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MEMO 
 

Onderwerp 

Memo faseringen Raadhuislaan – Oostwal - Molenstraat 

Datum 

30 maart 2018  

Versienummer 

B 

 
Fase 1  
In de eerste fase wordt gestart met de werkzaamheden aan de Raadhuislaan, tot aan het kruispunt 
met de Molenstraat. De rijbaan wordt volledig afgesloten voor al het verkeer, behalve 
bestemmingsverkeer te voet. Bij calamiteiten binnen het werkvak wordt ruimte voor de hulpdiensten 
gecreëerd. 
 
De volgende hinder wordt verwacht: 
 

Weggebruiker Beschikbaarheid weg Omleiding 

Doorgaand verkeer Geen doorgang Omleiding afhankelijk van bestemming, op 
ruime afstand voor het werkvak in te stellen. 

Bestemmingsverkeer Enkel doorgang te voet Parkeerplaats aan achterzijde appartementen 
is bereikbaar via Molenstraat – Boterstraat – 
Heschepad. 
Bewoners Ridderhof via Molenstraat. 

Fietsverkeer Geen doorgang Voetpad en fietspad Heschepad blijft met een 
kleine geleiding om het werkvak heen 
beschikbaar. Om een goede doorgang te 
geven dienen trottoirbanden verlaagd te 
worden en de middenberm tijdelijk voorzien te 
worden van een verharding. Daarnaast wordt 
een tijdelijke corridor met bouwhekken 
gemaakt. Fietsers over Raadhuislaan kunnen 
omrijden via Heschepad – Boterstraat – 
Molenstraat. 

Openbaar vervoer 
(Arriva) 

Geen doorgang, hinder 
voor buslijn 161 

Omleiding buslijn 161 via Wethouder van 
Eschstraat en Molenstraat. 

Politie Geen doorgang, behalve 
bij calamiteiten op locatie 
binnen werkvak 

Omleiding via Kruisstraat – Boterstraat. 

Ambulance Geen doorgang, behalve 
bij calamiteiten op locatie 
binnen werkvak 

Normale aanrijroute blijft beschikbaar. 

Brandweer Geen doorgang, behalve 
bij calamiteiten op locatie 
binnen werkvak 

Normale aanrijroute blijft beschikbaar. 

 

Fase 2a 
Fase 2 bestaat uit twee gedeeltes: fase 2a betreft de werkzaamheden aan de rotonde, welke het 
langste duren en fase 2b wordt later ingesteld. In de beide deelfases wordt de volledige rijbaan 
afgesloten, behalve voor bestemmingsverkeer te voet. Er is gekozen voor een volledige afsluiting 
vanwege de beschikbaarheid van alternatieve omleidingsroutes. Door de werkvakken volledig af te 
sluiten kunnen de werkzaamheden zo optimaal mogelijk worden uitgevoerd, waardoor de totale 
overlast zo kort mogelijk is (kort, maar hevig). 
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De Bram van den Berghstraat wordt voor het doorgaand verkeer afgesloten om voldoende capaciteit 
te creëren voor het busverkeer (tijdelijk in twee richtingen bereden) en calamiteitenverkeer. 
Bestemmingsverkeer kan eveneens gebruik blijven maken van deze route. 
 
Bij calamiteiten binnen het werkvak wordt ruimte voor de hulpdiensten gecreëerd. 
 
De volgende hinder wordt verwacht: 
 

Weggebruiker Beschikbaarheid weg Omleiding 

Doorgaand verkeer Geen doorgang Omleiding afhankelijk van bestemming, op 
ruime afstand voor het werkvak in te stellen. 

Bestemmingsverkeer Enkel doorgang te voet Molenstraat ten zuiden van Oostwal en klein 
gedeelte Oostwal t/m toegang parkeergarage 
Oostwal 12 is nog bereikbaar voor 
bestemmingsverkeer. 

