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In de planstudie uit 2016/2017 is in overleg met de omgeving onderzocht hoe 
de problemen op de N638 het best opgelost kunnen worden. Op basis van 
deze uitkomsten is bepaald dat de weg uniformer en veiliger ingericht kan 
worden. Kruisingen worden verkeersveiliger ingericht, fietspaden verbreed, de 
oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers verbeterd en de kwaliteit van de 
weg verhoogd door een betere inrichting.

Stand van zaken
Op dit moment is de provincie bezig met de laatste zaken rondom het opstellen van een 
uitvoeringscontract.

Voor de plannen rond de N638 zijn nieuwe stikstofberekeningen gemaakt, om de uitstoot en de 
neerslag van stikstof op de Natura 2000-gebieden duidelijk te maken. Op basis hiervan zijn 
enkele aanvullende eisen gesteld aan de uitvoering van de werkzaamheden en bijbehorende 
omleidingen. Bijvoorbeeld door de inzet van materieel met duurzamere motoren. Hierdoor vindt 
er geen extra stikstofbelasting op de omliggende natuurgebieden plaats en kan de provincie de 
aanbestedingsprocedure doorzetten. Meer over de aanpak van stikstof in Brabant kunt u vinden 
via https://www.aanpakstikstofbrabant.nl/

Groen
Om de weg op een juiste en veilige manier in te kunnen richten, is een zorgvuldige afweging 
gemaakt tussen groen en veiligheid. Dit leidt ertoe dat er 441 bomen, die op korte afstand van 
de rijbaan staan, gekapt moeten worden. Door toepassing van geleiderails is het mogelijk de 
meeste bomen langs de N638 te handhaven.
De provincie heeft de procedures hiervoor gestart.

Ter compensatie worden er 466 bomen aangeplant. Afgelopen november 2019 zijn op het 
landgoed De Moeren reeds 341 bomen aangeplant. Dit is op drie locaties gedaan, onder 
andere ter versterking van de van oudsher aanwezige laanstructuur. Daarnaast worden er 125 
bomen langs de N638 aangeplant, dit wordt gedaan tijdens de uitvoering van het project.

Verkeersbesluit
Het verkeersbesluit is gepubliceerd en de bezwaartermijn is afgelopen. Er zijn enkele bezwaren 
ingediend. Deze worden in de komende weken behandeld.

De provincie Noord-Brabant bereidt 
de herinrichting van de N638 
tussen Rucphen en Zundert voor. 
Het doel is om groot onderhoud uit 
te voeren, de weg veiliger te maken 
en de leefbaarheid in de dorpen te 
verbeteren.

https://www.aanpakstikstofbrabant.nl/


Colofon
Deze nieuwsbrief is een 
uitgave van de provincie 
Noord-Brabant.
Aan- of afmelden voor deze 
nieuwsbrief. 
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Planning
In het onderstaande overzicht vindt u de planning. De ontwikkelingen rond stikstof hebben ervoor gezorgd 
dat de start van de werkzaamheden naar achteren is geschoven. Zodra de aannemer bekend is kan meer 
informatie worden verstrekt over de uitvoeringsperiode.

Wat Wanneer Opmerkingen
Omleggen kabels en leidingen Najaar 2019 Gereed
Aanbestedingsprocedure Q1 en Q2 2020
Aannemer bekend Q2 2020
Start werkzaamheden Q3 2020
Einde werkzaamheden Q2 2021
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