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De provincie Noord-

Brabant en de gemeente 

Gilze en Rijen werken 

samen om de 

verkeerssituatie op de 

N282 ter hoogte van Rijen 

en Hulten te verbeteren. Er 

staan dagelijks wachtrijen 

op de aansluitende wegen 

vanuit Rijen om de N282 op 

te komen. De kern van 

Hulten ligt direct aan de 

N282. Het is zo druk op 

deze weg dat het moeilijk 

oversteken is. Dit vraagt 

om een aanpassing van de 

N282 ter hoogte van Rijen 

en Hulten. De N282 vanaf 

de kruising met de 

Oosterhoutseweg tot aan 

de Burgemeester 

Letschertweg wordt daarom 

verbreed naar 2x2 

rijstroken. Ten westen van 

Hulten komt er een 

afbuiging naar het zuiden. 

Deze korte omlegging sluit 

aan op de Burgemeester 

Ballingsweg Die sluit 

vervolgens aan op de 

Burgemeester 

Letschertweg. Ook dit deel 

van het traject wordt 

verbreed naar 2x2 

rijstroken. Hulten zelf wordt 

autoluw gemaakt. Door al 

deze maatregelen moet de 

verkeersoverlast afnemen 

en de doorstroming 

verbeteren.  

 

 

Inleiding 

De provincie werkt samen met de gemeente Gilze en Rijen aan het verbeteren 

van de verkeerssituatie op de N282 Bredaseweg ter hoogte van Rijen en 

Hulten. In deze nieuwsbrief leest u de laatste stand van zaken.  

 

Bestemmingsplan 

De formele procedures worden naar verwachting dit jaar afgerond. De Raad 

van State buigt zich nog over vijf beroepen die zijn ingesteld rondom het 

bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarde rondom geluid.  

 

Grondverwerving 
De provincie Noord-Brabant heeft met ongeveer de helft van de eigenaren van 

wie percelen nodig zijn voor de verbreding van de N282 overeenstemming 

bereikt over de aankoop van hun gronden. De provincie spant zich in om ook  

met de andere helft van de eigenaren minnelijke overeenstemming te 

bereiken. Om de zekerheid te hebben dat eind 2019 de schop in de grond kan, 

start de provincie al wel een procedure op om dit mogelijk te maken. In 

augustus nemen Provinciale Staten een zogenaamd verzoekbesluit. Daarna is 

nog een verzoek aan de Kroon nodig om in het uiterste geval onteigening 

mogelijk te maken. 

 

Onderzoeken explosieven en archeologie  

Voordat een weg aangelegd kan worden moet de bodem gecontroleerd 

worden op de aanwezigheid van explosieven en archeologische vondsten. Uit 

historisch onderzoek komt naar voren dat er een kans is op vondsten die te 

maken hebben met explosieven. Op korte termijn starten hier 

bodemonderzoeken voor. Er worden dan proefsleuven gegraven om te 

onderzoeken of er daadwerkelijk iets in de bodem is achtergebleven. Naar 

verwachting zijn de resultaten van deze onderzoeken rond de zomer bekend. 

 

Onderzoek Flora en fauna  

Op het terrein van Defensie zijn dassen aangetroffen. De das is een 

beschermde diersoort. Daarom onderzoekt een bioloog in opdracht van de 

provincie om hoeveel dassen het gaat en of het een hoofd- of nevenburcht is. 

Er worden in de komende periode passende maatregelen genomen om de das 

in het gebied te laten verblijven, zoals het aanbrengen van fauna-kerende 

rasters en fauatunnels onder de weg door.  
 

Uitvoering  

Nabij het Kraaienest zijn alvast vier woningen gesloopt. Vanwege de vondst 

van asbest kon de sloop niet eerder worden afgerond. Er is geen 

gezondheidsrisico voor de omgeving.  

 

 



 

 Planning (onder voorbehoud) 
Datum Activiteit 

augustus 2018 Provinciale Staten nemen 

verzoekbesluit rondom 

grondverwerving 

Voor zomer 2018 Woningen Kraaienest gesloopt 

Rondom zomer Resultaten archeologie en 

explosieven bekend 

Afhankelijk van juridische 

procedures 

Onherroepelijk bestemmingsplan 

najaar 2019 Start aanbesteding verbreding weg 

Eind 2019  Schop in de grond 

Voorjaar 2020 Werkzaamheden naar verwachting 

gereed 

 

Nieuwsbrief N282  en contact  

Voor meer informatie over het project N282 in Gilze en Rijen en Tilburg, kunt u 

kijken op de website www.brabant.nl/N282. Hier kunt u zich ook aan- en 

afmelden voor deze digitale nieuwsbrief van de Provincie Noord-Brabant over 

de N282. 

 

Voor vragen over het bestemmingsplan voor de N282 kunt u contact opnemen 

met de gemeente Gilze en Rijen: De heer Johan Huijben op emailadres 

Johanhuijben@abg.nl. Voor vragen over het project N282 kunt u contact 

opnemen met de Provincie Noord-Brabant: Dhr. Jan Willem van den Boogert, 

emailadres JvdBoogert@brabant.nl of telefonisch op 06 – 42 12 20 17. 
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