kabinetsbesluit inzake omlegging van de Zuid-Willemsvaart tussen de Maas en Den Dungen 

conform de "regiovariant", d.d. 10 maart 2006.  

Provinciale Staten hebben in 2006 besloten € 7,4 mln (€ 8,969 IBOI-index) beschikbaar te 

stellen voor de ecologische verbindingszone. 

 

Projectwijzigingen 

2006: de projectkosten zijn aangepast vanwege inpassing van de BLD-bijdrage (€ 52 mln) en 

verwachte aanbestedingresultaten (€ -2 mln). 

2007: kabinetsbesluit (10 maart 2006) tot omlegging van de Zuid-Willemsvaart conform de 

regiovariant, met een ecologische verbindingszone inclusief een Rosmalense Aa. Op verzoek 

van de Tweede Kamer is versnelling van de voorbereiding van de uitvoering ingezet met een 

omvang van €10 mln.  

2008: het Ontwerp-Tracébesluit is in februari 2007 vastgesteld. De bijdrage van de regionale 

partijen is verhoogd vanwege afspraken over het ‘meenemen’ van de ecologische 

verbindingszone en de N279 bij dit project. Op deze manier kan wel werk met werk gemaakt 

worden.  

2009: de bestuursovereenkomst tussen overheden is november 2007 ondertekend. Het 

taakstellend budget is opgehoogd vanwege toevoeging van een aantal projectonderdelen als 

gevolg van de bestuursovereenkomst,  

het meenemen van een drietal werken uit de A2 rondweg Den Bosch en de implementatie 

van nieuwe en aangepaste regelgeving waardoor enkele projectonderdelen duurder zijn 

geworden. Het TB is in juli 2008 ondertekend. 

Wegbeheerder: 

Projectnummer: 

Fase: 

Rijksoverheid 

GO01 

Realisatie 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

2010: Het uitvoeringsbesluit is genomen in 2009 met voorbehoud dat het 

tracébesluit nog onherroepelijk moet worden.  

2011: In 2010 heeft de Raad van State het tracébesluit onherroepelijk 

verklaard. Contract is aanbesteed aan de aannemerscombinatie 

WillemsUnie. 

2012: Het taakstellend budget is gecorrigeerd voor de generieke 

BLD-bijdrage. 

De ombouw is naar verwachting eind 2014 gerealiseerd. De eerste klasse IV 

schepen kunnen dan Veghel bereiken. 

2013: Inmiddels is besloten dat het nieuwe kanaal naar koningin 

Maxima wordt vernoemd.   

 

 

GGA -regio: 's-Hertogenbosch

Gemeente(n): Sint-Michielsgestel, Veghel, 

Bernheze, 's-Hertogenbosch 
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Doorstroomas 's-Hertogenbosch - Waalwijk - Tilburg 

Projectplanning 
In 2009 zijn de bussen op deze doorstroomas  gaan rijden en is Dynamische 
reisinformatie aangelegd op de haltes.  

In 2010, 2011 en 2012 is het aantal fietsklemmen uitgebreid bij 

verschillende haltes.  

Busbaan Midden Brabantweg is in 2011 gerealiseerd . 
Binnen het project ombouw N261 zijn halten voorzien nabij Landgoed 

Driessen en Loon op Zand, alsmede busstroken.  

De aanleg van P+R Drunen is opgenomen binnen de plannen van de 
nieuwe aansluiting Drunen op rijksweg 59. 

 

Relaties met andere projecten 
'Transferium Willemspoort' (OVdb01), 'N261 Tilburg-Waalwijk (AB16)' en 

'Randweg 's-Hertogenbosch' (AB03). 

Dit project heeft een relatie met de andere HOV- en doorstroomasprojecten 
in de regio. 

 

Aandachtsgebieden 
Openbaar Vervoer 

 

Programmajaar 
2014 

 

Totale projectkosten 
€ 3.285.000 
 

Kostenverdeling 
Provincie Noord-Brabant € 3.285.000 

Problematiek 

Eén van de onderdelen binnen het werkprogramma OV-netwerk BrabantStad betreft de 

realisatie van de HOV-assen en doorstroomassen.  

Deze OV-assen zijn gericht op de grote vervoersstromen en zorgen voor een reizigersgroei 

door het bieden van snelle en directe busverbindingen met een hoge frequentie. Dit door de 

aanleg van vrije busbanen, busstroken en prioriteit bij verkeerslichten voor de bus op die 

plekken waar dit nodig is. 

De verbinding Tilburg – Waalwijk – Den Bosch is aangemerkt als een dergelijke 

doorstroomas. 

 

Beschrijving 

Het realiseren van verschillende verkeerskundige maatregelen ten behoeve van de verbetering 

van de doorstroming voor het busvervoer op de relatie 's-Hertogenbosch  - Waalwijk – 

Tilburg in het bijzonder de snelle buslijn, lijn 300 (TWD). 

 

Beoogd effect 

Naast de ruim anderhalf miljoen reizigers die reeds gebruikmaken van de bussen op deze as, 

kan een groei van het aantal reizigers verwacht worden als gevolg van een aantal ruimtelijke 

ontwikkelingen. De TWD biedt bewoners rond de as Tilburg – Waalwijk – Den Bosch een 

hoogwaardige snelle openbaar vervoersvoorzieningvervoersverbinding en vormt daarmee een 

aantrekkelijk alternatief  voor de auto. De TWD draagt bij aan doelen als bereikbaarheid, 

leefbaarheid en duurzaamheid. 

 

Politiek / Bestuurlijk 

2008: De nieuwe doorstroomas is onder lijnnummer 300 in 2008 gestart middels opname 

van de lijn in het exploitatieplan 2009. De lijnvoering is afgestemd met de regio. 

 

Wegbeheerder: 

Projectnummer: 

Fase: 

Projectleider: 

  

Provincie Noord-Brabant 

OVdb02 

Realisatie 

E. Wieme 

(06-55686549) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

Projectwijzigingen 

2003: de verkenning van dit project is afgerond in de verkenning OV 

netwerk BrabantStad.  

2006: dit project is opgenomen in het Brabants Meerjarenprogramma 

Infrastructuur en Transport. 

2008: projectgroep lijn 300 gestart. 

2009: lijn 300 opgenomen in de dienstregeling. Tevens planvoorbereiding 

gestart voor verdere uitbouw van lijn 300 (DRIS, P+R, prioriteit bij VRI’s). 

2010,2011,2012:  verbeteringen mbt tot frequenties en lijnvoering. 

2013: aanpassing lijnennetwerk Langstraatroute afgestemd op lijn 300, 

introductie lijn 301 en 302. 

2013: Ombouw N261 gestart 

2013: P&R Drunen in voorbereiding, uitvoering voorzien in 2014. 

 

GGA -regio: 's-Hertogenbosch

Gemeente(n): Waalwijk, Tilburg, Loon op Zand, 

Heusden, 's-Hertogenbosch 
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Vrije kruising 's-Hertogenbosch-Noord 

Projectplanning 

De oplevering is door ProRail voorzien in 2014. 

 

Relaties met andere projecten 

'Vrije kruising 's-Hertogenbosch-Zuid/Vught' (OVdb09) 

Aanleg Parallelweg 2e fase 

Programma Hoogfrequent Spoor 

 

Aandachtsgebieden 

Openbaar Vervoer 

 

Programmajaar 

2014 

 

Totale projectkosten 

€ 132.000.000 

 

Kostenverdeling 

Derden €     7.900.000 

Gemeente(n) €     6.200.000 

Provincie Noord-Brabant €     6.200.000 

Rijksoverheid € 111.700.000 

Problematiek 

Op deze splitsing van spoorlijnen waar treinseries aftakken van de corridor zijn vrije 

kruisingen nodig. Dit is een robuuste investering die noodzakelijk is ongeacht het te kiezen 

scenario voor treindiensten. 

 

Beschrijving 

Het realiseren van een fly over voor het ontvlechten van de verbinding 

Nijmegen -  ’s-Hertogenbosch met Utrecht -  ’s-Hertogenbosch. 

 

Beoogd effect 

Met de uitvoering van de fly over is het mogelijk om het aantal intercity’s te verhogen naar 6 

per uur. Het project draagt voorts bij tot een betere doorstroming voor het treinverkeer en het 

realiseren van een efficiënte benutting van de capaciteit op het spoor. 

 

Politiek / Bestuurlijk 

In 2008 is het investeringsvoorstel goedgekeurd door ProRail. En in 2009 is voor het project 

het ontwerp tracébesluit vastgesteld.  De financiering vindt plaats in het kader van 

‘Herstelplan Spoor’. 

In 2010 hebben Rijk, Provincie en gemeente een besluit genomen om de bestaande stalen 

spoorbrug te vervangen binnen dit project. De kosten van de te vervangen brug (25 miljoen) 

worden verdeeld op basis van 12,6 miljoen Rijk, 6,2 miljoen provincie en 6,2 miljoen 

gemeente. 

 

Projectwijzigingen 

2003: de verkenning van dit project is afgerond in de verkenning OV-netwerk BrabantStad.  

2006: dit project is opgenomen in het Brabants Meerjarenprogramma Infrastructuur en 

Transport. 

2007: dit project heeft volgens de studie van ProRail een hoge prioriteit in de landelijke 

knelpunten in combinatie met het project 'Vrije kruising 's-Hertogenbosch-Zuid/Vught' 

(OVdb09). 

2008: dit project is van planstudiefase overgegaan in de realisatiefase. 

2010: in het kader van fasering parallelweg is onderdoorgang Vogelstraat voorzien na 2020 

2010: OTB vastgesteld door minister met doortrekking Vogelstraat. 

2011: Tracé-besluit genomen door de Minister 

2012: Tracé-besluit onherroepelijk, start uitvoering 

2014: oplevering project 

Wegbeheerder: 

Projectnummer: 

Fase: 

Projectleider: 

  

Rijksoverheid 

OVdb08 

Realisatie 

H. de Winter 

(073-6155680) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

 

GGA -regio: 's-Hertogenbosch

Gemeente(n): 's-Hertogenbosch 

 

B
ra
b
a
n
ts
 M

IT
 2
0
1
4
-2
0
1
8
 



47 

B
ra
b
a
n
ts
 M

IT
  

  

 

 
 

Tweede fase Parallelweg tot Zandzuigerstraat 

Projectplanning 

Voorontwerp Bestemmingsplan (2011) 

Bestemmingsplan 2012 

(mogelijk) Procedure RvS/onteigening 2013 

Aanleg medio 2013 

Oplevering medio 2015 

 

Relaties met andere projecten 

'Vrije kruising 's Hertogenbosch Noord' (OVdb08)  

'Randweg 's Hertogenbosch' (AB03) 

 

Aandachtsgebieden 

Hoofdwegen 

 

Totale projectkosten 

€ 27.000.000 

 

Kostenverdeling 

B5 € 14.000.000 

Provincie Noord-Brabant € 13.000.000 

Problematiek 

De bereikbaarheid van de westelijke spoorzone en de doorstroming in de binnenstad is 

onvoldoende. Naar het noorden toe dient de ontsluitingsstructuur van de spoorzone verbeterd 

te worden. Voor de binnenstad is een extra verbinding nodig om de druk op de 

binnenstadsring te verlichten en doorgaand verkeer te weren. Geregeld staat het verkeer op 

de Brugstraat-Koningsweg vast. 

 

Beschrijving 

BrabantStad project Stedelijke Bereikbaarheid: Dit project is gericht op de verbetering van de 

infrastructurele verbindingen tussen BrabantStad en de omliggende regio’s en tussen de 

steden onderling.  

 

Dit project betreft het doortrekken van de Parallelweg in noordelijke richting, via een brug 

over de Dieze aansluitend op de Zandzuigerstraat. Het project heeft een sterke samenhang in 

voorbereiding en in uitvoering met het Ontwerptracébesluit Sporen in Den Bosch en het 

programma Hoogfrequent Spoor/Goederenherroutering van de minister van Verkeer en 

Waterstaat. 

 

Beoogd effect 

De westelijke spoorzone wordt in het kader van de aanleg van de Randweg ’s-Hertogenbosch 

Vught naar het zuiden toe goed ontsloten. Naar het noorden toe moet die verbetering nog 

plaats vinden. Vanuit de koersnota is hier sprake van de realisatie van een doorstroomas die 

mogelijk kan gaan aansluiten op de Hambakenweg/A59. Op korte termijn wordt gestart met 

de 2e fase van de doortrekking van de Parallelweg tot de Zandzuigerstraat. Daarmee worden 

positieve effecten bereikt voor de binnenstad en de westelijke spoorzone in termen van de 

verbetering van de doorstroming, de oversteekbaarheid, de veiligheid en de leefbaarheid. 

 

Politiek / Bestuurlijk 

2010: Dit project is opgenomen in het B5-uitvoeringsprogramma in het kader van Stedelijke 

Bereikbaarheid. 

