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De provincie voert op de Oosterhoutseweg (N631) tussen Oosterhout 
en Rijen groot onderhoud uit. Dit met als doel om de doorstroming, 
leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. Het groot onderhoud wordt 
in twee delen uitgevoerd. In deze nieuwsbrief leest u meer over de 
afronding van de werkzaamheden van deel 1 en het besluit over het 
bestemmingsplan van deel 2.

Deel 1: Werkzaamheden N631 
groot onderhoud klaar
Aannemer BAM heeft het afgelopen jaar het groot onderhoud uitgevoerd aan de 
N631 tussen Rijen en Oosterhout. Deze werkzaamheden zijn klaar. Hinder voor 
verkeer tijdens de werkzaamheden is beperkt door lange werkdagen te maken en 
regelmatig in de nacht te werken. De provincie Noord-Brabant is zeer tevreden 
met de geleverde prestaties door aannemer BAM. Dit alles met als doel om de 
doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid rond de N631 te verbeteren. 

De komende weken werkt de aannemer aan de afronding van het project. In het 
najaar worden de looppoortjes langs de faunaroosters geplaatst. Deze poortjes 
zijn op verzoek van de ruitervereniging en wandelaars later aan het project 
toegevoegd. Door de lange levertijden duurt dit langer dan verwacht. 
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Deel 2: Bestemmingsplan 
spooronderdoorgang N631 vastgesteld
Op maandag 19 juli 2021 heeft de gemeenteraad van Gilze en Rijen ingestemd met het 
bestemmingsplan voor de onderdoorgang bij Rijen. Het bestemmingsplan maakt de aanleg 
van een onderdoorgang in plaats van de huidige spoorwegovergang en de aanleg van de 
nieuwe rotonde mogelijk. Ook heeft de gemeenteraad ingestemd met de beantwoording van de 
ingediende zienswijzen (reacties) op het bestemmingsplan. Het vastgestelde besluit is te vinden op 
de website Officiële Bekendmakingen.

Planning spooronderdoorgang
De komende maanden werken we het ontwerp verder uit. Daarna maken we een werkbeschrijving 
(bestek) voor de aannemer. In de tussentijd vragen we de benodigde vergunningen aan. Vanaf 
oktober verwachten we buiten de eerste voorbereidende werkzaamheden uit te kunnen voeren. 
Meer informatie kunt u hierover na de zomer verwachten. In 2022 wordt de start van de uitvoering 
verwacht en dit duurt tot en met 2024.

Contact
Mocht u vragen hebben dan kunt u deze altijd stellen aan het projectteam via N631@brabant.nl. 

Het projectteam wenst u een fijne zomer!
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