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Provincie Noord-Brabant gaat op de provinciale weg N631 groot 
onderhoud uitvoeren. Het betreft de Vijfeikenweg vanaf de A27 in 
Oosterhout en de Oosterhoutseweg in Rijen tot aan de N282 (Rijksweg). 

In 2018 heeft de provincie samen met beide gemeenten en ProRail een studie 
gedaan naar optimalisatie van de weg. Eind 2018 is tijdens een informatieavond het 
voorkeursontwerp wat voortkwam uit deze studie naar de N631 tijdens een inloopavond 
gepresenteerd. Deze ontwerpen worden sindsdien dusdanig uitgewerkt dat een aannemer 
de werkzaamheden buiten kan uitvoeren. De voorbereiding van de bouwfase is hiermee 
in volle vaart.

Zoals u in de vorige nieuwsbrief kon lezen zijn de bouwwerkzaamheden aan de weg 
opgesplitst in twee delen. Ter hoogte van Rijen wordt voor het verkeer op de N631 
een onderdoorgang (tunnel) onder het spoor gemaakt. Voor de voorbereiding van een 
spooronderdoorgang is meer tijd benodigd dan voor de werkzaamheden aan de rest 
van de weg. Dit heeft onder meer te maken met aanpassing van het bestemmingsplan 
en de aankoop van gronden. De provincie heeft er voor gekozen om met het resterende 
‘niet spoordeel’ van de weg al eerder aan de slag te gaan. Deze werkzaamheden 
noemen wij ‘groot onderhoud’. Daardoor wordt zo snel mogelijk de bereikbaarheid en 
verkeersveiligheid op de weg verhoogd. 

Van ontwerp naar uitvoering
In het gebied zijn de afgelopen periode diverse onderzoeken uitgevoerd. Met de 
informatie die daaruit verkregen wordt, kunnen technische keuzes worden gemaakt over 
o.a. materiaal, waterafvoer, kabels en leidingen, verlichting, bebording en omgang met 
flora en fauna rondom de weg. Deze technische keuzes zorgen ervoor dat het ontwerp 
concreter technisch wordt uitgewerkt. 

In het najaar stellen wij voor het ‘niet spoordeel een contract op om een aannemer te 
vinden die de bouwwerkzaamheden zal uitvoeren, het zogenoemde “Bestek”. In dit 
bestek worden, buiten de technische eisen, ook eisen opgenomen t.a.v. bereikbaarheid, 
fasering, communicatie en overlast voor de omgeving tijdens de bouwfase. 
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Planning
In het voorjaar van 2020 verwacht de provincie te weten welke aannemer het groot onderhoud conform het 
bestek mag uitvoeren. Onder behoud van de benodigde voorbereidingstijd en het verkrijgen van benodigde 
vergunningen, zullen de werkzaamheden buiten in de zomer van 2020 worden opgestart. Wanneer er 
voldoende nieuws te melden is, vindt er een informatiebijeenkomst plaats. 

Parallel aan de voorbereidingen van het groot onderhoud, loopt de voorbereiding voor de 
spooronderdoorgang ook door. Zo wordt het bestemmingsplan compleet gemaakt. De realisatie van 
de spooronderdoorgang staat gepland in 2022. Wanneer het bestemmingsplan gereed is voor ter 
inzagelegging, wordt u daarover bericht.  

U wordt over ontwikkelingen binnen het project op de hoogte gehouden via deze nieuwsbrief. Bij vragen 
kunt altijd contact opnemen via emailadres N631@brabant.nl of met omgevingsmanager Iris Erkens via 
06 - 183 033 17 .
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