2011: Project behoort tot de spoorzoneprojecten vallend onde de Crisis- en Herstelwet 

2012: Voor dit project is uitstel verleend door GS mbt start en opleverdatum 

 

Wegbeheerder: 

Projectnummer: 

Fase: 

Projectleider: 

  

Gemeente 

RMb5.03 

Realisatie 

H. de Winter 

(073-6155680) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

Projectwijzigingen 

2010: Dit is een nieuw project in het Brabants Meerjarenprogramma 

Infrastructuur en Transport. 

2010: Besluit College B&W ’s Hertogenbosch fasering en realisatie project 

2011: vaststelling Voorontwerp Bestemmingsplan+ bestemmingsplan 

2012: vaststelling Bestemmingsplan 

2012: aanbesteding project 

2013: Realisatie project 

2015: Oplevering project 

 

GGA -regio: 's-Hertogenbosch

Gemeente(n): 's-Hertogenbosch 
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N617 Oversteek Kloosterstraat - rotonde Gestelseweg 

Projectplanning 

De  uitvoering van dit project is begin  2014 gestart. 

 

Relaties met andere projecten 

Het project sluit aan op in het kader van de vertaling vande uitkomsten 

van de planstudie de afgelopen jaren op de N617 reeds gefaseerd 

uitgevoerde reconstructiewerkzaamheden.  

 

Aandachtsgebieden 

Verbeteren Bouwen,  Vervangingsinvesteringen 

 

Programmajaar 

2014 

 

Totale projectkosten 

€  16.500.000 

 

Kostenverdeling 

Derden € 400.000 

Provincie Noord-Brabant € 16.100.000  

Problematiek 

Op deze verbinding spelen reeds vanuit het verleden diverse zaken. Genoemd kunnen 

worden: het grote aantal onveilige oversteken, de VRI geregelde kruisingen, de gebrekkige 

fietsrelatie tussen 's Hertogenbosch en Schijndel en de onderhoudssituatie van de 

wegverharding. 

 

Beschrijving 

Het project omvat de duurzaam veilige inrichting van het weggedeelte 'oversteek 

Kloosterstraat    rotonde Gestelseweg/Zijweg Dungen. 

 

Beoogd effect 

Het verbeteren van de verkeersveiligheid en duurzame instandhouding van de 

wegverharding. 

 

Politiek / Bestuurlijk 

2008: Financiën van het project "Komgrens  Aansluiting Kloosterstr." (617.04) zijn verdeeld 

over de projecten RMpw617.01 tot en met 617.03. 

 

Projectwijzigingen 

2008: Dit is een nieuw project in het Brabants Meerjarenprogramma Infrastructuur en 

Transport. Project voortgekomen uit het project "N617 Komgrens  Aansluiting Kloosterstr." 

(RMpw617.04) 

2013: project is aanbesteed 

2014: project wordt uitgevoerd 

Wegbeheerder: 

Wegnummer: 

Projectnummer: 

Fase: 

Projectleider: 

  

Provincie Noord-Brabant 

N617 

RMpw617.03 

Realisatie 

J. Ditters 

(06-52783501) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

 

GGA -regio: 's-Hertogenbosch

Gemeente(n): Sint-Michielsgestel, 

's-Hertogenbosch 
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N622 Aansluiting op N617 incl. fietstunnel 

Projectplanning 

Aanleg van de fietstunnel en aanpassing van het kruispunt zijn 

voorzien van maart  2014 t/m bouwvak 2014  

 

Relaties met andere projecten 

Op deze provinciale weg is het volgende project in studie/realisatie: 

'N622 Aansluiting N622/A50' (RMpw622.04) 

 

Aandachtsgebieden 

Verbeteren Bouwen 

 

Programmajaar 

2013 

 

Totale projectkosten 

€ 2.650.000 

 

Kostenverdeling 

Derden € 1.685.000 

Provincie Noord-Brabant € 965.000 

Problematiek 

Door de aanleg van de omlegging Wijbosch zijn de verkeersstromen op het kruispunt van de 

N617 met de voormalige N622 gewijzigd. Na aanleg van de omlegging Wijbosch moet dit 

kruispunt worden gereconstrueerd. Tevens wordt ter plaatse van dit kruispunt een fietstunnel 

onder de randweg Schijndel gerealiseerd. 

 

Beschrijving 

Reconstructie van het kruispunt en aanleg van een fietstunnel. 

 

Beoogd effect 

Verbetering van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in de verbinding Schijndel Veghel. 

Tevens het verbeteren van de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de kom van Wijbosch. 

 

Politiek / Bestuurlijk 

2009: op 15 juni 2009 is voor de uitvoering van bedoelde werken een 

uitvoeringsovereenkomst gesloten. 

 

Projectwijzigingen 

2009: Dit is een nieuw project in het Brabants Meerjarenprogramma Infrastructuur en 

Transport. Dit project is een uitvloeisel van de aanleg van de omlegging Wijbosch. 

2010/2011: het project is nader uitgewerkt en voorbereidingen voor uitvoering in 2012 zijn 

getroffen. 

2012: Als gevolg van scopewijzigingen: het verleggen van een persleiding en de aanleg van 2 

HOV halteplaatsen (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) is de provinciale bijdrage verhoogd 

van €815.000,-- naar maximaal  € 965.000,--. 

Wegbeheerder: 

Wegnummer: 

Projectnummer: 

Fase: 

Projectleider: 

  

Provincie Noord-Brabant 

N622 

RMpw622.05 

Realisatie 

W van de Ven 

0655686569 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

 

GGA -regio: 's-Hertogenbosch

Gemeente(n): Schijndel 
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N625 T-aansluiting N625/N626 

Projectplanning 

De start van de uitvoering is gepland voor 2013.  

 

 

Aandachtsgebieden 

Verbeteren Bouwen 

 

Programmajaar 

2013-2014 

 

Totale projectkosten 

€ 2.050.000 

 

Kostenverdeling 

Provincie Noord-Brabant € 2.050.000 

Problematiek 

Op basis van afspraken tussen provincie en de gemeente Lith en overeenkomsten uit 2000 en 

2005 dient de verkeersveiligheid op de T-aansluiting van de N625 en N626 te worden 

verbeterd. Afspraken zijn gemaakt  over de aanleg van een rotonde. Ook dient aandacht te 

worden besteed aan de verkeerssituatie op de nabijgelegen aansluiting Lutterstraat. 

 

Beschrijving 

De huidige T-splitsing wordt vervangen door een driepootsrotonde en de verkeersveiligheid 

op de aansluiting van de Lutterstraat zal worden verbeterd.  

 

Beoogd effect 

Het verbeteren van de verkeersveiligheid en een duurzaam veilige reconstructie van de 

aansluiting. 

 

Politiek / Bestuurlijk 

Met de gemeente Lith zijn uitvoeringsovereenkomsten (nr. 692988 en 692988A) gesloten. 

Het bestemmingsplan is op 11 oktober 2012 door de gemeenteraad van  Oss vastgesteld en is 

op 4 september 2013 onherroepelijk geworden. 

Onteigeningsprocedure is in voorbereiding. 

 

Projectwijzigingen 

2009: behalve het verbeteren van de verkeersveiligheid op de nabijgelegen aansluiting 

Lutterstraat zal de verkeersveiligheid ook worden verbeterd door het opheffen van de 

fietsoversteek Lithoyensedijk en het aanleggen van een nieuwe bushalte nabij de rotonde (ter 

vervanging van 2 bushaltes) 

Wegbeheerder: 

Wegnummer: 

Projectnummer: 

Fase: 

Informatie: 

  

Provincie Noord-Brabant 

N625 

RMpw625.04 

Realisatie 

Brabantloket 

(073-6812812) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

 

GGA -regio: 's-Hertogenbosch

Gemeente(n): Oss, 's-Hertogenbosch 
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N637 Hoofdrijbaan St. Oedenrode - Schijndel 

Projectplanning 

De realisatie is gepland in 2014. 

 

Relaties met andere projecten 

Op deze provinciale weg zijn geen gerelateerde projecten in 

studie/realisatie. 

 

Aandachtsgebieden 

Vervangingsinvesteringen 

 

Programmajaar 

2014 

 

Totale projectkosten 

€ 1.100.000 

 

Kostenverdeling 

Provincie Noord-Brabant  € 1.100.000 

Problematiek 

Uit de resultaten van planstudie VIV.01 is gebleken dat de verharding van de hoofdrijbaan 

niet voldoet aan de provinciale kwaliteitsnormen. 

Door deze schade wordt de verkeersveiligheid en doorstroming nadelig beïnvloed. 

Op de hoofdrijbaan zijn een aantal kleine verkeerskundige  knelpunten aanwezig. 

 

Beschrijving 

Het betreft het gehele wegvak tussen km. 0,995 en km. 4,070. 

 

Beoogd effect 

Het verbeteren van de technische en verkeerskundige kwaliteit van de N637. 

Het voorkomen van snel oplopende herstelkosten door gevolgschade. 

Het instandhouden van de hoofdrijbaan en het voorkomen van snel oplopende gevolgschade. 

Het verbeteren van de verkeerveiligheid door uitvoering van kleine verkeerskundige 

maatregelen. 

 

Politiek / Bestuurlijk 

De totale integrale projectkosten zijn € 1,1 miljoen. 

 

Projectwijzigingen 

2013: Dit is een nieuw project in het Brabants Meerjarenprogramma Infrastructuur en 

Transport. 

2014: Project gaat van de planstudiefase naar de realisatiefase. 

Wegbeheerder: 

Wegnummer: 

Projectnummer: 

Fase: 

Informatie: 

  

Provincie Noord-Brabant 

N637 

RMpw637.05 

Realisatie 

Brabantloket 

(073-6812812) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

 

GGA -regio: ‘s-Hertogenbosch 

Gemeente(n): Schijndel 

St. Oedenrode 
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N264 Komproblematiek Haps en wegvak tot A73 

Projectplanning 

De MER rapportage is in 2013 opgeleverd.  

2013/2014 bestemmingsplan procedure 

 

Relaties met andere projecten 

Op deze provinciale weg zijn de volgende projecten in studie/realisatie 

'N264 Wegvak N602 – N277' (RMpw264.10) 

‘N264 Wegvak A50 – aansluiting N277’(RMpw264.17) 

'N264 Fiets-en voetgangerstunnels t.h.v. Uden' (RMpw264.23) 

 

Aandachtsgebieden 

Verbeteren Bouwen 

Problematiek 

De verkeersonveiligheid en de leefbaarheid op en langs de provinciale weg N264 in de kom 

van Haps worden thans als een probleem ervaren en deze problemen zullen als gevolg van 

een aantal ruimtelijke ontwikkelingen nog verder toenemen. 

 

Beschrijving 

Ten behoeve van een lange termijn oplossing van de (toekomstige) komproblematiek voert de 

gemeente een MER studie uit. De huidige en toekomstige situatie zal hierbij nader worden 

onderzocht. Ook mogelijke consequenties voor de afwikkeling van het verkeer ter plaatse van 

de aansluiting van de N264 op de A73 worden onderzocht. 

 

Beoogd effect 

Het verbeteren van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de kom van Haps. Zorgdragen 

voor een toekomstbestendige verkeersafwikkeling ter plaatse van de aansluiting van de N264 

op de A73. 

 

Politiek / Bestuurlijk 

2008: Gemeente verklaart zich bereid de initiatiefrol voor de MER studie op zich te nemen. 

18/12/’08 ondertekening intentie overeenkomst voor de studie naar de komproblematiek . 

2011: Besloten is dit nog in de planstudiefase verkerende project na afronden van de 

planstudie met prioriteit op te nemen in de realisatiefase. 

 

Projectwijzigingen 

2008: Als afzonderlijk project opgenomen in het Brabants Meerjarenprogramma 

Infrastructuur en Transport (was geïntegreerd met RMpw264.19 "Aansluiting N277 

Limburgse grens excl. Haps"). 

Wegbeheerder: 

Wegnummer: 

Projectnummer: 

Fase: 

Projectleider: 

  

Provincie Noord-Brabant 

N264 

RMpw264.13 

Planstudie 

Brabantloket 

(073-6812812) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

 

GGA -regio: Noordoost-Brabant

Gemeente(n): Cuijk 
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N264 Rogstraat – Rode Eiklaan te Uden 

Projectplanning 

De planstudie is gepland in 2014. 

 

Relaties met andere projecten 

"N264 Wegvak A50 – aansluiting N277" (RMpw264.17) 

"N638 Omlegging Zundert" (RMpw638.04). 

 

Aandachtsgebieden 

Verbeteren en Bouwen 

 

Programmajaar 

2014 

 

Totale projectkosten 

€ 3.500.000,- 

 

Kostenverdeling 

nvt 

Problematiek 

De gemeente Uden start een onderzoek naar mogelijkheden om de huidige 

ontsluiting van de bedrijven Attero en Peka Kroef te verbeteren. 

Uitgangspunt daarbij is dat er op de N264 een nieuwe aansluiting, de 

verlenging van de Noordlaan, wordt gerealiseerd. De twee bestaande 

aansluitingen Rogstraat en Rode Eiklaan kunnen dan vervallen. 

