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N629 Oosterhout - Dongen
Nieuwsbrief augustus 2020

In deze nieuwsbrief ontvangt u meer informatie over de 
geplande werkzaamheden aan de N629 tussen Oosterhout 
en Oosteind en de aansluitingen op de A27. 

Vooruitblik werkzaamheden fase 1

Wanneer Welke 
werkzaamheden?

Wat betekent het voor u

17 augustus 2020 
tot en met vrijdag 
18 september 
2020.

De laatste werkzaamheden 
aan de N629 worden 
opgestart, om het verkeer 
doorgang te kunnen geven 
is er bij de kruising Ter 
Horst/Provincialeweg een 
bypass gerealiseerd waar 
het verkeer gedurende de 
werkzaamheden overheen 
rijdt. 

De kluifrotonde is in gebruik en
via de kluifrotonde is ook de
carpoolplaats bereikbaar.

De parallelweg langs de N629
is tijdelijk eenrichtingsverkeer
vanuit Oosteind richting de
kluifrotonde (in de eindsituatie
zal het eenrichtingsverkeer juist
tegengesteld zijn).

Verkeer richting Oosteind en 
’s Gravenmoer wordt ter plaatse
omgeleid via Dongen.

Ter Horst is alleen bereikbaar vanaf de 
noordzijde en kan alleen verlaten worden 
in zuidelijke richting.

Vanaf 17 augustus 2020 tot en met 
vrijdag 18 september 2020 maakt 
het verkeer gebruik van een bypass 
ter hoogte van de kruising met de 
provincialeweg et Ter Horst

In de nacht van vrijdag 18 en zaterdag 19 september 2020 is de N629 tussen de Provinciale 
weg en Hoogstraat afgesloten voor fiets- en autoverkeer. Tijdens deze nachtwerkzaamheden 
wordt de laatste deklaag aangebracht voor de aansluiting van de N629 op het nieuwe 
kruispunt. De omleiding voor zowel fiets- als autoverkeer vindt plaats via de Provincialeweg en 
de Hoogstraat. U kunt deze omleiding raadplegen via de digitale kaart.

Dagelijks ervaart het verkeer problemen 
met de doorstroming op de N629 
tussen Oosterhout en Dongen. Ook 
de leefbaarheid en veiligheid op en 
rond de N629 en Westerlaan vragen 
aandacht. De provincie Noord-
Brabant en de gemeenten Dongen 
en Oosterhout werken samen aan de 
oplossing van deze problemen. 

Dat gebeurt in twee fasen. Als eerste 
worden het stuk van de provinciale 
weg N629 tussen Oosterhout en 
Oosteind en de aansluitingen op de 
A27 bij Oosterhout aangepakt om 
de doorstroming te verbeteren. Het 
bestemmingsplan hiervoor werd in 
2016 vastgesteld. De uitvoering van het 
tweede deel, tot aan de Westerlaan, 
ter plaatse van de aansluiting heet deze 
weg Duiventorenbaan, volgt zodra 
de behandeling van het Provinciaal 
Inpassingsplan bij de Raad van State is 
afgerond. Deze nieuwsbrief informeert 
periodiek over de voortgang van zowel 
fase 1 als fase 2.



Colofon
Deze nieuwsbrief is een 
uitgave van de provincie 
Noord-Brabant. U kunt zich aan- 
of afmelden via deze link.

Provincie Noord-Brabant
Postbus 90151 
5200 MC ‘s-Hertogenbosch  
Tel: (073) 681 28 12

Heeft u nog vragen over 
het project N629? Voor 
vragen over de uitvoering van 
deelproject 1 kunt u contact 
opnemen met Heijmans via 
omgevingN629@heijmans.nl   

Tijdens werktijden 
communicatiemanager Harry 
Koopman 06-15634480. 
Na werktijden en in het 
weekend centraal nummer 
Heijmans 24/7 
073 - 543 66 66

Voor projectinformatie kunt 
u contact opnemen met de 
omgevingsmanagers van de 
provincie Noord-Brabant voor 
de N629 via n629@brabant.nl

Jeroen van Bremen 
jvbremen@brabant.nl  
06 - 277 451 93 
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Opmaak
Studio Van Elten

Vanaf zaterdag 19 september rijdt het verkeer over de volledig gereconstrueerde N629. Van maandag 21 
september 2020 tot en met vrijdag 2 oktober 2020 is Heijmans bezig met het opruimen van onder andere 
de tijdelijke verhardingen.

