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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).

De eerste tekenen van het groot onderhoud N631 (Vijf Eikenweg/
Oosterhoutseweg) zijn buiten al zichtbaar. Tussen Rijen en Oosterhout 
staan her en der al verschillende piketpaaltjes die aangeven waar de 
weg wordt veranderd. Vanaf 19 oktober starten de werkzaamheden 
echt. De realisatie van de spooronderdoorgang behoort niet tot het groot 
onderhoud. In een volgende nieuwsbrief wordt u verder geïnformeerd 
over de voortgang van het project spoorondergang Rijen. In deze 
nieuwsbrief leest u wat er tijdens het groot onderhoud N631 staat te 
gebeuren.

Wat zijn de grootste aanpassingen?

Rotonde Ketenbaan
De kruising van de Ketenbaan ter hoogte van natuurpoortcafé Bos & Co is 
al jaren een gevaarlijk punt op de N631. Onlangs heeft er nog een ongeval 
plaatsgevonden waarbij een personenauto in botsing is gekomen met een 
bestelbus. De kruising wordt omgebouwd tot een rotonde. De snelheid wordt 
hierdoor verlaagd en afslaande en kruisende bewegingen zorgen voor minder 
conflicten.

Gefaseerde oversteken
Ter hoogte van de Florijnstraat, Statenlaan en Sureaweg steken veel fietsers en 
wandelaars de N631 over. Tijdens het groot onderhoud worden op deze locaties 
gefaseerde oversteken gerealiseerd. In de rijbaan worden middeneilanden 
gebouwd zodat fietsers en wandelaars in 2 delen veilig de N631 over kunnen 
steken. Deze oversteken worden ook verlicht.

Bredere fietspaden
De fietspaden tussen Rijen en Oosterhout zijn erg smal. Tijdens het groot 
onderhoud worden de fietspaden verbreed van 2,00 meter naar 2,50 meter. De 
fietspaden krijgen ook een nieuwe asfaltdeklaag.

Onderhoud en veiligheid
De gehele N631 wordt voorzien van minimaal een nieuwe asfaltdeklaag. 
Het vervangen van het asfalt is noodzakelijk om de kwaliteit van de rijbaan te 
garanderen voor de komende 10 jaar. Om de veiligheid te verhogen wordt er 
tussen de A27 en Karolusstraat in Oosterhout een overrijdbare middenstrook 
gemaakt. Doel van deze middenstrook is het verlagen van de snelheid ter plaatse. 
Ook wordt er, om de veiligheid van de weggebruiker te verhogen, over een grote 
lengte van de N631 een houten geleiderail aangebracht. De geleiderail moet 
frontale botsingen met bomen voorkomen. 
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Planning en omleidingen
Aannemer BAM voert de werkzaamheden uit in 4 fasen:
1. A27 t/m rotonde Soevereinstraat (19 oktober – 2 november)
2. Rotonde Soevereinstraat t/m Ketenbaan (2 november t/m 22 november)
3. Ketenbaan t/m Nassaulaan (23 november t/m 6 december)
4. Broodbaan t/m N282 (Breda – Tilburg) (voorjaar 2021)

Gedurende alle fasen wordt het doorgaande verkeer (m.u.v. brom- en fietsverkeer) omgeleid 
via een grootschalige omleidingsroute. Deze omleidingsroute loopt via de N282- N260 (Burg. 
Letschertweg) – N632 (Dongen) – N629 – A27 en andersom. Bestemmingsverkeer op en langs 
de N631 wordt lokaal omgeleid. Betreffende bewoners en bedrijven worden door aannemer 
BAM hierover geïnformeerd. 

Voorkomen van hinder
Om veilig te kunnen werken sluiten we regelmatig de weg af. We beseffen ons dat dit voor veel 
weggebruikers tot overlast zal zorgen. Om de overlast te beperken doet aannemer BAM er alles 
aan om zo snel mogelijk de werkzaamheden uit te voeren. Zo zal er in fase 1 met name in de 
nacht worden gewerkt, zodat de N631 overdag gewoon beschikbaar is. Verder worden er voor 
fietsers tijdelijke fietspaden aangebracht en worden asfalteringswerkzaamheden in het weekend 
uitgevoerd. Toch ontkomen we er niet aan om de weg op bepaalde momenten af te sluiten. We 
vragen alle weggebruikers om begrip voor de afsluitingen en (tijdelijke) verkeersmaatregelen.
Als projectteam van de BAM en provincie zullen we er alles aan doen om hinder te beperken.
Aannemer BAM heeft speciaal voor het groot onderhoud N631 een projectenapp gemaakt. 
Op deze (gratis) app kunt u de momenten van afsluiting zien. Ook worden de verschillende 
omleidingsroutes getoond.

Naast de projectenapp zullen de afsluitingen altijd vroegtijdig worden aangekondigd met gele 
borden langs de N631.

Blijf op de hoogte of vragen
Wilt u meer weten of op de hoogte blijven van de voortgang van de N631. U kunt zich gratis 
aanmelden via de BAM-infra Projecten-app. Gebruik onderstaande QR-code om de app te 
downloaden.

U kunt de (gratis) Projectenapp downloaden via de QR-code.

Op de BAM projecten app en via Facebook (facebook.com/grootonderhoudn631) zal aannemer 
BAM regelmatig berichten plaatsen van de werkzaamheden. Wanneer u “ontvangen melding” 
aanzet, krijgt u automatisch een melding waanneer er een nieuw bericht wordt geplaatst.
Mocht u vragen of klachten hebben over de werkzaamheden en/of bereikbaarheid kunt u contact 
opnemen met aannemer BAM via de projectenapp of via grootonderhoudn631@bam.com
U kunt ook contact opnemen met de provincie Noord-Brabant op 06 - 183 032 04 of via 
n631@brabant.nl
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