De probleemanalyse van beide kruispunten geeft aan dat er sprake is van 

verkeersonveiligheid bij beide aansluitingen; 

 

Beschrijving 

Het betreft het gedeelte van de N264 tussen km. 32.6 en km. 34.0 

 

Beoogd effect 

Het verbeteren van de  verkeersveiligheid op de N264. 

Het voorkomen van snel oplopende herstelkosten door gevolgschade. 

 

Politiek / Bestuurlijk 

De totale integrale projectkosten zijn €3.5 miljoen. 

 

Projectwijzigingen 

2014: dit is een nieuw  project  in het Brabant Meerjarenprogramma Infrastructuur en 

Transport. 

 

Wegbeheerder: 

Wegnummer: 

Projectnummer: 

Fase: 

Informatie: 

  

Provincie Noord-Brabant 

N264 

RMpw264.24 

Planstudie 

Brabantloket 

(073-6812812) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

 

GGA -regio: Noordoost Brabant 

Gemeente(n): Uden  
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N616 Komproblematiek Erp + overdracht gehele N616 

Projectplanning 

Eind 2011 is het MER afgerond. De planstudie wordt in het 1e 

kwartaal van 2012 aan de provincie opgeleverd. Na afronding van de 

planstudie zal in het kader van het programma 2013-2017 een 

afweging gemaakt worden over het al dan niet opnemen in de 

realisatiefase van dit project en de programmering in het 

meerjarenprogramma. 

 

Relaties met andere projecten 

Op deze provinciale weg zijn geen andere projecten in 

studie/realisatie. 

 

Aandachtsgebieden 

Verbeteren Bouwen 

Problematiek 

Door de toegenomen verkeersintensiteiten op de N616 en de omliggende gemeentelijke 

wegen zijn problemen ontstaan met betrekking tot de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in 

de kom Erp. 

 

Beschrijving 

Studie naar de oplossing van de komproblematiek in Erp en de consequenties hiervan op de 

bestaande verbinding tussen Veghel en Gemert. Onderzoek naar de overdracht van de 

huidige provinciale weg aan de gemeenten Veghel en Gemert-Bakel maakt deel uit van de 

planstudie. 

 

Beoogd effect 

Het verbeteren van de leefbaarheid, de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid in en om Erp 

en het realiseren van de gewenste beheersituatie. 

 

Politiek / Bestuurlijk 

2010: op 29 september 2010 is een intentie overeenkomst voor de MER-studie naar de 

oplossing van de komproblematiek ondertekend. 

 

Projectwijzigingen 

1999: dit project is van de verkenningsfase naar de planstudiefase gegaan. 

2000-2007: diverse studies leiden niet tot overeenstemming over de uiteindelijk te realiseren 

oplossing.  

2008: In november 2008 heeft de gemeenteraad de Nota Hoofdwegenstructuur vastgesteld. 

Gekozen is voor een zuidelijke ontsluiting van Erp als oplossing voor de komproblematiek in 

Erp. Tevens wordt hiermee ook de situatie de kern Keldonk verbeterd. 

2009: Eind 2009 is een nieuwe MER studie opgestart. 

2010: op 3 maart 2010 heeft de commissie MER haar ‘Advies over reikwijdte en 

detailniveau van het milieueffectrapport’ uitgebracht. Mei 2010 heeft de gemeenteraad de 

richtlijnen voor het MER vastgesteld. 

2011: de in het MER opgenomen varianten zijn nader onderzocht. Inbreng vanuit de 

omgeving is gewaarborgd via de klankbordgroep. 

2012: Een ontwerp-bestemmingsplan is opgesteld en samen met het projectMER ter visie 

gelegd. Tussen provincie en Veghel zijn afspraken gemaakt over een integrale benadering van 

drie projecten: de aanleg van een nieuwe weg van Erp naar de N279, de overdracht van de 

N616 aan Veghel en de verbreding van de N279 (Noordoostcorridor). 

Wegbeheerder: 

Wegnummer: 

Projectnummer: 

Fase: 

Projectleider: 

  

Provincie Noord-Brabant 

N616 

RMpw616.01 

Planstudie 

L. Wiersma 

(0413-386563) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

 

GGA -regio: Noordoost-Brabant

Gemeente(n): Veghel 
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HOV Noordoost-Brabant 

Projectplanning 
Na afronding van de planstudiefase is in 2010 een 
Realisatieprogramma opgesteld. Realisatiefase 1 (periode 2011-2015) 
is in 2011 gestart. 
In 2013 is een Tussenbalans opgesteld. De Tussenbalans bevat de 
projecten die betrokken partijen definitief in fase 1 zullen realiseren. 

 
Relaties met andere projecten 
'Ontsluiting Westelijke Spoorzone 's-Hertogenbosch' (RMsi07),  
'N279 Veghel ’s-Hertogenbosch' (AB17),  
'N329 Doorstroming gedeelte A50-Oss' (RMpw329.04),  
'N618 Komproblematiek Schijndel' (RMpw618.01) en  
de provinciale projecten op de N617. 
 

Aandachtsgebieden 
Openbaar Vervoer,  Ruimtelijke Ordening. 
 

Programmajaar 
2011-2015 

 
Totale projectkosten 
Op basis van de Tussenbalans zullen de totale projectkosten opnieuw in 
beeld worden gebracht. 

 
Kostenverdeling 
Betreft Realisatiefase 1 (nog te herzien op basis van de Tussenbalans): 

Nodig € 6.880.000 

Provincie Noord-Brabant € 9.580.000 

Regio € 9.580.000 

Problematiek 

De regio Noordoost-Brabant is een sterke regio. De bereikbaarheid per openbaar vervoer is in 

de regio Noordoost-Brabant achtergebleven bij de ontwikkeling van de regio. De stedelijke 

regio Uden-Veghel beschikt niet over een NS-station. Hoogwaardig regionaal openbaar 

vervoer (HOV) over de weg is een haalbaar alternatief daarvoor. 

 

Beschrijving 

Het geambieerde HOV Noordoost Brabant verbindt het kerngebied Veghel/Uden met Oss, 

’s Hertogenbosch en Eindhoven. De reistijd per bus vanuit Veghel/Uden naar de omliggende 

steden wordt met gemiddeld 20% verkort. Bij de uitwerking van het voorkeurstracé is 

expliciet rekening gehouden met ruimtelijk-economische aspecten in de deelnemende 

gemeenten. Meer informatie over het project staat op www.hovnoordoostbrabant.nl. 

 

Beoogd effect 

Duurzame verbetering van de bereikbaarheid van de regio Brabant Noordoost per 

hoogwaardig openbaar vervoer en toename van het aandeel openbaar vervoer in de modal 

split. 

 

Politiek / Bestuurlijk 

Het project HOV Noordoost-Brabant komt voort uit de verkenning OV-netwerk 

BrabantStad (2003). De stuurgroep HOV Noordoost-Brabant wil een sterke kwaliteitsimpuls 

geven aan het OV in de regio. Deze ambitie is vertaald in het Realisatieprogramma 

2011-2028. Dat is in januari bekrachtigd met een bestuurlijke overeenkomst. N.a.v. de 

Tussenbalans die in 2013 is opgesteld zal het Realisatieprogramma worden voorzien van een 

geactualiseerd en realistisch groeipad voor de periode 2016-2028. 

 

Wegbeheerder: 

Projectnummer: 

Fase: 

Projectleider: 

  

Provincie en gemeenten 

OVdb13 

Realisatiefase 1 

R. Heijltjes 

(06-27745187) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

Projectwijzigingen 

2008: Project is nieuw in het Brabants Meerjarenprogramma Infrastructuur 

en Transport 

2009: Dit project is van verkenning naar planstudie gegaan. 

2009: De projecten 'Doorstroomas ’s-Hertogenbosch Sint-Oedenrode' 

(OVdb05) en Doorstroomas ’s-Hertogenbosch Veghel' (OVdb06) zijn in dit 

project geïntegreerd. 

2011: Dit project is van planstudie naar realisatiefase gegaan. 

 

GGA -regio: Noordoost-Brabant 

Gemeente(n): Den Bosch, Veghel, Uden, Oss, 

Schijndel, Veghel, Bernheze 
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N264 Wegvak A50 - aansluiting N277 

Projectplanning 

Oplevering Planstudie 1 december 2013 

 

Relaties met andere projecten 

Op deze provinciale weg zijn de volgende projecten in 

studie/realisatie: 

'N264 Komproblematiek Haps en wegvak tot A73' (RMpw264.13) 

‘N264 Fietst- en voetgangerstunnels t.h.v. Uden (RMpw264.23) 

 

Aandachtsgebieden 

Verbeteren Bouwen 

 

Programmajaar 

2014/2015 

 

Totale projectkosten 

€ 930.000 

 

Problematiek 

In 2011 is de probleemanalyse N264 voor het wegvak A50 – N277 (N264.17) afgerond. In 

deze probleemanalyse kwam naar voren dat er tijdens de spitsuren ernstige filevorming 

optreedt op het wegvak N264 tussen de aansluiting Wilhelminastraat en de A50. Tevens 

blijkt dat de filevorming voor de aansluiting N264/Oude Dijk ertoe leidt dat er sluipverkeer 

in het buitengebied ontstaat. 

Daarnaast is er sprake van een onveiligheid op het kruispunt N264-Oude Dijk in Odiliapeel. 

 

Beschrijving 

Planstudie waarin: 

- mogelijke maatregelen worden bepaald ten einde de problematiek van de 

verkeersafwikkeling op de N264 ter plaatse van de oprit A50 en de N264/Oude Dijk te 

verbeteren; 

- maatregelen worden voorgesteld ter verbetering van veiligheid kruispunt N264-Oude Dijk 

 

Beoogd effect 

- Verbetering verkeersafwikkeling op het weggedeelte N264 tussen A50 en Wilhelminastraat 

en het kruispunt N264-Oude Dijk; 

- Verbetering verkeersveiligheid kruispunt N264-Oude Dijk. 

 

Projectwijzigingen 

2011: Nieuw project in het BMIT 2011 – 2015 als verkenning. 

2013: Project opgenomen in planstudiefase. 

2014: Project opgenomen in realisatiefase. 

Wegbeheerder: 

Wegnummer: 

Projectnummer: 

Fase: 

Informatie: 

  

Provincie Noord-Brabant 

N264 

RMpw264.17 

Realisatie 

Brabantloket 

(073-6812812) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

 

GGA -regio: Noordoost-Brabant

Gemeente(n): Uden 
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N324 Oss - Grave 

Projectplanning 

De start van de gefaseerde uitvoering is gepland vanaf 2016. 

 

Relaties met andere projecten 

Op deze weg zijn de volgende projecten in realisatie: 

‘N321 Grave (N324) – A73’ (RMpw321.10) 

 

Aandachtsgebieden 

Verbeteren Bouwen,  Vervangingsinvesteringen 

 

Totale projectkosten 

€ 30.000.000 

 

Kostenverdeling 

Nader te bepalen. 

Problematiek 

Het grote aantal aansluitingen op het tracé, in combinatie met de huidige kruispuntvormen, 

heeft een nadelig effect op de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid.    

 

Beschrijving 

Het realiseren van een herinrichting van de weg op basis van de voorgaande planstudie 

inclusief versoberingsmaatregelen. 

 

Beoogd effect 

Verbeterde verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid op het tracé van de N324. 

 

Projectwijzigingen 

2008: dit is een nieuw project in het Brabants Meerjarenprogramma Infrastructuur en 

Transport. Het project "Aansluiting Generaal de Bonsweg" (RMpw324.19) is geïntegreerd. 

2011: de planstudie is afgerond. 

2012: de studie t.a.v. versoberingsmaatregelen is afgerond en het project is ten behoeve van 

een nadere uitwerking opgenomen in de realisatiefase. 

Wegbeheerder: 

Wegnummer: 

Projectnummer: 

Fase: 

Projectleider: 

  

Provincie Noord-Brabant 

N324 

RMpw324.20 

Realisatie 

T. van Helvert 

(073-6808258) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

 

GGA -regio: Noordoost-Brabant

Gemeente(n): Landerd, Grave 
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N329 Doorstroming gedeelte A50 - Oss 

Projectplanning 

De werkzaamheden zijn in 2010 gestart. De weg is op 8 september 

2013 geopend. Afronding andere werkzaamheden in 2014. 

 

Aandachtsgebieden 

Verbeteren Bouwen 

 

Programmajaar 

2014 

 

Totale projectkosten 

€ 84.500.000 

 

Kostenverdeling 

BDU € 12.794.000 

Provincie Noord-Brabant € 26.400.000 

Regio € 30.170.000 

Rijksoverheid € 14.600.000 

Problematiek 

Uit de verkennende studie blijkt dat het zuidelijk deel van de N329 tussen Oss en de A50 nu 

al zwaar belast is en onvoldoende capaciteit biedt om het toekomstige verkeersaanbod te 

kunnen verwerken. 

