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In 2018 heeft de provincie, samen met ProRail en de gemeenten Gilze-
Rijen en Oosterhout, een studie gedaan naar verbetering van de N631 
Gilze en Rijen – Oosterhout. Eind 2018 zijn de ontwerpprincipes tijdens 
een informatiebijeenkomst gepresenteerd. Vervolgens is het afgelopen 
jaar alle benodigde informatie verzameld en zijn de ontwerpprincipes en 
technische details verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp. 

Terugblik informatiebijeenkomst 5 februari
Op 5 februari 2020 konden geïnteresseerden het definitieve ontwerp van de 
N631 bekijken tijdens een inloopavond in het gemeentehuis van Rijen. Tevens 
werd de uitvoeringsfasering gepresenteerd. Het ontwerp van de spoortunnel werd 
die avond niet behandeld. De bijeenkomst werd goed bezocht en het projectteam 
van de provincie heeft met veel mensen gesproken. Uit de vragen en reacties 
van aanwezigen zijn geen verdere aanpassingen op het ontwerp naar voren 
gekomen. Wel zijn er na 5 februari nog diverse beperkte ontwerpoptimalisaties 
doorgevoerd.

Een overzicht van de belangrijkste maatregelen in het ontwerp:
• De kruising van de N631 met de Ketenbaan in Oosterhout wordt 

omgebouwd naar een rotonde. Dat zorgt ervoor dat het verkeer afremt en 
kruisend verkeer de weg veiliger kan oversteken.

• Voor verkeer dat vanuit Oosterhout de afslag naar Sportparkweg in Rijen 
neemt komt een extra uitvoegstrook. 

• Op de N631 zijn enkele locaties waar fietsers en voetgangers de weg 
oversteken. Voor al deze oversteekplaatsen is ervoor gekozen om een 
middeneiland aan te leggen tussen de twee rijstroken. Dit heeft twee 
voordelen: het autoverkeer wordt afgeremd en langzaam verkeer kan de 
weg in twee fases oversteken. 

• De fietspaden langs de weg worden verbreed van 2 naar 2,5 meter. 
• Door het toepassen van nieuw asfalt verlaagt het geluidniveau afkomstig 

van autoverkeer. 
• Bomen die te dicht langs de weg staan worden afgeschermd door 

een houten geleiderail, waardoor botsingen met die bomen worden 
voorkomen. 

Op de inloopavond heeft de provincie beloofd om nog een extra informatie
bijeenkomst te organiseren, zodra de definitieve planning van het werk en 
bijhorende verkeersmaatregelen bekend zijn. In verband met het Coronavirus en 
de huidige richtlijnen van het RIVM is onlangs echter besloten geen bijeenkomst te 

De provincie Noord-Brabant gaat op de 
provinciale weg N631 tussen Oosterhout 
en Gilze-Rijen groot onderhoud uitvoeren. 
Dit met als doel om de doorstroming, 
leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. 
Het onderhoud vindt plaats op de Vijf 
Eikenweg vanaf de A27 in Oosterhout en 
de Oosterhoutseweg in Rijen tot aan de 
N282 (Rijksweg).
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organiseren. In plaats daarvan informeren we u in een volgende uitgebreidere nieuwsbrief over de 
uitvoering van de werkzaamheden.

Planning groot onderhoud
Nadat het ontwerp gereed was is het contract voor het selecteren van een aannemer op de markt 
gebracht. Diverse aannemers hebben een inschrijving voor het groot onderhoud N631 ingediend 
bij de provincie NoordBrabant. Op dit moment worden deze inschrijvingen beoordeeld door de 
provincie. De procedure tot gunning duurt langer dan verwacht, door een beroep dat is ingediend 
over de aanbestedingsprocedure. De behandeling hiervan volgt naar verwachting in september. 
Hierna kan meer duidelijkheid worden gegeven over de planning van het groot onderhoud. 
Na de gerechtelijke uitspraak hoopt de provincie de eerste werkzaamheden medio oktober te 
kunnen starten. Het is de wens om in 2020 het gedeelte tussen de aansluiting A27 Oosterhout en 
de Nassaulaan in Rijen, inclusief de aanleg van de nieuwe rotonde Ketenbaan te reconstrueren. 

Vragen
In een volgende nieuwsbrief informeren we u uitgebreider over onder andere de planning, 
uitvoering van de werkzaamheden en verkeersmaatregelen. Heeft u in de tussentijd vragen over 
het groot onderhoud van de N631? Neem dan contact op met het projectteam van de provincie 
NoordBrabant via N631@brabant.nl.
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