
Uitnodiging inloopavond 8 november 2022 
en start werkzaamheden Heijmans 

Geachte heer, mevrouw,

In opdracht van de provincie Noord-Brabant voerde Boskalis de afgelopen maanden aanpassingen uit aan de 
Oosterhoutseweg (N631). Vanaf 1 november 2022 start Heijmans met de werkzaamheden voor de bouw van de 
spooronderdoorgang. In deze brief leest u hier meer over en nodigen we u uit voor een inloopavond. 

Afronding werkzaamheden Boskalis
Richting de Rijksweg (N282) heeft Boskalis een breder fietspad aangelegd. Het kruispunt van de Oosterhoutseweg en de 
Nassaulaan is vervangen door een rotonde en er is een tijdelijke bypass voor het verkeer aangelegd. 
Boskalis is nog tot 31 oktober a.s. aan het werk. Tot die periode verwijderen ze onder andere de oude weg aan 
weerszijden van de spoorwegovergang. De bouwapp van Boskalis wordt vanaf heden niet meer bijgehouden. Ook het 
inloopspreekuur aan de Pastoor Gillisstraat vervalt na 31 oktober. 

Start werkzaamheden Heijmans
Op 1 november 2022 start Heijmans in opdracht van ProRail met de voorbereidingen voor de bouw en aanleg van een 
spooronderdoorgang. Deze spooronderdoorgang gaat de oorspronkelijke spoorwegovergang van de N631 vervangen. 
De tunnelbak plaatsen we in augustus 2023. In het voorjaar van 2024 wordt de N631 door de tunnelbak aangelegd. 
Naar verwachting kan het verkeer vanaf de zomer van 2024 door de nieuwe tunnel rijden. 

Inloopavond dinsdag 8 november
Om u te informeren over de werkzaamheden van Heijmans, de verwachte hinder en hoe we deze zo veel mogelijk 
proberen te beperken organiseren we op dinsdag 8 november a.s. een inloopavond. Tussen 19.00 uur en 21.00 uur bent 
u van harte welkom in Cultureel Centrum De Boodschap in Rijen. 
Op deze avond zijn vertegenwoordigers van Heijmans, ProRail en de provincie Noord-Brabant aanwezig.

Meer informatie
Mocht u al eerder vragen hebben over onze werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen per e-mail: 
ODGRijen@heijmans.nl of telefonisch via 073 - 543 53 53. Gebruikt u daarbij s.v.p. de meldcode ‘ODG Rijen’.

Algemene informatie over het project kunt u vinden op www.prorail.nl/onderdoorgang-N631 en www.brabant.nl/N631. 
U kunt zich daar ook abonneren op de nieuwsbrief van de provincie.

Daarnaast kunt u zich aanmelden voor de bouwapp van Heijmans. Via deze app blijft u op de 
hoogte van de laatste berichten over de werkzaamheden. U kunt De Heijmans BouwApp gratis 
downloaden via de Google Play store of de Apple App store. 
U vindt het project onder de naam “Onderdoorgang Oosterhoutseweg N631 Rijen”.

We hopen u op 8 november te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,  

Annemieke van Woercom,      Fleur van der Zandt, 
omgevingsmanager Provincie Noord-Brabant   omgevingsmanager ProRail