 

Beschrijving 

Gezamenlijk met de gemeente Oss (opdrachtgever) is een MER studie uitgevoerd voor de 

provinciale weg N329, gedeelte A50   Julianasingel, en het gemeentelijk wegvak, dat in het 

verlengde ligt, tot aan de Dorpenweg. In de planstudie is het gehele traject van A50 tot aan 

de Dorpenweg (voormalige N625) nader onderzocht. Ook het bij Oss in beheer zijnde 

weggedeelte maakt dus onderdeel uit van dit project. 

 

N329 is aangewezen als proeftuin voor 'Weg van de Toekomst'. Randvoorwaarde: 

innovatieve elementen hebben géén invloed op de planning van de reconstructiewerken. 

De projectkosten inclusief aanvullende maatregelen ter versterking van het duurzame en 

innovatieve karakter van de weg zijn geraamd op € 84,5 miljoen. 

 

Het project is in 2010 op een innovatieve wijze aanbesteed, waarbij de aannemer met de 

beste aanbieding (EMVI) binnen een vooraf vastgesteld prijsplafond de aanbesteding heeft 

gewonnen. De weg wordt in 2013 opgeleverd. 

 

Beoogd effect 

Het verbeteren van de verkeersafwikkeling en een duurzaam veilige inrichting van de weg.   

Zowel het gemeentelijke als het provinciale gedeelte van deze weg dient als locatie voor de 

Proeftuin 'Weg van de Toekomst'. In dat kader wordt een zichtbaar vernieuwende en 

duurzame weg beoogd, met een groot draagvlak bij betrokkenen. 

 

Politiek / Bestuurlijk 

De Weg van de Toekomst is één van de proeftuinen uit het bestuursakkoord  ‘Vertrouwen in 

Brabant’ (2007-2011) van de provincie. Op 13 juni 2008 hebben provincie en gemeente een 

intentieverklaring met betrekking tot de reconstructie en de ombouw naar een ‘Weg van de 

Toekomst’ ondertekend. Op 26 april 2010 is de uitvoeringsovereenkomst gesloten. 

 

Wegbeheerder: 

Wegnummer: 

Projectnummer: 

Fase: 

Informatie: 

  

Provincie Noord-Brabant 

N329 

RMpw329.04 

Realisatie 

Bureau Verkeersbeheer 

(073-6807368) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

Projectwijzigingen 

2004: dit project is van de verkenningsfase naar de planstudiefase gegaan. 

2009: dit project is van planstudiefase naar realisatiefase gegaan. 

2013: Weg is opgeleverd en in gebruik genomen. In het najaar volgt besluit 

tot al dan niet bouwen faunavoorziening.  

2014: Afronding werkzaamheden. 

 

GGA -regio: 's-Hertogenbosch

Gemeente(n): Oss 
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Knooppunt Paalgraven – aansluiting Oss Oost/Uden 

Projectplanning 

De planstudie zal naar verwachting in 2013 afgerond worden. 

 

Aandachtsgebieden 

Verbeteren Bouwen,  Vervangingsinvesteringen 

 

Programmajaar 

2014 

 

Totale projectkostenTotale projectkostenTotale projectkostenTotale projectkosten    

€ 1.245.000 

 

KostenverdelingKostenverdelingKostenverdelingKostenverdeling    

BDU € 220.000 

Gemeenten € 330.000 

Provincie Noord-Brabant € 275.000 

Rijksoverheid € 420.000 

 

Problematiek 

Bij een groot verkeersaanbod ontstaat, door het vollopen van de afritten van het knooppunt 

Paalgraven, filevorming op zowel de rijkswegen als op de provinciale wegen. 

 

Beschrijving 

Uit de probleemanalyse “Verkeerskundig ontwerp knooppunt A50/59 Paalgraven” is 

gebleken dat de aanleg van 4 extra rijstroken op korte termijn oplossing biedt. In planstudie 

wordt dit verder uitgewerkt. 

 

Beoogd effect 

Een verbeterde doorstroming op het knooppunt en de aanliggende wegen. 

 

Projectwijzigingen 

2012: dit project is nieuw in het BMIT 2013 – 2017. 

2013: project gaat van planstudie naar realisatie in 2014 

Wegbeheerder: 

Wegnummer: 

Projectnummer: 

Fase: 

Informatie: 

  

Provincie Noord-Brabant 

N329 

RMpw329.09 

Planstudie 

Brabantloket 

(073-6812812) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

GGA -regio: Noordoost-Brabant

Gemeente(n): Oss, Bernheze 
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N605 Omlegging Boekel 

Projectplanning 

De start van de uitvoering is gepland voor 2016 

 

Relaties met andere projecten 

Op deze provinciale weg is het volgende project in studie/realisatie: 

'N605 Noordelijke randweg Gemert' (RMpw605.05) 

 

Aandachtsgebieden 

Verbeteren Bouwen 

 

Programmajaar 

2016 

 

Totale projectkosten 

€ 14.450.000 

 

Kostenverdeling 

Nodig € 14.450.000 

Problematiek 

Door de toegenomen verkeersintensiteiten op de N605 en de omliggende gemeentelijke 

wegen zijn problemen ontstaan met betrekking tot de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in 

Boekel. 

 

Beschrijving 

Het realiseren van de Omlegging Boekel o.b.v. de planstudieresultaten. 

 

Beoogd effect 

Het verbeteren van de leefbaarheid, de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid in en om 

Boekel. 

 

Politiek / Bestuurlijk 

Op 3 april 2008 is een intentie overeenkomst voor de aanleg van een omlegging Boekel 

ondertekend. 

 

Projectwijzigingen 

2007: dit is een nieuw project in het Brabants Meerjarenprogramma Infrastructuur en 

Transport. 

2009: De Mer studie naar een omlegging Boekel is afgerond. 

2010: De voorkeursvariant is vastgesteld en wordt nader uitgewerkt. 

2011: De planstudie is afgerond. 

2012: Project is opgenomen in de realisatiefase. 

Wegbeheerder: 

Wegnummer: 

Projectnummer: 

Fase: 

Gemeente 

N605 

RMpw605.06 

Realisatie 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

 

GGA -regio: Noordoost-Brabant

Gemeente(n): Boekel 
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N622 Aansluiting N622/A50 

Projectplanning 

Verplichte oplevering uiterlijk op 31 december 2014.. 

 

Relaties met andere projecten 

- Op deze provinciale weg is het volgende project in studie/realisatie: 

'N622 Aansluiting op N617 incl. fietstunnel' (RMpw622.05) 

- Rijkswaterstaat: ophogen van de brug bij Veghel en aanpassen 

toe- en afrit. 

 

Aandachtsgebieden 

Verbeteren Bouwen 

 

Programmajaar 

2013 

 

Totale projectkosten 

€ 2.550.000 

 

Kostenverdeling 

Derden € 1.193.000 

Provincie Noord-Brabant € 1.357.000 

Problematiek 

Er vindt in de ochtendspits regelmatig terugstuwing plaats van verkeer dat staat te wachten 

voor de aansluiting A50/N622. De verkeersdruk op de afritten A50 en de N622 zal in de 

toekomst door de uitbreiding van  industriegebieden "Doornhoek" in Veghel en "Duin' in 

Schijndel verder toenemen. 

 

Beschrijving 

In 2008 heeft het Groene Golf Team (GGT) een studie uitgevoerd naar de 

verkeersproblematiek op deze aansluiting. Conclusie: lokale infrastructurele maatregelen zijn 

op korte termijn noodzakelijk om de verkeersproblemen op de aansluiting structureel op te 

lossen.  

Een verkenning/planstudie is uitgevoerd met daarin een voorkeursvariant uitgewerkt. De 

infrastructurele maatregelen bestaan uit het realiseren van capaciteitsuitbreiding op de 

kruispunten (extra rijbanen) inclusief aanpassing VRI’s. 

 

Beoogd effect 

* De verbetering van de bereikbaarheid van de industriegebieden in Veghel en Schijndel.  

* Oplossing verkeersveiligheidsproblemen door terugslag op de A50. 

 

Politiek / Bestuurlijk 

2011: De totale integrale projectkosten bedragen € 2,55 miljoen. De kostenverdeling tussen 

Rijkwaterstaat, provincie en Veghel is vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst welke is 

getekend op 10 september 2012. 

 

Projectwijzigingen 

2008: Dit is een nieuw project in het Brabants Meerjarenprogramma Infrastructuur en 

Transport. 

2009: dit project is van verkenningsfase overgegaan naar realisatiefase vanwege 

scopewijziging. 

Wegbeheerder: 

Wegnummer: 

Projectnummer: 

Fase: 

Informatie: 

  

Provincie Noord-Brabant 

N622 

RMpw622.04 

Realisatie 

Brabantloket 

(073-6812812) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

 

GGA -regio: Noordoost-Brabant

Gemeente(n): Schijndel, Veghel 
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N69/Grenscorridor 

Projectplanning 

Diverse nulplusmaatregelen zijn door betrokken wegbeheerders al 

vanaf 2013 uitgevoerd en zullen komende jaren verder worden 

gerealiseerd . In 2014 worden gronden verworven voor aanleg van de 

nieuwe verbinding en de uitvoering van de gebiedsimpuls via aankoop 

en herverkaveling. Vaststelling PIP voorzien in najaar 2014.  

 

Relaties met andere projecten 

Planstudie zuidelijk deel N69 RMpw 69.04) 

Planstudie Boevenheuvel 

Realisering Veldhoven West/A67 ( gemeente Veldhoven) 

 

Aandachtsgebieden 

SIFW 

VVI 

Verbeteren Bouwen 

Problematiek 

De Grenscorridor N69 is één van de vijf deelgebieden van de MIRT-verkenning 

Zuidoostvleugel. De N69 is de provinciale weg van Eindhoven naar de Belgische grens en 

gaat dwars door het stedelijk gebied van Aalst en Valkenswaard. In deze kernen vormt de weg 

een flinke barrière, die ernstige problemen veroorzaakt op het gebied van 

luchtverontreiniging, veiligheid  en geluidhinder. Doordat de capaciteit van de weg te klein is, 

ontstaat sluipverkeer in omliggende kernen. 

 

Beschrijving 

Medio 2012 zijn in het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 de maatregelen beschreven om 

de problematiek in het gebied rondom de N69 op te lossen. Het Gebiedsakkoord bestaat uit 

drie onderdelen: 

• nulplusmaatregelen; aanvullende maatregelen op het bestaande wegennet  

• een nieuwe verbinding vanaf de N69 ten zuiden van Valkenswaard naar de A67 bij 

Veldhoven-West. 

• gebiedsimpuls; versterking van de natuurlijke en landschappelijke omgeving gericht op 

de aspecten landbouw, water, natuur, landschap en recreatie 

Voor meer informatie www.brabant.nl/n69  

 

Beoogd effect 

Het doel is om de maatregelen integraal en in onderlinge samenhang uit te werken en te 

realiseren teneinde de bestaande leefbaarheids-  en bereikbaarheidsproblemen in het gebied 

op te lossen en tevens de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te versterken. 

 

Politiek / Bestuurlijk 

2009: Bij de overdracht van de N69 van Rijk naar provincie heeft het Rijk € 70 miljoen 

toegezegd. Deze bijdrage is ontvangen. 

2012: Provinciale Staten hebben ingestemd met de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening deel 

E: ‘Grenscorridor N69’. Middelen uit het Spaar- en investeringsfonds wegeninfrastructuur  

(€ 84 mln) worden ter beschikking gesteld bij vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan 

(PIP). 

2012: De grote meerderheid van de regionale partijen hebben het Gebiedsakkoord op 27 

juni 2012 ondertekend. 

2013: Gedeputeerde Staten heeft de ligging en profiel van het regionaal advies 

voorkeursalternatief vastgesteld voor vastlegging in een PIP 

 

Wegbeheerder: 

Wegnummer: 

Projectnummer: 

Fase: 

Projectleider: 

  

Provincie Noord-Brabant 

N69 

AB30 

Planstudie 

C. van den Boer 
(n69@brabant.nl) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

Projectwijzigingen 

2010: Dit project is van verkenningsfase naar planstudiefase gegaan. 

2011: Project Lage Heideweg (AB04) is onderdeel van de nieuwe 

verbinding en is in dit project geïntegreerd. 

 

GGA -regio: SRE

Gemeente(n): Waalre, Valkenswaard, 
Veldhoven, Bergeijk, Eindhoven, 
Eersel 
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N279-zuid/Noordoostcorridor 

Relaties met andere projecten 

Op deze provinciale weg zijn de volgende projecten in 

studie/realisatie: 

'N279 Veghel - 's-Hertogenbosch' (AB17) 

N615 Nuenen – Beek en Donk (onderhoudswerken RMpw615.08) 

 

Aandachtsgebieden 

Verbeteren Bouwen 

 

Totale projectkosten 

€ 815.000.000 – € 1.300.000.000 

 

Kostenverdeling 

Provincie Noord-Brabant € 450.000.000 

Rijksoverheid € 259.000.000 

SRE € 112.500.000 

Problematiek 

Brainport is als derde motor van de Nederlandse economie een nationaal speerpunt. 