Fietsverkeer Geen doorgang Doorgaande fietsers over de Molenstraat 
kunnen omrijden via de Wethouder van 
Eschstraat – Heschepad – Boterstraat. 
Doorgaande fietsers over de Raadhuislaan 
kunnen omrijden via Heschepad – Boterstraat 
– Molenstraat – Carmelietenstraat – Walstraat. 

Openbaar vervoer 
(Arriva) 

Geen doorgang Omleiding lijn 161 via Wethouder van 
Eschstraat – Gasstraat – Molenweg – 
Spoorlaan. 
Omleiding lijn 157/305 via Gasstraat – 
Molenweg – Spoorlaan. 
Omleiding lijn 262/662 en 96/294/296 via 
Oostwal – Bram van den Berghstraat – 
Spoorlaan – Molenstraat – Gasstraat – 
Molenweg – Spoorlaan. 

Politie Geen doorgang, behalve 
bij calamiteiten op locatie 
binnen werkvak 

Noordelijke richting: omleiding via Heschepad 
– Boterstraat – Molenstraat – 
Carmelietenstraat – Walstraat. 
Zuidelijke richting: omleiding via Kortfoortstraat 
– Wethouder van Eschstraat – Molenstraat. 

Ambulance Geen doorgang, behalve 
bij calamiteiten op locatie 
binnen werkvak 

Omleiding via busperron Spoorlaan – Bram 
van den Berghstraat. 

Brandweer Geen doorgang, behalve 
bij calamiteiten op locatie 
binnen werkvak 

Omleiding via busperron Spoorlaan – Bram 
van den Berghstraat (route in omgekeerde 
volgorde eveneens beschikbaar voor 
brandweerlieden op weg naar de kazerne). 
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Fase 2b 
De Molenstraat en het laatste gedeelte van de Oostwal worden eveneens afgesloten voor 
bestemmingsverkeer, behalve toegang te voet. Bestemmingsverkeer kan gebruik blijven maken van 
de achterzijde van de bebouwing via de Bram van den Berghstraat en Meijer van Leeuwenstraat. 
 
Bij calamiteiten binnen het werkvak wordt ruimte voor de hulpdiensten gecreëerd. 
 
De volgende hinder wordt verwacht: 
 

Weggebruiker Beschikbaarheid weg Omleiding 

Doorgaand verkeer Geen doorgang Omleiding afhankelijk van bestemming, op 
ruime afstand voor het werkvak in te stellen. 

Bestemmingsverkeer Enkel doorgang te voet Bestemmingsverkeer Molenstraat heeft 
toegang via de Bram van den Berghstraat en 
Meijer van Leeuwenstraat. 

Fietsverkeer Geen doorgang Doorgaande fietsers over de Molenstraat 
kunnen omrijden via de Wethouder van 
Eschstraat – Heschepad – Boterstraat. 
Doorgaande fietsers over de Raadhuislaan 
kunnen omrijden via Heschepad – Boterstraat 
– Molenstraat – Carmelietenstraat – Walstraat. 

Openbaar vervoer 
(Arriva) 

Geen doorgang Omleiding lijn 161 via Wethouder van 
Eschstraat – Gasstraat – Molenweg – 
Spoorlaan. 
Omleiding lijn 157/305 via Gasstraat – 
Molenweg – Spoorlaan. 
Omleiding lijn 262/662 en 96/294/296 via 
Oostwal – Bram van den Berghstraat – 
Spoorlaan – Molenstraat – Gasstraat – 
Molenweg – Spoorlaan. 

Politie Geen doorgang, behalve 
bij calamiteiten op locatie 
binnen werkvak 

Noordelijke richting: omleiding via Heschepad 
– Boterstraat – Molenstraat – 
Carmelietenstraat – Walstraat. 
Zuidelijke richting: omleiding via Kortfoortstraat 
– Wethouder van Eschstraat – Molenstraat. 

Ambulance Geen doorgang, behalve 
bij calamiteiten op locatie 
binnen werkvak 

Omleiding via busperron Spoorlaan – Bram 
van den Berghstraat. 

