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Vorig jaar heeft Provincie Noord-Brabant een planstudie gedaan naar
mogelijkheden tot verbetering van veiligheid en bereikbaarheid op de
provinciale weg N631 (Vijfeikenweg en Oosterhoutseweg). Dit is de weg
die ligt tussen de N282 (Rijksweg) in Rijen en de A27 in Oosterhout. Eind
2018 hebben wij tijdens een informatieavond het voorkeursontwerp voor
diverse kruisingen voor de N631 gepresenteerd. Aansluitend zijn wij
gestart met het voorbereiden van de bouwfase.

Er zijn twee plekken waar de aanpassingen grote impact hebben voor omwonenden en
gebruikers. De eerste is bij de kern Rijen waar voor het verkeer op de N631 een nieuwe
onderdoorgang (tunnel) onder het spoor wordt gemaakt. De tweede plek is bij de kruising
met de Ketenbaan in Oosterhout waar een rotonde in de N631wordt aangelegd.
Om zo snel mogelijk de verkeersveiligheid te verhogen op de weg, met name bij
de Ketenbaan, worden de bouwwerkzaamheden in twee delen opgeknipt. Voor de
voorbereiding van een spooronderdoorgang is namelijk meer tijd benodigd dan voor de
werkzaamheden aan de rest van de weg. Dit heeft te maken met aanpassing van het
bestemmingsplan en de aankoop van gronden. Daarom is gekozen om het project op te
delen in twee afzonderlijke projecten.

Naar definitief ontwerp
In de planstudie zijn verkeerskundige uitgangspunten samen met allerlei omgevingsfactoren
tot meerdere schetsontwerpen per kruising verwerkt. Daarna is per kruising een
voorkeursontwerp gekozen. Momenteel worden de gekozen voorkeursontwerpen concreter
technisch uitgewerkt. Hierbij worden technische keuzes gemaakt over o.a. materiaal,
waterafvoer, kabels en leidingen, verlichting, bebording en omgang met flora en fauna
rondom de weg. Hiervoor worden aanvullende onderzoeken in het gebied uitgevoerd.
Het definitief ontwerp wat hieruit volgt presenteren wij bij een volgende
informatiebijeenkomst. We verwachten dat deze bijeenkomst in juni 2019 zal
plaatsvinden. U krijgt hierover nog nadere informatie.

Bestemmingsplan

Colofon

Voor de realisatie van het deel van de weg waar de spoorwegonderdoorgang komt moet een nieuw
bestemmingsplan opgesteld worden. Dit deel omvat ook aansluiting van de wegen Nassaulaan, Vijfeiken en
Broodbaan op de N631.
Momenteel worden hiervoor de juridische stukken voorbereid en de benodigde onderzoeken uitgevoerd.
Voor dit bestemmingsplan is aankoop van gronden noodzakelijk. Hierover is de provincie in gesprek met de
betreffende grondeigenaren.
De verwachting is dat zomer 2019 een voorontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt bij de gemeente Gilze
en Rijen. Iedereen kan hierop een zienswijze indienen. U wordt daarover tijdig geïnformeerd.
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Planning
Na de inloopbijeenkomst in de zomer van 2019 zullen de definitieve ontwerpen voor het ‘niet spoordeel’
snel vastgesteld worden. Daarna start het opstellen van het contract voor de uitvoering van het werk.
Vervolgens wordt het werk aanbesteed. Na het aanbestedingsproces verwachten wij in het voorjaar van
2020 opdracht te kunnen verlenen aan een aannemer. Die zal in de zomer van 2020 daadwerkelijk buiten
met de uitvoering kunnen starten.
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Voor het wegdeel waar de spooronderdoorgang komt, (van circa de kruising Nassaulaan t/m de
Broodbaan) is de planning om begin 2020 het ontwerp en definitieve bestemmingsplan vast te stellen.
Hierna wordt het project overgedragen aan ProRail. Zij staan aan de lat voor de uitwerking van het
schetsontwerp en de realisatie van de onderdoorgang. Voorlopig staat die realisatie gepland in 2022.