Brainport wil zich nog verder ontwikkelen. Dit vereist naast bedrijfslocaties ook hoogwaardige 

woonlocaties, kwalitatief groen, goede recreatievoorzieningen en een hoogwaardige 

bereikbaarheid. Gezien deze ontwikkelpotenties is verbetering van de huidige bereikbaarheid 

van Brainport nodig. Naast ontwikkeling van bijvoorbeeld openbaar vervoer en 

benuttingsmaatregelen betreft het ook aanpassingen van de weginfrastructuur ten 

noordoosten van Eindhoven. 

 

Beschrijving 

Het project Noordoostcorridor heeft tot doel te komen tot verbetering van de 

weginfrastructuur in de Zuidoostvleugel BrabantStad. De verbetering houdt concreet in het 

opwaarderen van de N279 tussen de A50 bij Veghel en de A67 bij Asten en de aanleg van 

een nieuwe Oost-West verbinding tussen de A50 en de N279 op een nader te bepalen tracé 

ter hoogte van het Wilhelminakanaal. Het betreft in feite het completeren van een grote Ruit 

rond Eindhoven/Helmond. In de vastgestelde Structuurvisie Brainport Oost is de Noordoost 

Corridor als tracézone beschreven. In het afwegingskader is het aantal te onderzoeken 

varianten ingeperkt. In de aankomende fase volgt een uitwerking van het voorkeursalternatief. 

Daarvoor wordt een project MER doorlopen, welke gekoppeld zal worden aan een 

Provinciaal Inpassingsplan. De eerste stap is het vastleggen, onderzoeken en verder trechteren 

van de tracé’s uit het afwegingskader (consolidatiekaart) in de notitie Reikwijdte en 

Detailniveau. Doel is om één voorkeursalternatief in het project MER nader te onderzoeken. 

 

Beoogd effect 

Een integrale ontwikkeling van dit gebied via onder andere een betere bereikbaarheid van de 

hele regio, waarbij ook wonen, werken, landschap en recreatie van groot belang zijn. 

 

Politiek / Bestuurlijk 

Detaillering, inpassing en kosten zijn afhankelijk van de te maken keuzes in het proces 

richting een sluitende businesscase (2012), de notitie Reikwijdte en Detailniveau en 

vervolgens het provinciaal inpassingsplan incl. project MER Door het Ministerie van I&M is 

€ 259 miljoen toegezegd vanuit de FES gelden; de provincie heeft € 450 miljoen gereserveerd 

(Spaar- en Investeringsfonds), het SRE € 112,5 miljoen. In het kader van de businesscase is er 

overleg met het het Rijk, de regio en het bedrijfsleven over extra financiële bijdragen. 

 

 

Wegbeheerder: 

Projectnummer: 

Fase: 

Informatie: 

  

Provincie Noord-Brabant 

AB31 

Planstudie 

Brabantloket 

(073-6812812) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

Projectwijzigingen 

2007: Bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel BrabantStad vastgesteld 

dd 4-5-2007. 

2008: MIRT-Verkenning Zuidoostvleugel BrabantStad in najaar afgerond. 

2009: NOC opgenomen als nieuwe verkenning in het BMIT.  

2010: Afsprakenkader stedelijke regio Eindhoven-Helmond vastgesteld dd 

12-2-2010. NOC gaat van verkenning naar planstudie. 

2011: Structuurvisie deel D Brainport Oost (incl. Planmer) vastgesteld dd 

juni 2011. Berekend is dat de kosten van het project in een bandbreedte van 

€ 815 miljoen tot € 1,3 miljard of meer liggen. 

2012: Afwegingskader NOC tbv Notitie Reikwijdte & Detailniveau 

vastgesteld juni 2012. 

2013: Notitie Reikwijdte & Detailniveau vastgesteld. 

GGA -regio: SRE

Gemeente(n): Eindhoven, Helmond, Veghel, 

Laarbeek, Son en Breugel e.a. 
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N270 Helmond - Venray 

Projectplanning 

De planstudie zal naar verwachting in 2013 worden gestart. 

 

Aandachtsgebieden 

Verbeteren Bouwen 

Problematiek 

De verkeersonveiligheid, doorstroming en leefbaarheid op de N270 tussen Helmond en 

Venray worden op een aantal lokaties als een probleem ervaren. Door toekomstige ruimtelijke 

ontwikkelingen zullen de problemen naar verwachting verder toenemen. 

 

Beschrijving 

Een planstudie waarbij de mogelijkheden voor verbetering van de verkeersveiligheid,  

doorstroming en leefbaarheid in beeld worden gebracht, inclusief de toepassing van EHK. 

 

Beoogd effect 

Het verbeteren en waarborgen van de verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid op de 

N270. 

 

Projectwijzigingen 

2009: Dit is een nieuw project in het Brabants Meerjarenprogramma Infrastructuur en 

Transport. 

2010: Dit project is van verkenning naar planstudie gegaan 

2011: De BMIT projecten RMpw270.01 en RMpw270.11 zijn samengevoegd tot een 

planstudie voor de gehele N270. 

Wegbeheerder: 

Wegnummer: 

Projectnummer: 

Fase: 

Projectleider: 

  

Provincie Noord-Brabant 

N270 

RMpw270.11 

Planstudie 

Brabantloket 

(073-6812812) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

 

GGA -regio: SRE

Gemeente(n): Helmond, Deurne 
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N284 Hoofdrijbaan kom Reusel – aansluiting N269 

Projectplanning 

De planstudie is gepland in 2014. 

 

Relaties met andere projecten 

Op deze provinciale weg zijn geen gerelateerde projecten in 

studie/realisatie. 

 

Aandachtsgebieden 

Vervangingsinvesteringen 

 

Programmajaar 

2014 

 

Totale projectkosten 

€ 3.100.000 

 

Kostenverdeling 

Provincie Noord-Brabant € 3.100.000 

Problematiek 

De kwaliteit van delen van de hoofdrijbaan voldoet niet aan de provinciale kwaliteitsnorm.  

Door deze schade wordt de verkeersveiligheid en doorstroming nadelig beïnvloed.  

De aanwezige fietspaden voldoen niet aan de gestelde GGA-eisen. 

Er speelt een geluidsprobleem op dit gedeelte van de N284. 

 

Beschrijving 

Het betreft het gedeelte van de N284 tussen km. 1.00 en 4.900. 

 

Beoogd effect 

Het verbeteren van de technische en verkeerskundige kwaliteit van de N263. 

Het voorkomen van snel oplopende herstelkosten door gevolgschade. 

Het verbeteren van de kwaliteit van de fietspaden. 

Het verminderen van de geluidsproblemen op dit wegvak. 

 

Politiek / Bestuurlijk 

De totale integrale projectkosten zijn € 3,1 miljoen. 

 

Projectwijzigingen 

2013: Dit is een nieuw project in het Brabants Meerjarenprogramma Infrastructuur en 

Transport. 

 

Wegbeheerder: 

Wegnummer: 

Projectnummer: 

Fase: 

Informatie: 

  

Provincie Noord-Brabant 

N284 

RMpw284.20 

Planstudie 

Brabantloket 

(073-6812812) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

 

GGA -regio: SRE 

Gemeente(n): Reusel de Mierden 
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N615 Nuenen – Beek en Donk 

Projectplanning 

De planstudie is gepland in 2014. 

 

Relaties met andere projecten 

Op deze provinciale weg zijn geen gerelateerde projecten in 

studie/realisatie. 

 

Aandachtsgebieden 

Vervangingsinvesteringen 

 

Programmajaar 

2014 

 

Totale projectkosten 

€ 4.900.000 

 

Kostenverdeling 

 

Problematiek 

De kwaliteit van delen van de hoofdrijbaan voldoet niet aan de provinciale kwaliteitsnorm.  

Door deze schade wordt de verkeersveiligheid en doorstroming nadelig beïnvloed.  

De aanwezige fietspaden voldoen niet aan de gestelde GGA-eisen. 

De aanwezige 2 VRI’s functioneren niet optimaal in relatie tot het afwikkelen van het 

verkeer. 

Vanuit de gemeente zijn er diverse wensen t.a.v. de N615 binnen de kom Beek en Donk. 

Beschrijving 

Het betreft het gedeelte van de N615 tussen km. 1.00 en 10.020.900. 

 

Beoogd effect 

Het verbeteren van de technische en verkeerskundige kwaliteit van de N615. 

Het voorkomen van snel oplopende herstelkosten door gevolgschade. 

Het verbeteren van de kwaliteit van de fietspaden. 

Het verbeteren van de doorstroming op dit wegvak. 

Het verbeteren van de verkeersveiligheid op dit wegvak. 

 

Politiek / Bestuurlijk 

De totale integrale projectkosten zijn € 4,9 miljoen. 

 

Projectwijzigingen 

2013: Dit is een nieuw project in het Brabants Meerjarenprogramma Infrastructuur en 

Transport. 

 

Wegbeheerder: 

Wegnummer: 

Projectnummer: 

Fase: 

Informatie: 

  

Provincie Noord-Brabant 

N615 

RMpw615.08 

Planstudie 

Brabantloket 

(073-6812812) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

 

GGA -regio: SRE 

Gemeente(n): Laarbeek 
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N69 Belgische grens - Valkenswaard 

Projectplanning 

De planstudie is gepland in 2014. 

 

Relaties met andere projecten 

Op deze provinciale weg zijn de volgende  gerelateerde projecten in 

studie/realisatie. 

AB30: N69/Grenscorridor 

 

Aandachtsgebieden 

Verbeteren en Bouwen 

 

Programmajaar 

 

Totale projectkosten 

€ nvt 

 

Kostenverdeling 

nvt 

Problematiek 

De weg is een schakel van een  (inter) nationale verbinding tussen de N74 (België) en de A67, 

waar de te realiseren Westparallel (AB30) onderdeel van uitmaakt. Op dit wegvak zit veel 

landbouwverkeer dat gebruik maakt van de hoofdrijbaan en komen opritten van huiskavels 

direct uit op het wegvak. Aan weerszijden van de weg ligt veel Natura2000. 

 

Beschrijving 

Een planstudie naar maatregelen om een optimale doorstroming voor het internationale 

verkeer te borgen binnen de randvoorwaarden van Natura2000. Hierbij rekening houdend 

dat landbouwpercelen goed bereikbaar blijven en fietsverkeer veilig over de parallelstructuur 

kan rijden. 

 

Beoogd effect 

Verbeteren van de doorstroming van het (inter)nationale verkeer en bereikbaarheid van 

landbouwpercelen handhaven. Verbeteren van de veiligheid van langzaam verkeer.  

 

Politiek / Bestuurlijk 

Binnen het uitvoeringsprogramma provinciale wegen 2019-2023 is een bedrag van € 5,2 

miljoen gereserveerd.  

 

Projectwijzigingen 

2014: Dit is een nieuw project in het Brabants Meerjarenprogramma Infrastructuur en 

Transport. 

 

Wegbeheerder: 

Wegnummer: 

Projectnummer: 

Fase: 

Informatie: 

  

Provincie Noord-Brabant 

N69 

RMpw69.0.04 

Planstudie 

Brabantloket 

(073-6812812) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

 

GGA -regio: SRE 

Gemeente(n): Valkenswaard, Bergeijk 
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A67 corridor (Actieprogramma Wegen) 

Projectplanning 

De maatregelen worden voor 13-12-2012  gerealiseerd. 

 

Relaties met andere projecten 

'A58 Corridor (Actieprogramma Wegen)' (AB22) 

 

Aandachtsgebieden 

Hoofdwegen 

 

Programmajaar 

2012 

 

Totale projectkosten 

€ 15.455.000 

 

Kostenverdeling 

Rijksoverheid € 13.999.000 

SRE €   1.456.000 

Problematiek 

De A67 Eindhoven – Venlo kenmerkt zich door een hoog aandeel vrachtverkeer (40 %) in 

combinatie met een smal dwarsprofiel. Dit levert veel problemen op met 

vrachtwagenongevallen, stilvallende vrachtwagens op de smalle vluchtstrook en 

doorstromingsproblemen bij de aansluitingen. 

 

Beschrijving 

In het kader van de MobiliteitsAanpak, onderdeel Actieprogramma Wegen, heeft de minister 

van I&M een bijdrage verstrekt van € 15,5 miljoen voor een totaalpakket aan maatregelen. 

Dit maatregelenpakket is in samenwerking tussen Noord Brabant en Limburg opgesteld en 

bevat de aanleg van pechhavens (zodat de veiligheidsproblemen van stilstaande vrachtwagens 

worden verminderd), de plaatsing van bermDRIPs bij knooppunt Zaarderheiken voor sturing 

van het verkeer, het aanleggen van een doorsteek bij knooppunt Zaarderheiken voor 

ontvlechting van het verkeer, verkeerssignalering op het traject Someren – Asten en het 

aanpassen van een aantal aansluitingen. De maatregelen worden voor 3112 2012  

gerealiseerd. Het project verbreden kunstwerk Someren kent een langere doorlooptijd. 