Brandweer Geen doorgang, behalve 
bij calamiteiten op locatie 
binnen werkvak 

Omleiding via busperron Spoorlaan – Bram 
van den Berghstraat (route in omgekeerde 
volgorde eveneens beschikbaar voor 
brandweerlieden op weg naar de kazerne). 
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Deklaag weekend fase 1 & 2 
Tijdens fase 1 en 2 worden alle werkzaamheden verricht tot aan de deklaag. De deklagen zelf worden 
nog niet aangebracht om uiteindelijk zo min mogelijk naden in de asfaltconstructie te krijgen door 
gefaseerde werkzaamheden. Dit komt de kwaliteit en daarmee de levensduur ten goede. 
 
Aansluitend aan de werkzaamheden van fase 2a en 2b worden in een weekendafsluiting de deklagen 
en markeringen aangebracht voor fase 1 & 2. 
 
Bij calamiteiten binnen het werkvak wordt ruimte voor de hulpdiensten gecreëerd. 
 
De volgende hinder wordt verwacht: 
 

Weggebruiker Beschikbaarheid weg Omleiding 

Doorgaand verkeer Geen doorgang Omleiding afhankelijk van bestemming, op 
ruime afstand voor het werkvak in te stellen. 

Bestemmingsverkeer Enkel doorgang te voet Bestemmingsverkeer Molenstraat heeft 
toegang via de Bram van den Berghstraat en 
Meijer van Leeuwenstraat. 

Fietsverkeer Geen doorgang Doorgaande fietsers over de Molenstraat 
kunnen omrijden via de Wethouder van 
Eschstraat – Heschepad – Boterstraat. 

Openbaar vervoer 
(Arriva) 

Geen doorgang Omleiding lijn 161 via Wethouder van 
Eschstraat – Gasstraat – Molenweg – 
Spoorlaan. 
Omleiding lijn 157/305 via Gasstraat – 
Molenweg – Spoorlaan. 
Omleiding lijn 262/662 en 96/294/296 via 
Oostwal – Bram van den Berghstraat – 
Spoorlaan – Molenstraat – Gasstraat – 
Molenweg – Spoorlaan. 

Politie Geen doorgang, behalve 
bij calamiteiten op locatie 
binnen werkvak 

Noordelijke richting: omleiding via Kruisstraat – 
Boterstraat. 
Zuidelijke richting: omleiding via Kortfoortstraat 
– Wethouder van Eschstraat – Molenstraat. 

Ambulance Geen doorgang, behalve 
bij calamiteiten op locatie 
binnen werkvak 

Omleiding via busperron Spoorlaan – Bram 
van den Berghstraat. 

Brandweer Geen doorgang, behalve 
bij calamiteiten op locatie 
binnen werkvak 

Omleiding via busperron Spoorlaan – Bram 
van den Berghstraat (route in omgekeerde 
volgorde eveneens beschikbaar voor 
brandweerlieden op weg naar de kazerne). 
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Fase 3 
De Oostwal wordt in één richting afgesloten, in fase 3 gaat het om de noordelijke rijbaan. Ter plaatse 
van de Bram van den Berghstraat wordt de westelijk gelegen rijstrook eveneens afgesloten, zodat de 
laatste rioleringswerkzaamheden kunnen plaatsvinden. Doorgaand verkeer wordt omgeleid, 
busdiensten rijden in één richting en calamiteitendiensten kunnen in twee richtingen gebruik maken 
van de weg. 
 
Bij calamiteiten binnen het werkvak wordt ruimte voor de hulpdiensten gecreëerd. 
 
De volgende hinder wordt verwacht: 
 

Weggebruiker Beschikbaarheid weg Omleiding 

Doorgaand verkeer Geen doorgang Omleiding afhankelijk van bestemming, op 
ruime afstand voor het werkvak in te stellen. 

Bestemmingsverkeer Enkel doorgang te voet n.v.t. 

Fietsverkeer Geen doorgang Doorgaande fietsers kunnen omrijden via de 
Molenstraat – Carmelietenstraat – Walstraat. 

