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De provincie Noord-Brabant en gemeenten Oosterhout en Dongen werken samen 
aan het verbeteren van de doorstroming, leefbaarheid en veiligheid op de N629 
en Westerlaan. In deze nieuwsbrief stelt onze nieuwe projectmanager Ard van 
Eck zich voor en leest u meer over het aanbestedingsproces en de planning. 

De uitvoering van fase 2 tot aan de Westerlaan wordt op dit moment voorbereid. De 
plannen bestaan onder andere uit het aanleggen van de nieuwe N629 tussen het kruispunt 
Westerlaan/Steenstraat/Duiventorenbaan in Dongen en het kruispunt Provincialeweg/Ter Horst 
bij Oosteind. Doorgaand verkeer hoeft dan niet meer over de bestaande N629, waardoor 
vertragingen afnemen, de verkeersveiligheid toeneemt en de oversteekbaarheid en leefbaarheid 
verbetert.

Even voorstellen: projectmanager Ard van Eck
Onlangs nam Ard van Eck het stokje over van Wim van Oijen als projectmanager. Ard heeft aan 
veel verschillende infrastructurele projecten gewerkt (van wegonderhoud tot aan dijkversterkingen) 
voor provincie, Rijkwaterstaat en waterschappen. Hij woont met vrouw en dochter in Den Bosch 
en hoopt rond de Kerst voor de tweede keer vader te worden. Naast zijn werk sport Ard graag. 
De komst van Ard markeert een nieuwe fase in het project N629: die van de aanbesteding. 
Buiten lijkt het werk aan de N629 stil te liggen, maar achter de schermen wordt er hard 
doorgewerkt, vertelt Ard: “Omdat het project al een tijdje loopt, kunnen de uitkomsten van de 
natuuronderzoeken inmiddels verouderd zijn. Daarom voeren we nu opnieuw natuuronderzoek 
uit, een standaardprocedure. Misschien heeft u wel camera’s zien hangen. Die worden onder 
meer gebruikt om te kijken of er geen beschermde diersoorten in ’t Blik zitten. Ook worden 
voorbereidingen getroffen voor de sloop van twee woningen aan de Hoogstraat. Het zijn 
de laatste voorbereidingen voordat de te selecteren aannemer straks het werk gaat uitvoeren. 
Inmiddels hebben we met veel partijen overeenkomst bereikt over het eigendom van de gronden. 
Met een klein aantal zijn we nog in gesprek om te zorgen dat de aannemer op tijd kan 
beginnen.” 
 

Hoe staat het met de selectie van de aannemer?
Op dit moment vindt de 1e dialoogronde plaats. In deze ronde voeren we gesprekken met de 
3 aannemers die overgebleven zijn na een selectie uit 9 aannemers op basis van een plan van 
aanpak duurzaamheid en innovaties. In de afzonderlijke gesprekken zoomen we nu verder in 
op verschillende aspecten van het project. Bijvoorbeeld de doorstroming, de verkeersveiligheid, 
innovaties, maar ook technische aspecten en de planning.

Zorgvuldig proces
De aanleg van de nieuwe N629 is een complex project waar heel veel aspecten bij komen 
kijken. Daarom voeren we met de 3 aannemers 2 afzonderlijke gesprekken van elk 3 uur: een 
zorgvuldig proces. Al die gesprekken nemen al snel een paar maanden in beslag. Best lang, 
maar deze fase in het proces van de aanbesteding is dan ook heel belangrijk. Gesprekken 
met marktpartijen zijn voor de provincie bijzonder nuttig: zo kunnen we samen komen tot de 
beste oplossing. Aannemers doen meerdere projecten per jaar. Die ervaring kunnen we goed 
gebruiken. Mocht het zo zijn dat nieuwe inzichten leiden tot een beter projectresultaat, dan 
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bepaalt de provincie of de contracteisen aangepast moeten worden. Beter goed voorbereid en zeker weten 
dat we de allerbeste ideeën hebben meegenomen, dan achteraf bedenken dat het tóch nog beter had 
gekund. Deze 2e dialoogronde verwachten we eind dit jaar af te ronden.
In de volgende fase, de inschrijvingsfase, dienen de 3 aannemers, op basis van de (mogelijk bijgestelde) 
contracteisen, een plan van aanpak in met het bijbehorende prijskaartje. Hierin komt ook te staan hoe de 
aanbieder zo min mogelijk hinder voor de omgeving wil veroorzaken. De provincie kiest uiteindelijk de 
aannemer met de beste balans tussen aanpak en prijs.

Onderhoudswerkzaamheden Wilhelminakanaal
Aannemerscombinatie Hakkers‑Beens gaat in opdracht van Rijkswaterstaat eind 2021 de damwanden aan 
de oostelijke kant van het Wilhelminakanaal vervangen (zie onderstaande afbeelding). Het vervangen van 
de damwanden staat los van de werkzaamheden voor de N629.

Planning

Wat Wanneer
Aanmeldings‑, dialoog‑ en inschrijvingsfase aanbesteding Maart 2021 – juli 2022
Keuze aannemer, start voorbereidingsfase Augustus 2022
Start werkzaamheden Medio 2023
Einde werkzaamheden Medio 2025

Contact
Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Stel deze dan gerust aan onze omgevingsmanager 
Jeroen van Bremen, via n629@brabant.nl of 06 ‑ 27 745 193.

https://fd9.formdesk.com/provincienoordbrabant/Aan_Afmelden_Nieuwsbrief_N629
mailto:n629@brabant.nl
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