 

Beoogd effect 

Het maatregelenpakket heeft een groot effect op de veiligheid en draagt bij aan het verbeteren 

van de doorstroming, het vergroten van de betrouwbaarheid van de reistijden en het 

reduceren van het aantal voertuigverliesuren op de A67 op de korte termijn. 

 

Politiek / Bestuurlijk 

Dit project maakt onderdeel uit van het Netwerkprogramma BrabantStad Bereikbaar. 

 

Projectwijzigingen 

2009: Dit is een nieuw project in het Brabants Meerjarenprogramma Infrastructuur en 

Transport.  

2013: Projecten maatregelenpakket A67 grotendeels uitgevoerd. Resterende projecten zijn 

Leenderheide en aansluiting Lierop. 

Wegbeheerder: 

Wegnummer: 

Projectnummer: 

Fase: 

Rijksoverheid 

A67 

AB23 

Realisatie 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

 

GGA -regio: SRE

Gemeente(n): Someren, Eindhoven, 

Geldrop-Mierlo, Deurne 
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Projectplanning 

Tussen 2006 en 2009 is al circa 3 km beschoeiing vernieuwd; voor de 

komende jaren tot 2014 staat jaarlijks een gedeelte van het project op 

de planning. 

 

Relaties met andere projecten 

'Quick Wins vaarwegen binnenhavens' (GO08) 

 

Aandachtsgebieden 

Vaarwegen 

 

Programmajaar 

2013 

 

Totale projectkosten 

€ 17.543.000 

 

Kostenverdeling 

B5 € 11.800.000 

Provincie Noord-Brabant € 339.000 

Rijksoverheid € 2.654.000 

SRE € 2.750.000 

 

 
 

HOV2 Eindhoven - Nuenen 

Projectplanning 

Dit traject is onderdeel van de HOV2 as die volgens de huidige 

planning moet functioneren op 1 januari 2017. 

 
Relaties met andere projecten 

Dit project heeft een relatie met de andere Hoogwaardig Openbaar 

Vervoer  en doorstroomassen in de regio Zuidoost Brabant en HOV 

Noordoost Brabant (OVdb13). 

 
Aandachtsgebieden 

Openbaar Vervoer 

 
Programmajaar 

2014-2017 

 
Totale projectkosten 

€ 71.500.000 

 
Kostenverdeling 

B5 € 12.000.000 

Provincie Noord-Brabant €   6.000.000 

Regio €   5.000.000 

Rijksoverheid € 35.000.000 

SRE € 13.500.000 

Problematiek 

De Openbaar Vervoer ontsluiting langs deze route ondervindt hinder van verkeerscongestie. 

Aanpak van deze route als HOV as, als onderdeel van een regionaal Doorstroomassen HOV 

netwerk, is daarom noodzakelijk. De verkenning wijst uit dat het verkeer problemen heeft om 

de bebouwde kommen van Eindhoven en Nuenen in en uit te kunnen. Deze problemen aan 

de rand van de stad beïnvloeden de bereikbaarheid van de stad en het leefmilieu in negatieve 

zin. Het aanbieden van een Hoogwaardig Openbaar Vervoer alternatief draagt daarom bij 

aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad en de kernen. 

 

Beschrijving 

Het realiseren van een extra Hoogwaardig Openbaar Vervoer as. Dit traject is onderdeel van 

HOV2 die volgens de huidige planning moet functioneren op 1 januari 2015. Dit onderdeel 

van de HOV2 loopt van centrale halte in Nuenen, via de Europalaan en Sterrenlaan naar 

Winkelcentrum Woensel. Vervolgens via de Veldmaarschalk Montgomerylaan naar de 

Stationsomgeving Eindhoven (Neckerspoel, inverse Fellenoord). De rest van de HOV2 gaat 

over de Aalsterweg, het kruispunt Aalsterweg / Ring, Antoon Coolenlaan (of parallel aan de 

A2/N2), Professor Holstlaan en wellicht in de omgeving van de HTCE. 

 

Beoogd effect 

Het beoogd effect is gerelateerd aan het totale project HOV2. 

* Verbeteren van de stedelijke bereikbaarheid en daarmee van de concurrentiekracht en de 

vestigingsvoorwaarden voor bedrijvigheid in en rond Eindhoven. 

*  Verbeteren van de bereikbaarheid van de internationale economische toplocaties 

HighTechCampus en Centrum Eindhoven. 

* Verbetering van verkeersveiligheid (met name langzaam verkeer) en leefbaarheid 

(luchtkwaliteit en geluidhinder). 

 

Politiek / Bestuurlijk 

Dit project is onderdeel van het Actieprogramma Regionaal OV. 

Op 25 februari 2010 heeft de Regioraad van het SRE de regionale HOV-visie vastgesteld. 

Wegbeheerder: 

Projectnummer: 

Fase: 

Projectleider: 

  

Gemeente 

OVei03 

Realisatie 

R. Schepers 

(040-2386321) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

Projectwijzigingen 

2006: dit project is opgenomen in het Brabants Meerjarenprogramma 

Infrastructuur en Transport. 

2010: dit project zal in 2012 van planstudiefase naar realisatiefase gaan. 

2012: de aanleg van HOV2 is in 2012 van start gegaan. 

2013: Medio 2013 is het deel Sterrenlaan uitgevoerd. De overige delen 

zullen tussen 2014 en 2017 uitgevoerd worden. 

 

GGA -regio: SRE

Gemeente(n): Nuenen c.a., Eindhoven 
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Doorstroomas Eindhoven - Eersel - Hapert 

Projectplanning 

Vanaf 2011 tot 2015 zullen doorstroomas maatregelen worden 

uitgevoerd. 

Onderdeel 2 is in een verkennend stadium in overleg met de gemeente 

Veldhoven, MMC locate Veldhoven en ASML; 

Onderdeel 3 wordt meegenomen in de maatregel Kempenbaan van 

het pakket beter Benutten Brabant; 

Onderdeel 6 is in uitvoering. Hiervoor heeft SRE subsidie verleend 

van € 265.000 

 

Relaties met andere projecten 

Andere Hoogwaardig Openbaar Vervoer  en doorstroomassen in de 

regio Zuidoost Brabant. De toekomstige doorstroomas maakt gebruik 

van de aan te leggen nieuwe aansluiting op de A67 bij Veldhoven-

West. 

Project Kempenbaan van het pakket Beter Benutten Brabant; 

Kempisch BedrijvenPark en de daarbij horende extra aansluiting op de 

A67 bij Hapert  

Uitruil N284. 

 

Aandachtsgebieden 

Openbaar Vervoer 

 

Problematiek 

De Openbaar Vervoer ontsluiting langs deze route ondervindt hinder van verkeerscongestie. 

Aanpak van deze route als doorstroomas, als onderdeel van een regionaal 

Doorstroomassen-HOV netwerk, is daarom noodzakelijk. Het aanbieden van een 

Hoogwaardig Openbaar Vervoer alternatief draagt bij aan de bereikbaarheid en leefbaarheid 

van de stad en de kernen. 

 

Beschrijving 

Het realiseren van een Doorstroomas. 

Het project kent de volgende onderdelen: 

1. Optimalisatie kruispunten Eindhoven 

2. Centraal knooppunt nabij MMC/ ASML 

3. Doorstroommaatregelen Kempenbaan  

4. Medegebruik nieuwe aansl. A67/ Veldhoven West 

5. Doorstroommaatregelen rotonde ’t Stuivertje 

6. Doorstroommaatregelen N284 Eersel- Hapert 

7. Route via Kempisch Bedrijvenpark 

8. Mogelijk centrale halte/ busstation Hapert 

 

Beoogd effect 

Het realiseren van een hogere doorstroomsnelheid van het Openbaar Vervoer systeem. Door 

het aanbieden van snelheid en kwalitatief goede haltevoorzieningen wordt ingezet op het 

aanbieden van een goed alternatief voor het autoverkeer. 

 

Politiek / Bestuurlijk 

Op 25 februari 2010 heeft de Regioraad van het SRE de regionale HOV-visie vastgesteld. 

 

Projectwijzigingen 

2009: Dit is een nieuw project in het Brabants Meerjarenprogramma Infrastructuur en 

Transport. 

Projectnummer: 

Fase: 

Projectleider: 

  

OVei11 

Realisatie 

P. Goossens 

(040-2594758) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

 

GGA -regio: SRE

Gemeente(n): Veldhoven, Eindhoven, Bladel, 

Eersel 
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OV-knoop Station Eindhoven: stationspassage 

Projectplanning 

DO: 2012 

Start uitvoering: 2013 

Uitvoering gereed: 2016 

 

Relaties met andere projecten 

'Busstation Neckerspoel' (OVei05), De verschillende HOV  en 

doorstroomassen in de regio. 

 

Aandachtsgebieden 

Openbaar Vervoer 

 

Programmajaar 

2013-2016 

 

Totale projectkosten 

€ 66.600.000 

 

Kostenverdeling 

Gemeente Eindhoven € 6.500.000 

Derden € 35.200.000 

Provincie Noord-Brabant € 12.450.000 

Rijksoverheid € 12.450.000 

Problematiek 

De transferkwaliteit en capaciteit in en rond station Eindhoven zijn onvoldoende. De 

bereikbaarheid op (inter)nationale verbindingen is onvoldoende met het oog op de 

ontwikkeling van Eindhoven als Brainport en er wordt niet goed aangesloten op het OV 

netwerk BrabantStad. Eindhoven is nog niet de beoogde OV-terminal. 

 

Beschrijving 

NS én gemeente streven naar een beter gebruik van het spoor in het vervoer. Tot 2020 wordt 

daarom structurele reizigersgroei voorzien in en om Station Eindhoven als centrale 

vervoersknoop in het stedelijk én regionaal openbaar vervoer netwerk. Zowel het spoor als het 

busgebruik groeien naar een omvang van ca. 70.000 reizigers per etmaal. Dit vergt een goede 

OV-terminal. 

 

De passantentunnel wordt in samenwerking met ProRail en NS tot ontwikkeling gebracht. De 

passantentunnel wordt verbreed en verdiept en de perrontoegangen worden aangepast zowel 

in capaciteit als toegankelijkheid. De verbrede passantentunnel wordt ingepast in de 

stationshallen zuid én noord. 

 

Beoogd effect 

Eén helder en logisch transferpunt voor alle vervoerwijzen op en rond Station Eindhoven 

aansluitend op de Brainportambities voor 2020/2040. Met voldoende capaciteit en 

verbeterde bereikbaarheid voor langere termijn, afgestemd op de beoogde reizigersgroei voor 

bus én treinreizigers inclusief voor /natransportmogelijkheden. 

 

Politiek / Bestuurlijk 

Op 14 april 2008 heeft het Dagelijks Bestuur van het SRE de Structuur Doorstroom- en 

HOV-assen in de regio Zuidoost-Brabant vastgesteld. 

Op 25 februari 2010 heeft de Regioraad van het SRE de regionale HOV-visie vastgesteld. 

 

Projectwijzigingen 

2008: Dit is een nieuw project is het Brabants Meerjarenprogramma Infrastructuur en 

Transport. 

2010: In het kader van bezuinigingen is besloten Stationsplein Zuid en de daarbij behorende 

fietsenstalling voorlopig niet uit te voeren. 

2013: Project is gestart. 

Wegbeheerder: 

Projectnummer: 

Fase: 

Projectleider: 

  

Rijksoverheid 

OVei20 

Realisatie 

F. Verbocht 

(040-2386296) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

 

GGA -regio: SRE

Gemeente(n): Eindhoven 
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HOV2 Eindhoven NS – High Tech Campus Eindhoven 

Projectplanning 

Vanaf 2009 tot 2017 zullen maatregelen worden uitgevoerd ter 

realisatie van deze HOV2 as. Dit traject is onderdeel van de 2e HOV 

as die volgens de huidige planning moet functioneren op 1 januari 

2016. 

 

Relaties met andere projecten 

Dit project heeft een relatie met de andere Hoogwaardig Openbaar 

Vervoer- en doorstroomassen in de regio Zuidoost-Brabant. 

 

Aandachtsgebieden 

Openbaar Vervoer 

 

Programmajaar 

2013-2015 

 

Totale projectkosten 

€ 18.500.000 

 

Kostenverdeling 

B5 € 4.000.000 

Provincie Noord-Brabant € 4.000.000 

Rijksoverheid € 4.000.000 

Problematiek 

De OV  ontsluiting langs deze route ondervindt hinder van verkeerscongestie. Aanpak van 

deze route als HOV as, als onderdeel van een regionaal Doorstroomassen HOV netwerk, is 

daarom noodzakelijk. De verkenning wijst uit dat het verkeer problemen heeft om de 

bebouwde kom van Eindhoven in en uit te kunnen. Deze problemen aan de rand van de stad 

beïnvloeden de bereikbaarheid van de stad en het leefmilieu in negatieve zin. Het aanbieden 

van een HOV alternatief draagt daarom bij aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de 

stad en de omliggende kernen. 