Openbaar vervoer 
(Arriva) 

Geen doorgang Omleiding lijn 161 via Wethouder van 
Eschstraat – Gasstraat – Molenweg – 
Spoorlaan. 
Omleiding lijn 157/305 via Gasstraat – 
Molenweg – Spoorlaan. 
Omleiding lijn 262/662 en 96/294/296 via 
Oostwal – Bram van den Berghstraat – 
Spoorlaan – Molenstraat – Carmelietenstraat – 
Burgwal. 

Politie Geen doorgang, behalve 
bij calamiteiten op locatie 
binnen werkvak 

Omleiding via Molenstraat – Carmelietenstraat 
– Walstraat. 

Ambulance Geen doorgang, behalve 
bij calamiteiten op locatie 
binnen werkvak 

Omleiding via busperron Spoorlaan – Bram 
van den Berghstraat of Molenstraat – 
Carmelietenstraat – Walstraat. 

Brandweer Geen doorgang, behalve 
bij calamiteiten op locatie 
binnen werkvak 

Omleiding via busperron Spoorlaan – Bram 
van den Berghstraat (route voor 
brandweerlieden op weg naar de kazerne via 
Walstraat – Carmelietenstraat – Molenstraat). 
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Fase 4 
 
De Oostwal wordt in één richting afgesloten, in fase 4 gaat het om de zuidelijke rijbaan. Doorgaand 
verkeer wordt omgeleid, busdiensten rijden in één richting en calamiteitendiensten kunnen in twee 
richtingen gebruik maken van de weg. 
 
Bij calamiteiten binnen het werkvak wordt ruimte voor de hulpdiensten gecreëerd. 
 
De volgende hinder wordt verwacht: 
 

Weggebruiker Beschikbaarheid weg Omleiding 

Doorgaand verkeer Geen doorgang Omleiding afhankelijk van bestemming, op 
ruime afstand voor het werkvak in te stellen. 

Bestemmingsverkeer Enkel doorgang te voet n.v.t. 

Fietsverkeer Geen doorgang Doorgaande fietsers kunnen omrijden via de 
Molenstraat – Carmelietenstraat – Walstraat. 

Openbaar vervoer 
(Arriva) 

Geen doorgang Omleiding lijn 161 via Wethouder van 
Eschstraat – Gasstraat – Molenweg – 
Spoorlaan. 
Omleiding lijn 157/305 via Gasstraat – 
Molenweg – Spoorlaan. 
Omleiding lijn 262/662 en 96/294/296 via 
Oostwal – Bram van den Berghstraat – 
Spoorlaan – Molenstraat – Carmelietenstraat – 
Burgwal. 

Politie Geen doorgang, behalve 
bij calamiteiten op locatie 
binnen werkvak 

Omleiding via Molenstraat – Carmelietenstraat 
– Walstraat. 

Ambulance Geen doorgang, behalve 
bij calamiteiten op locatie 
binnen werkvak 

Omleiding via busperron Spoorlaan – Bram 
van den Berghstraat of Molenstraat – 
Carmelietenstraat – Walstraat. 

Brandweer Geen doorgang, behalve 
bij calamiteiten op locatie 
binnen werkvak 

Omleiding via busperron Spoorlaan – Bram 
van den Berghstraat (route voor 
brandweerlieden op weg naar de kazerne via 
Walstraat – Carmelietenstraat – Molenstraat). 
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Deklaag weekend fase 3 & 4 
 
Tijdens fase 3 en 4 worden alle werkzaamheden verricht tot aan de deklaag. De deklagen zelf worden 
nog niet aangebracht om uiteindelijk zo min mogelijk naden in de asfaltconstructie te krijgen door 
gefaseerde werkzaamheden. Dit komt de kwaliteit en daarmee de levensduur ten goede. 
 
Aansluitend aan de werkzaamheden van fase 4 worden in een weekendafsluiting de deklagen en 
markeringen aangebracht voor de fasen 3 & 4. 
 
Bij calamiteiten binnen het werkvak wordt ruimte voor de hulpdiensten gecreëerd. 
 
