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De Provincie Noord-Brabant gaat groot onderhoud uitvoeren aan de provinciale weg 
N640 tussen de rotonde Koepelbaan in Oudenbosch en de A58 in Etten-Leur. Het 
doel is de N640 voor de komende 10 jaar zo goed als onderhoudsvrij te maken en 
de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Als eerste zal het traject tussen 
de rotonde Oudenbosch en het kruispunt N640 - Hoevenseweg worden aangepakt. 
Op verzoek van omwonenden en gemeente Halderberge treft de provincie 
verkeersveiligheidsmaatregelen die verder gaan dan het eerder gepresenteerde 
ontwerp op de informatiebijeenkomst van oktober 2019. In deze nieuwsbrief 
leest u over deze aanvullende maatregelen, maar ook over de planning van de 
vervolgstappen.

50 km op het kruispunt N640 – 
Oude Antwerpsepostbaan
Recent hebben zich op dit wegvak enkele zware verkeersongevallen met letsel 
voorgedaan. Omwonenden hebben de provincie gevraagd ter plekke de situatie 
te bekijken en verzocht om aanvullende maatregelen te treffen. De provincie heeft 
daarop besloten om de snelheid van het kruispunt N640  - Oude Antwerpsepostbaan 
te verlagen naar 50 km/uur met een bijpassende weginrichting. Doordat de 
snelheidsverlaging alleen rondom deze kruising plaatsvindt verwachten we dat dit 
niet zal leiden tot sluipverkeer op omliggende lokale wegen. Komende tijd wordt het 
weginrichting nader uitgewerkt waarbij omwonenden zullen worden betrokken.

Extra uitbuiging N640
De rondweg Oudenbosch (Koepelbaan) is een weg die in een open landschap ligt met een 
weids karakter. Na de rotonde Oudenbosch verandert de situatie en rijd je richting de kom 
van Hoeven. Om weggebruikers te geleiden naar deze verandering is een extra snelheid 
remmende maatregel toegevoegd in de vorm van een uitbuiging van de N640. Deze 
uitbuiging wordt ter hoogte van Bosschendijk 138 aangebracht. Onderstaande afbeelding 
geeft een beeld van deze aanpassing.  

De provincie gaat in 2 
fasen groot onderhoud 
uitvoeren aan de provinciale 
weg N640 tussen rotonde 
Koepelbaan in Oudenbosch 
en de A58 in Etten-Leur. Het 
onderhoud in fase 1 omvat 
de volgende maatregelen:
• Het aanbrengen van 

stil asfalt, waardoor 
aanwonenden minder 
geluidsoverlast ervaren.

• Het aanpassen van 
kruisingen ter verbetering 
van de verkeersveiligheid 
en verkeersafwikkeling. 

• Het veiliger inrichten 
van de weg buiten de 
bebouwde kom, door 
onder andere inhalen 
te ontmoedigen en op 
verschillende plekken 
fietsoversteken aan te 
passen. 

• Het verschuiven van de 
komgrens aan de westzijde 
van Hoeven ten behoeve 
van de verkeersveiligheid. 

• Toevoegen van meer 
biodiversiteit zodat 
toekomstige plagen en 
plantziektes worden 
verminderd.



Pilot gedragsaanpak
Al jaren krijgt de provincie meldingen over te hard rijden op de 
N640. Naast de infrastructurele wijziging willen we ook een 
verandering in het rijgedrag van weggebruikers bereiken. In 
de zomer is de provincie daarom een `pilot gedragsaanpak’ 
gestart om te bepalen op welke wijze dit rijgedrag kan worden 
beïnvloed. Enkele omwonenden, politie en wegbeheerders zijn 
geïnterviewd; ongevallen- en snelheidsdata zijn geanalyseerd 
en observaties zijn gedaan over het verkeersgedrag op de 
N640. Heeft u eigen observaties over verkeersgedrag of nog 
ideeën of tips ga dan naar https://nl.surveymonkey.com/r/
N640. Uw inbreng zal vertrouwelijk worden behandeld. Op basis van deze informatie worden 
maatregelen bedacht om het rijgedrag te beïnvloeden. Met de invoering daarvan beginnen we 
al vóór de wegreconstructie; we testen de effectiviteit ervan en bepalen welk maatregelenpakket 
het beste werkt. Met een dynamische snelheidsmeter geven we weggebruikers bijvoorbeeld 
feedback op hun snelheid. Na het groot onderhoud meten we opnieuw het gedrag en passen 
we eventueel het maatregelenpakket aan. De meest effectieve maatregel wordt uitgewerkt als 
onderdeel van de provinciale campagne `Brabant gaat voor NUL verkeersslachtoffers’.

Groenplan
Naast het verkeerskundige plan is een plan opgesteld dat zich 
richt op de groene inrichting van de weg. Het plan behelst het 
kappen van circa 70 bomen, voornamelijk in de gemeente 
Halderberge, en het in samenhang aanplanten van 85 nieuwe 
bomen. Het kappen is nodig vanwege de slechte staat van 
enkele bomen, maar vooral om een veiliger inrichting van de 
weg mogelijk te maken. Belangrijke uitgangspunten hierbij 
zijn het versterken van de biodiversiteit, ecologische structuren 
en ruimtelijke kwaliteit. Binnen de bebouwde kom worden 
hagen aangeplant om een meer dorpse uitstraling te geven. 
In het buitengebied worden bloemrijke bermen aangelegd die 
bijdragen aan een grotere biodiversiteit. Het plan is voorbereid 
in overleg met beide gemeenten en met bewoners. Op basis 
van het groenplan is recent een kapvergunningaanvraag ingediend. 

Nieuwe projectmanager
Per 1 oktober is Sjoerd van Loon gestart als projectmanager voor de reconstructie N640. 
Hij vervangt Wilbert de Hoog, die inmiddels is gestart bij de provincie Gelderland als 
programmamanager Fiets. Wilbert en Sjoerd blikken in een volgende nieuwsbrief terug en 
vooruit op het project N640.

Voorbereiding aanbesteding
Begin juli heeft de provincie ingenieursbureau RPS ingeschakeld om het contract op te 
stellen waarop aannemers zich in kunnen schrijven voor de uitvoering van het werk. 
RPS zal daarbij ook het ontwerp van de reconstructiemaatregelen uitdetailleren. In deze 
periode zullen wij over de detaillering, waar nodig of gewenst het gesprek aangaan met 
gemeente en omwonenden.

Planning
Vergunningen 3e en 4e kwartaal 2021
Verleggen kabels en leidingen 4e kwartaal 2021 en 1e kwartaal 2022
Start aanbestedingsprocedure Januari 2022
Gunning werk April 2022
Start uitvoering 2e kwartaal 2022
In gebruik name weg 4e kwartaal 2022
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Deze nieuwsbrief is een 
uitgave van Provincie 
Noord - Brabant project 
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Vragen?
Meer informatie over 
N640 Oudenbosch - 
Etten-Leur is te vinden op 
www.brabant.nl/n640. 
Of neem contact op met 
Sander Kwakkernaat, 
Omgevingsmanager 
N640, via 
06 – 22 47 30 05 of 
via N640@brabant.nl

Opmaak
Studio Van Elten

Voorbeeld van een gedrags-
regel: dynamische snelheids-
indicatoren met smiley’s

https://nl.surveymonkey.com/r/N640
https://nl.surveymonkey.com/r/N640
www.brabant.nl/n640
mailto:N640@brabant.nl