 

Beschrijving 

Het realiseren van een extra HOV as. Dit traject is onderdeel van HOV2 die volgens de 

huidige planning moet functioneren op 1 januari 2015. Dit onderdeel van HOV2 loopt 

vanuit de Stationsomgeving Eindhoven (Neckerspoel, inverse Fellenoord) via de Aalsterweg, 

het kruispunt Aalsterweg / Ring, Antoon Coolenlaan, Professor Holstlaan naar de HTCE. 

De rest van HOV2 gaat via de Veldmaarschalk Montgomerylaan naar Winkelcentrum 

Woensel. En vervolgens via de Sterrenlaan en Europalaan naar de centrale halte in Nuenen. 

 

Beoogd effect 

Het beoogd effect is gerelateerd aan het totale project HOV2. 

* Verbeteren van de stedelijke bereikbaarheid en daarmee van de concurrentiekracht en de 

vestigingsvoorwaarden voor bedrijvigheid in en rond Eindhoven (Brainport 2020). 

* Verbeteren van de bereikbaarheid van de internationale economische toplocaties 

HighTechCampus en Centrum Eindhoven. 

* Verbetering van verkeersveiligheid (met name langzaam verkeer) en leefbaarheid 

(luchtkwaliteit en geluidhinder). 

 

Politiek / Bestuurlijk 

2010: Op 25 februari 2010 heeft de Regioraad van het SRE de regionale HOV visie 

vastgesteld.Dit project is onderdeel van het Actieprogramma Regionaal OV. 

2011: € 4 miljoen tbv luchtkwaliteit voor het project ongelijkvloerse kruising Aalsterweg 

wordt toegekend aan het project. Door de aanleg van HOV2 wordt de luchtkwaliteit 

verbeterd op de Aalsterweg aangezien een deel van de infrastructuur exclusief wordt 

heringericht voor HOV. Concreet wordt het autoverkeer dat over een groot deel de 

beschikking heeft over 2x2 rijstroken teruggebracht naar 2x1 rijstroken en een 

wisselstrook/2x1 rijstroken voor HOV. 

Wegbeheerder: 

Projectnummer: 

Fase: 

Projectleider: 

  

Gemeente 

OVei23 

Realisatie 

R. Schepers 

(040-2386321) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

Projectwijzigingen 

2009: Dit is een nieuw project in het Brabants Meerjarenprogramma 

Infrastructuur en Transport. 

2010: Vanwege de onzekerheid over de effecten van de ontwikkeling N69 

en vanwege de hoge kosten is besloten het project Ongelijkvloerse kruising 

Aalsterweg Ring (OVei19), dat onderdeel uitmaakt van dit traject, voorlopig 

niet uit te voeren. 

2012: Definitief ontwerp is vastgesteld door het college van Eindhoven. 

2014: Verwachte oplevering van het project is 1 oktober 2014. Dit is sterk 

afhankelijk van bezwaren rond het kappen van bomen, verwerving van 

eigendommen en verleggen van leidingen van Brabant Water. 

 

GGA -regio: SRE

Gemeente(n): Eindhoven 
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N266 Sluisstraat Someren eind N266 

Projectplanning 

Realisatie in 2014 

 

Aandachtsgebieden 

Vervangingsinvesteringen 

 

Programmajaar 

2014 

Problematiek 

Op de aansluiting N266 – Sluisstraat te Someren Eind staat momenteel een tijdelijke  

gehuurde verkeersregelinstallatie (VRI). Deze VRI moet vervangen worden door definitieve 

installatie op het bestaande kruispunt 

 

Beschrijving 

.De huidige op het kruispunt aanwezige tijdelijke verkeersregelinstallatie wordt vervangen 

door een definitieve installatie. 

 

Beoogd effect 

Veilige verkeersafwikkeling en een goede verkeersdoorstroming 

 

Projectwijzigingen 

2014 Het project gaat naar de realisatiefase 

Wegbeheerder: 

Wegnummer: 

Projectnummer: 

Fase: 

Informatie:  

  

Provincie Noord-Brabant 

N266 

RMpw266.17 

Realisatie 

 Brabantloket 

(073-6812812) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

 

GGA -regio: SRE

Gemeente(n): Someren 
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N395 Hilvarenbeek – Oirschot 

Projectplanning 

De voorbereiding van de 1ste fase is gepland in 2014-2015. 

De realisatie van de 1ste fase is gepland in 2015-2016.  

Realisatie 2de fase 2019-2023. 

 

Relaties met andere projecten 

Capaciteitsvergroting A58 

 

Aandachtsgebieden 

Vervangingsinvesteringen, OPC, EPC 

 

Programmajaar 

2014-2016 

 

Totale projectkosten 

€ 5.200.000 

(fase 2: € 8.800.000; totaal 14 miljoen euro) 

 

Kostenverdeling 

Provincie Noord-Brabant € 5.200.000 

gemeenten € nog te bepalen 

Problematiek 

In de planstudie N395 zijn prinicipe oplossingen uitgewerkt voor de verkeersproblemen op de 

N395. De problematiek betreft: 

- de veiligheid van het fietsverkeer en de kwaliteitseisen van de fietsvoorziening; 

- verkeersonveilige lokaties/ kruispunten; 

Daarnaast is in de planstudie met name aandacht besteedt aan: 

- Oversteekbaarheid van de N395; 

- Geluidreductie ihkv het actieprogramma Geluid; 

- Uitvoering van ontsnipperingsmaatregelen (faunapassages); 

- Landbouwverkeervoorzieningen. 

  

Beschrijving 

De planstudie is gesplitst in 2 fasen. Fase 1 betreft vooral de maatregelen binnen de 

bebouwde kommen, het aanpassen van de fietssructuur tussen Oostelbeers en Oirschot en het 

aanbregen van stil asfalt. De 2de fase betreft vooral de maatregelen buiten de bebouwde kom, 

aanpassing van de aansluiting de Scheper, aanpassing van de aansluitng van de N395 op de 

N269, aanleg landbouwpasseerhavens en het aanbrengen van stil asfalt. 

  

Beoogd effect 

Het verbeteren van verkeersveiligheid op de N395; 

Het verbeteren van de leefbaarheid door het beperken van de geluidsbelasting op de 

aanwezige bebouwing; 

 

Politiek / Bestuurlijk 

Het tracé is opgenomen in het programma “fiets in de versnelling” 

De N395 is opgenomen in het actieprogramma geluid(2de tranche EU-richtlijn 

omgevingslawaai); 

De totale integrale projectkosten bedragen € 14 miljoen. Dit bedrag is verdeeld over 2 fasen: 

- 1ste fase (2014-2018)  €5,2 miljoen; 

- 2de fase (2019-2023) € 8,8 miljoen. 

-  

Projectwijzigingen 

2014: Project gaat van de planstudiefase naar de realisatiefase. 

Wegbeheerder: 

Wegnummer: 

Projectnummer: 

Fase: 

Informatie: 

  

Provincie Noord-Brabant 

N395 

395.01 

Realisatie 

Brabantloket 

(073-6812812) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

 

GGA -regio: Midden 

Gemeente(n): Oirschot en Hilvarenbeek 
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N605 Noordelijke randweg Gemert 

Projectplanning 

Opleverdatum: 31 december 2016. 

 

Relaties met andere projecten 

Op deze provinciale weg is het volgende project in studie/realisatie: 

'N605 Omlegging Boekel' (RMpw605.06) 

 

Aandachtsgebieden 

Verbeteren Bouwen 

 

Programmajaar 

2016 

 

Totale projectkosten 

€ 9.900.00 

 

Kostenverdeling 

Nodig € 3.000.000 

Problematiek 

Door de toegenomen verkeersintensiteiten op de N605 en de omliggende gemeentelijke 

wegen zijn problemen ontstaan met betrekking tot de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in 

Gemert. 

 

Beschrijving 

Het realiseren van de Noordelijke randweg Gemert o.b.v. de planstudieresultaten 

 

Beoogd effect 

Het verbeteren van de leefbaarheid, de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid in en om 

Gemert. 

 

Politiek / Bestuurlijk 

Op 22 juli 2009 is een intentie overeenkomst voor de aanleg van de noordelijke randweg 

ondertekend. 

 

Projectwijzigingen 

2007: Dit is een nieuw project in het Brabants Meerjarenprogramma Infrastructuur en 

Transport. 

2009: De MER studie voor de aanleg van een noordelijke randweg is afgerond. 

2010: Een aanvullende studie naar de noodzaak van de aanleg van een tunnel in de 

verbinding tussen Gemert en Handel is afgerond. 

2011: De planstudie is afgerond. 

2014: Project is opgenomen in de realisatiefase. 

Wegbeheerder: 

Wegnummer: 

Projectnummer: 

Fase: 

Provincie Noord-Brabant 

N605 

RMpw605.05 

Realisatie 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

 

GGA -regio: SRE

Gemeente(n): Gemert-Bakel 
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Actieprogramma beter benutten Brabant 

Projectplanning 

In 2012 zijn de maatregelen gestart; een deel van de maatregelen zal 

in de loop van 2013 gerealiseerd worden; het overgrote deel begin 

2014. 

 

Relaties met andere projecten 

o.a 

Dynamisch VerkeersManagement 

Spitsmijden 

NDW 

Fiets in de Versnelling 

 

Aandachtsgebieden 

Dynamisch Verkeersmanagement,  Ontsnippering (ONT) 

 

Programmajaar 

2013-2014 

Problematiek 

Brabant heeft een onmiskenbare positie in de Nederlandse (kennis)economie. De provincie 

vormt de tweede economische motor van ons land met een bijdrage van maar liefst 15% aan 

het BBP. Brabant kent drie economische topclusters met een sterke regionale concentratie en 

een stevige invloed op de mobiliteit en bereikbaarheid: 

* Brainport regio Eindhoven (Zuidoost-Brabant) 

* Maintenance & Logistics (West- en Midden-Brabant) 

* Agrofood & Health (Noordoost-Brabant) 

In 2011 zijn, met name vanwege het actieprogramma Beter Benutten, de Brabantse 

knelpunten opnieuw in kaart gebracht (zie onderstaand). 

Om de knelpunten aan te kunnen pakken is een breed scala aan projecten binnen het 

programma gehonoreerd tot een totaal investeringsbedrag van € 101,8 mio, waarvan het rijk 

een bijdrage levert van € 53,6 mio en de bijdrage van de regio (Provincie, SRE, en betrokken 

partners) € 48,2 miloen bedraagt. 

Algemene aansturing van het programma vindt plaats door de provincie. Zowel de provincie 

als het Samenwerkingsverband Eindhoven sturen de maatregelen indivueel aan. 

 

Beschrijving 

Het Actieprogramma Beter Benutten Brabant bevat een multimodaal maatregelenpakket, dat 

de belangrijkste regionale knelpunten aanpakt en het mobiliteitssysteem robuuster maakt.  

Voor de maatregelen worden zo veel als mogelijk zgn. ‘Slimme deals’ met het bedrijfsleven 

gesloten. Het programma wordt vóór eind 2014 gerealiseerd en omvat maatregelen op het 

gebied van: 

¿ Intelligent Transport Systems (ITS), bijv. Incar, aanpak Spookfiles op de A58, de derde 

tender Incar (goederentransport) en informatiediensten (zoals multimodaal en individueel 

reisadvies via smartphone); ITS volgt een zgn. ‘ landelijk spoor’ , dat wil zeggen dat deze 

maatregelen samen met andere regio’s, het rijk en in samenwerking met het bedrijfsleven 

worden ontwikkeld. 

* Verknopen van netwerken, bijv. maartegelen op het gebied van multimodaal 

goederenvervoer, P+R stations, hoogwaardige OV- en fiets verbindingen 

* Mobiliteitsmanagement/het nieuwe werken, bijv. spitsmijden, fi etsstimuleringsprogramma 

* Verkeersmanagement, bijv. regelscenario’s, groene golf, dynamisch 

parkeerrouteverwijssysteem 

* Infrastructurele maatregelen, bijv. verbetering van aansluitingen A67, Aanpak 

Zwaaikommen en wachtplaatsen Zuid-Willemsvaart en Wilhelminakanaal. 

 

Wegbeheerder: 

Projectnummer: 

Fase: 

Projectleider: 

  

Provincie Noord-Brabant 

AB32 

Realisatie 

H. van Oosterhout-de Bok 

(073-6808377) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

Beoogd effect 

Het Actieprogramma Beter Benutten Brabant heeft tot doel om de 

fileknooppunten in de regio met ca. 20% te reduceren en de stijgende vraag 

op het spoor en het OV te accommoderen –conform de afspraken uit het 

BO-MIRT van 9 november 2011. De effecten moeten  eind 2014 zichtbaar 

zijn. 