De volgende hinder wordt verwacht: 
 

Weggebruiker Beschikbaarheid weg Omleiding 

Doorgaand verkeer Geen doorgang Omleiding afhankelijk van bestemming, op 
ruime afstand voor het werkvak in te stellen. 

Bestemmingsverkeer Enkel doorgang te voet n.v.t. 

Fietsverkeer Geen doorgang Doorgaande fietsers kunnen omrijden via de 
Molenstraat – Carmelietenstraat – Walstraat. 

Openbaar vervoer 
(Arriva) 

Geen doorgang Omleiding lijn 161 via Wethouder van 
Eschstraat – Gasstraat – Molenweg – 
Spoorlaan. 
Omleiding lijn 157/305 via Gasstraat – 
Molenweg – Spoorlaan. 
Omleiding lijn 262/662 en 96/294/296 via 
Burgwal – Carmelietenstraat – Molenstraat 
Gasstraat – Molenweg – Spoorlaan – 
Molenstraat – Carmelietenstraat – Burgwal. 

Politie Geen doorgang, behalve 
bij calamiteiten op locatie 
binnen werkvak 

Omleiding via Molenstraat – Carmelietenstraat 
– Walstraat. 

Ambulance Geen doorgang, behalve 
bij calamiteiten op locatie 
binnen werkvak 

Omleiding via Molenstraat – Carmelietenstraat 
– Walstraat. 

Brandweer Geen doorgang, behalve 
bij calamiteiten op locatie 
binnen werkvak 

Omleiding via Molenstraat – Carmelietenstraat 
– Walstraat. Aandachtspunt: route minder 
geschikt voor ladderwagen! 
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Fase X 
In de maand oktober is door ProRail een treinvrije periode van een week gepland rondom station Oss. 
Indien bekend is wat de exacte datum is en welke werkzaamheden aan het spoor zijn voorzien, 
kunnen de werkzaamheden voor deze fase definitief ingepland worden.  
 
Het laatste deel van de Molenstraat wordt aangepast, samen met de asfaltverharding ter plaatse van 
de spoorwegovergang, inclusief deklaag. De Molenstraat wordt op dit kleine wegvak volledig 
afgesloten voor alle verkeer. Bussen kunnen geen gebruik maken van de busperrons, maar dienen 
tijdelijk te halteren aan de Spoorlaan. 
 
De volgende hinder wordt verwacht: 
 

Weggebruiker Beschikbaarheid weg Omleiding 

Doorgaand verkeer Geen doorgang Omleiding afhankelijk van bestemming, op 
ruime afstand voor het werkvak in te stellen. 

Bestemmingsverkeer Enkel doorgang te voet n.v.t. 

Fietsverkeer Geen doorgang Doorgaande fietsers kunnen omrijden via de 
Doorgaande fietsers over de Molenstraat 
kunnen omrijden via de Wethouder van 
Eschstraat – Heschepad – Raadhuislaan. 

Openbaar vervoer 
(Arriva) 

Geen doorgang Lijn 161 weer via normale route. 
Omleiding lijn 157/305 via Gasstraat – 
Molenweg – Spoorlaan, vervolgens lus via 
Molenstraat – Oostwal – Bram van den 
Berghstraat en verder via Spoorlaan – 
Molenweg – Gasstraat. 
Lijnen 262/662 en 96/294/296 weer via 
normale route. 

Politie Geen doorgang, behalve 
bij calamiteiten op locatie 
binnen werkvak 

Zuidelijke richting: omleiding via Kortfoortstraat 
– Wethouder van Eschstraat – Molenstraat. 

Ambulance Geen doorgang, behalve 
bij calamiteiten op locatie 
binnen werkvak 

Omleiding via Wethouder van Eschstraat – 
Kortfoortstraat – Raadhuislaan. 

Brandweer Geen doorgang, behalve 
bij calamiteiten op locatie 
binnen werkvak 

Omleiding via Wethouder van Eschstraat – 
Kortfoortstraat – Raadhuislaan. 

 
 