Omleidingsroutes
Voor een duidelijk beeld van de verschillende omleidingsroutes verwijzen wij u graag naar de digitale kaart: 
https://pnb.projectatlas.app/n629/map/omleidingen

Tijdens de werkzaamheden zal lijn 672 (een scholierenlijn die slechts enkele keren per dag rijdt) niet de 
gebruikelijke route kunnen volgen vanwege de afsluiting van de Provincialeweg. Deze lijn rijdt normaal 
vanaf de N629 via de Provincialeweg en Hoogstraat en dan weer door via de N629 naar Dongen. Het 
hoekje via de Hoogstraat en Provincialeweg komt te vervallen en daarmee ook de halte Hoogeind. Reizigers 
kunnen als alternatief gebruikmaken van de halte Heistraat ter hoogte van de kruising N629 – Berkenstraat.
Lijn 672 begint weer met rijden na de zomervakantie op 24 augustus.
Lijn 230 is een buurtbus die normaal ook over de Provincialeweg rijdt, maar rijdt in ieder geval niet tot 1 
september vanwege corona.

Terugblik werkzaamheden fase 1
De werkzaamheden die Heijmans in het weekend van 3 tot 6 juli heeft uitgevoerd zijn goed verlopen. Er 
zijn aan de oostelijke op/afrit van de A29/N629 (kant Oosteind) meerdere werkzaamheden verricht. Denk 
hierbij aan asfalteren, aanbrengen van belijning, en het vernieuwen van de verlichting. Dit met als resultaat 
dat de kluifrotonde en het nieuwe viaduct volledig in gebruik is genomen. Ter hoogte van Oosteind is de 
N629 aangesloten op de bestaande kruising.

Contact over werkzaamheden
Mocht u een vraag hebben over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met Heijmans via 
omgevingN629@heijmans.nl 
Tijdens werktijden communicatiemanager Harry Koopman 06 - 156 344 80.
Na werktijden en in het weekend centraal nummer Heijmans 24/7 073 - 543 66 66.

Stand van zaken fase 2 N629 tot aan de Westerlaan
De uitvoering van de tweede fase, de N629 tot aan de Westerlaan, volgt zodra de behandeling van 
het Provinciaal Inpassingsplan bij de Raad van State is afgerond. U kunt de plannen (fase 2) via de 
virtuele kaart bekijken: https://pnb.projectatlas.app/n629/map/visualisatie/straks

Op 12 juni 2020 heeft de zitting plaatsgevonden bij de Raad van State, waarin zes bezwaren 
inhoudelijk zijn behandeld tegen het vaststellingsbesluit van Provinciale Staten van het Inpassingsplan 
(PIP) voor fase 2. Vanwege de complexiteit van de zaak heeft de Raad van State op 23 juli 2020 
aangegeven dat zij de termijn voor het doen van een uitspraak met 6 weken verlengen. Uiterlijk 4 
september 2020 wordt een uitspraak verwacht. 

https://fd9.formdesk.com/provincienoordbrabant/Aan_Afmelden_Nieuwsbrief_N629 
mailto:omgevingN629%40heijmans.nl%20%20?subject=
mailto:n629%40brabant.nl?subject=
mailto:jvbremen%40brabant.nl%20?subject=
https://pnb.projectatlas.app/n629/map/omleidingen
mailto:omgevingN629@heijmans.nl
https://pnb.projectatlas.app/n629/map/visualisatie/straks