 

GGA -regio: Algemeen

Gemeente(n): Tilburg, Oss, Veldhoven, 

Cranendonck, Eindhoven, 
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Sluizen Zuid-Willemsvaart 4, 5 en 6 fase 2 

Relaties met andere projecten 

'Zuid-Willemsvaart (gedeelte Maas-Veghel)' GO01  

'Quick Wins binnenhavens' GO08 

 

Aandachtsgebieden 

Vaarwegen 

 

Programmajaar 

2014 

 

Totale projectkosten 

€ 18.000.000 

 

Kostenverdeling 

Gemeente(n) € 2.727.000 

Provincie Noord-Brabant € 7.943.000 

Rijksoverheid € 6.800.000 

SRE € 530.000 

Problematiek 

In 2011 is de vervanging van de sluizen 4,5,6 afgerond. De kosten voor vernieuwing 

bedroegen €54 mln euro. Mete deze maatregelen en de in uitvoering zijnde omleiding 

Zuid-Willemsvaart bij ’s-Hertogenbosch is Veghel vanaf 2015 bereikbaar voor schepen in 

vaarwegklasse IV. 

 

Beschrijving 

Naast de vernieuwing van de sluizen 4,5,6 zijn aanvullende maatregelen nodig om de 

bereikbaarheid van Zuidoost-Brabant over water te verbeteren. Met name Eindhoven is nog 

niet goed bereikbaar voor langere schepen. 

Daarom wordt in fase 2 een aantal aanvullende werkzaamheden uitgevoerd in de 

Zuid-Willemsvaart van Veghel tot aan Beek en Donk en het aansluitende deel van het 

Wilhelminakanaal tot aan Best (aansluiting met Beatrixkanaal). Het betreft o.a. wacht- en 

ligplaatsen bij sluizen en bruggen voor schepen, bochtverruimingen, oeverbescherming e.d. 

 

Beoogd effect 

Door uitvoering van de aanvullende werkzaamheden sluizen 4,5,6 fase 2 wordt 

Zuidoost-Brabant en met name Eindhoven beter bereikbaar voor langere schepen (tot 900 

ton). Hierdoor kunnen bedrijven een modal-shift maken in hun goederenstromen ten gunste 

van goederenvervoer over water. De bereikbaarheid van Zuidoost-Brabant over de weg wordt 

zo verbeterd. 

 

Politiek / Bestuurlijk 

Dit project maakt onderdeel uit van het programma Beter Benutten. De bijdrage van het Rijk  

bedraagt €6,8 mln, de regio draagt €11,2 mln bij. 

Het Plan van Aanpak Beter Benutten sluizen 4,5,6 fase 2 is tot stand gekomen door 

samenwerking tussen overheden (provincie, 4 gemeenten, Samenwerkingsverband Regio 

Eindhoven) en marktpartijen. De overheden hebben een bestuursovereenkomst getekend, de 

marktpartijen (16 verladers) een Intentieverklaring om na realisering van de werken meer 

goederenvevroer over water te laten plaatsvinden. Dit project is een voorbeeld van een 

"slimme deal" tussen overheid en marktpartijen 

 

Wegbeheerder: 

Projectnummer: 

Fase: 

Projectleider: 

  

Provincie Noord-Brabant 

GO11 

Realisatie 

S. de Wit 

(06-27745003) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

Projectwijzigingen 

In de Bestuursovereenkomst 2006 en eerdere BMIT is totale project Sluizen 

Zuid-Willemsvaart als één geheel aangeduid. 

Er is nu sprake van 2 fasen: fase 1 de vernieuwing van de sluizen 4,5,6 en 

fase 2 een aantal aanvullende werkzaamheden om de vaarweginfrastructur 

verder te verbeteren. 

De aanbesteding van fase 2 is in 2013 afgerond. In 2013 zijn de 

werkzaamheden gestart, welke naar verwachting in 2014 zullen worden 

afgerond. 

 

GGA -regio: Algemeen

Gemeente(n): Laarbeek, Veghel 
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Dynamisch VerkeersManagement (DVM) BrabantStad 

Projectplanning 

Op basis van de visie DVM BrabantStad (2007) wordt jaarlijks een 

uitvoeringsprogramma opgesteld met een meerjaren doorkijk, als 

onderdeel van het Netwerkprogramma BrabantStad Bereikbaar. 

 

Aandachtsgebieden 

Dynamisch Verkeersmanagement 

 

Programmajaar 

2014 

Problematiek 

Het wegennet in Brabant(Stad) komt steeds verder onder druk te staan, wat zonder ingrijpen 

in 2020 onder meer leidt tot een verwachte verdubbeling van het aantal voertuigverliesuren 

en een afname van de betrouwbaarheid van de reistijd. 

 

Beschrijving 

BrabantStad ziet DVM als één van de instrumenten die nadrukkelijk kunnen bijdragen aan 

de verbetering van de kwaliteit van de bereikbaarheid en de luchtkwaliteit in Brabant(Stad). 

DVM richt zich op maatregelen op de weg en is een snel, goedkoop en slim middel om de 

bereikbaarheid van de economische toplocaties te verbeteren. 

 

Van B5 naar regionale samenwerking 

De afgelopen jaren is vooral ingezet op lokale maatregelen zoals het verbeteren van de 

doorstroming bij  verkeerslichten. Ook is een groot deel van het wegennet in Brabant 

voorzien van een meetsysteem waardoor de prestaties van het wegennet kunnen worden 

gemeten en knelpunten snel kunnen worden gesignaleerd. Deze data wordt ook gebruikt 

voor realtime informatie aan weggebruikers. Nu en in de komende jaren worden steeds meer 

regionale maatregelen zoals regelscenario’s ingezet om het wegverkeer te adviseren over 

routekeuze bij attracties, evenementen en drukte in de spitsen (bijv. Efteling, Brabanthallen 

en de Ruit Breda). De regionale verkeerscentrale krijgt een steeds grotere rol in de 

operationele aansturing van maatregelen op en aan de weg. DVM BrabantStad investeert in 

de uitbreiding van deze verkeerscentrale. 

 

Maatregelen op straat en “achter de schermen” 

Naast maatregelen op straat wordt de benodigde techniek “achter de schermen” ontwikkeld 

om de verschillende systemen zoveel mogelijk centraal en efficiënt te kunnen aansturen. 

Omdat verkeersmanagementsystemen flexibel worden ingezet, zijn ook werkafspraken 

daarover cruciaal. 

 

Landelijk kader 

 Brabant voert in de periode 2013-2014 een pakket aan projecten van het Actieprogramma 

Beter Benutten uit, gericht op verkeersmanagement en in-car ontwikkelingen. Voor 

landelijke afstemming over verkeersmanagement neemt de provincie Noord-Brabant deel 

aan onder andere het Landelijk VerkeersManagementBeraad. 

 

Projectnummer: 

Fase: 

Projectleider: 

  

RMdvm11 

Realisatie 

L. de Klein 

(073-6808577) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

Beoogd effect 

Bij Regionaal Verkeersmanagement in Brabant(Stad) gaat het om het 

komen tot een robuust wegennet dat de weggebruikers bij drukte voldoende 

alternatieven kan bieden en hen kan informeren, geleiden en sturen. 

Politiek / Bestuurlijk 

De visie van DVM BrabantStad ‘van Ambitie tot Uitvoeringsprogramma’ is 

in november 2007 vastgesteld door de stuurgroep Netwerkprogramma 

BrabantStad Bereikbaar. Jaarlijks wordt een uitvoeringsprogramma 

opgesteld met een meerjaren doorkijk. In juni 2011 is de Kadernotitie 

Regionaal Verkeersmanagement vastgesteld door de stuurgroep 

Netwerkprogramma BrabantStad Bereikbaar. Daarin hebben de B5, 

Rijkswaterstaat, SRE en Provincie afspraken gemaakt over de manier 

waarop partijen hieraan samenwerken. 

Projectwijzigingen 

2009: Dit is een nieuw project in het Brabants Meerjarenprogramma 

Infrastructuur en Transport. 

GGA -regio: Algemeen

Gemeente(n):  
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Aanleg 4 ecoducten in Noord-Brabant 

Projectplanning 

Oplevering eind 2013 

 

Aandachtsgebieden 

Verbeteren Bouwen 

 

Programmajaar 

2013 

 

Totale projectkosten 

€ 9.945.000 

 

Kostenverdeling 

Provincie Noord-Brabant € 3.843.000 

Rijksoverheid € 6.102.000 

Problematiek 

De provinciale wegen N396 en N324 doorsnijden natuurgebieden in Noord Brabant. 

Daarnaast doorsnijden de Rijkswegen A2 en A50 deze natuurgebieden en ligt vanuit het Rijk 

het verzoek deze problematiek gelijktijdig op te lossen 

 

Beschrijving 

De barrières die de betreffende wegen vormen voor dieren, worden opgeheven middels de 

aanleg van 2 provinciale ecoducten (Leenderbos en Maashorst) en 2 Rijks ecoducten (Groote 

Heide en Maashorst) 

 

Beoogd effect 

Ontsnippering van de Ecologische Hoofdstructuur 

 

Projectwijzigingen 

2001: Dit project is van de Verkenning naar de planstudiefase gegaan; 

2006: Dit project is van de planstudie naar de realisatiefase gegaan; 

2010: De planstudie is heroverwogen en het project is versoberd; 

2011: Besluit twee provinciale ecoducten (RMpw 396.04 Aanleg ecoduct Leenderbos & 

RMpw324.17 Aanleg natuur  en fietsbrug) samen te voegen met realisatie twee 

Rijksecoducten; 

2012: Er is voor dit project een UAV-gc contract opgesteld en tevens is de opdracht voor de 

bouw van de ecoducten al vermarkt.  De opdracht voor de bouw is gegund aan de BAM 

infra. De voorontwerpen zijn gereed en de omgevingsvergunningen zijn inmiddels 

aangevraagd bij het bevoegd gezag. 

Wegbeheerder: 

Projectnummer: 

Fase: 

Informatie: 

  

Algemeen 

RMpwECO.02 

Realisatie 

Brabantloket 

(073-6812812) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

 

GGA -regio: Algemeen

Gemeente(n): Landerd, Heeze-Leende 
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A -regio: Algemeen

Gemeente(n):  

Projectplanning 

Oplevering eind 2013 

 

Aandachtsgebieden 

Verbeteren Bouwen 

 

Programmajaar 

2013 

 

Totale projectkosten 

€ 9.945.000 

 

Kostenverdeling 

Provincie Noord-Brabant € 3.843.000 

Rijksoverheid € 6.102.000 

Wegbeheerder: 

Projectnummer: 

Fase: 

Informatie: 

  

Algemeen 

RMpwECO.02 

Realisatie 

Brabantloket 

(073-6812812) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

 

GGA -regio: Algemeen

Gemeente(n): Landerd, Heeze-Leende 

 

 

 
 

Verkeersregelinstallaties / DVM-systemen 

Projectplanning 

De start van de uitvoering van dit project is in 2012. 

 

Aandachtsgebieden 

Vervangingsinvesteringen 

 

Programmajaar 

2013 

 

Totale projectkosten 

€ 1.350.000 

 

Kostenverdeling 

Provincie Noord-Brabant € 1.350.000 

Wegbeheerder: 

Projectnummer: 

Fase: 

Projectleider: 

  

Provincie Noord-Brabant 

RMpwVRI.11 

Realisatie 

T. van Helvert 

(073-6808258) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

 

GGA -regio: Algemeen

Gemeente(n):  

 

 

 
 

Verkeersregelinstallaties / DVM-systemen 

Projectplanning 

De realisatie is geplant in 2014 

 

Relaties met andere projecten 

Op deze provinciale weg zijn geen gerelateerde projecten in 

studie/realisatie. 

 

Aandachtsgebieden 

Vervangingsinvesteringen 

 

Programmajaar 

2014  

 

Totale projectkosten 

€ 1.000.000  

 

Kostenverdeling 

Provincie Noord-Brabant € 1.000.000 

Wegbeheerder: 

Projectnummer: 

Fase: 

Informatie: 

  

Provincie Noord-Brabant 

RMpwVRI.14 

Realisatie 

Brabantloket 

(073-6812812) 

verkenningsfase 

planstudiefase 

realisatiefase 

 

 

 

 

GGA -regio: Algemeen

Gemeente(n):  

 

Problematiek 

De DVM systemen die op de provinciale wegen zijn gesitueerd (zoals bijvoorbeeld 

verkeersregelinstallaties) zijn onderhevig aan veroudering. De vervanging van 

(hoofdonderdelen van) deze systemen dient planmatig plaats te vinden zodat een betrouwbaar 

areaal gewaarborgd is. 

 

Beschrijving 

In een jaarlijkse cyclus worden alle DVM systemen uit het provinciale areaal gerangschikt 

naar leeftijd. Indien uit een nadere technische en functionele inspectie blijkt dat een DVM 

systeem vervangen dient te worden, dan wordt hiervoor een realisatie project opgestart. 

 

Beoogd effect 

Waarborgen van een betrouwbaar areaal elektronische verkeersvoorzieningen. 

 

Politiek / Bestuurlijk 

De totale integrale projectkosten zijn € 1,0 miljoen. 

 

Projectwijzigingen 

2010: Dit is een nieuw project in het Brabants Meerjarenprogramma Infrastructuur en 

Transport 

2014: Project gaat van de planstudiefase naar de realisatiefase. 
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