
Groot onderhoud provinciale weg N640 Oudenbosch-Etten-Leur
Nieuwsbrief

De provincie gaat groot onderhoud uitvoeren aan de provinciale weg N640 tussen 
rotonde Koepelbaan in Oudenbosch en de A58 in Etten-Leur. Doel is om de N640 
voor de komende tien jaar goed te onderhouden en de verkeersveiligheid en 
leefbaarheid te verbeteren. Er is besloten om het groot onderhoud in twee delen uit te 
voeren: eerst in de gemeente Halderberge, vervolgens in de gemeente Etten-Leur. 

Welke maatregelen gaat de provincie uitvoeren? 
Groot onderhoud aan wegen is gemiddeld eens in de tien jaar nodig als gevolg van 
slijtage aan de asfaltlaag. Door vervanging van het asfalt blijven onze wegen in goede 
conditie en zorgen voor minder verkeershinder. Zo zorgen we voor een vlotte en veilige 
doorstroming van het verkeer, ook in de toekomst. Naast het vervangen van het asfalt kunnen 
verkeersmaatregelen worden uitgevoerd om knelpunten op te lossen. Een opsomming van de 
belangrijkste maatregelen:
• Het vervangen van de huidige verharding door stil asfalt, waardoor aanwonenden minder 

geluidsoverlast ervaren. 
• Het aanpassen van verschillende kruisingen ten behoeve van de verkeersveiligheid en 

doorstroming. 
• 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. 
• Bij het aanbrengen van groen langs de N640 zal er meer aandacht zijn voor biodiversiteit. 

Door meer variatie aan te brengen worden toekomstige plagen en plantenziektes 
verminderd. 

Wat is er het afgelopen jaar gedaan? 
Tijdens de informatiebijeenkomst in oktober 2019 zijn de plannen gepresenteerd aan 
belangstellenden. In 2020 is het ontwerp verder uitgewerkt en afgestemd met de gemeente 
Halderberge en het waterschap. Om u te laten zien hoe het ontwerp eruit komt te zien is een 
animatie gemaakt. Bekijk de animatie via www.brabant.nl/n640
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Wat gaat er de komende jaren 
gebeuren? 
De gemeente Halderberge, gemeente Etten-Leur en provincie 
hebben besloten om de werkzaamheden in twee delen uit 
te voeren. Dit om de maatregelen zo snel als mogelijk uit te 
voeren in de gemeente Halderberge en rekening te houden 
met de werkzaamheden van de gemeente Etten-Leur in het 
kader van de waterproblematiek Vosdonk.r. 

Deel 1: N640 gemeente Halderberge 
Eerst voert de provincie het groot onderhoud uit aan de 
N640 op het gedeelte van de gemeente Halderberge tot 
aan de Hoevenseweg in Etten-Leur. Om de maatregelen te 
kunnen realiseren gaat de provincie begin 2021 vergunningen 
aanvragen en de ruimtelijke procedure voorbereiden. 
Bijvoorbeeld om de komgrens te kunnen verplaatsen 
of fietsoversteken aan te kunnen passen. Ook is er een 
omgevingsvergunning nodig om bomen te kappen waarbij 
dat noodzakelijk is. Deze bomen worden gecompenseerd. 
Daarnaast vinden er in 2021 voorbereidende werkzaamheden 
plaats, zoals het verleggen van kabels en leidingen in 
Halderberge. 
Bij voorspoedig verloop bereidt de provincie in de tweede 
helft van 2021 de aanbesteding voor om een aannemer te 
selecteren. In 2022 kan de gekozen aannemer starten met 
de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden in 
Halderberge.  

Deel 2: N640 gemeente Etten-Leur
Het tweede deel van het groot onderhoud wordt uitgevoerd 
zodra Etten-Leur maatregelen heeft genomen om de 
wateroverlast op te lossen op bedrijventerrein Vosdonk. 
Hiervoor worden onder andere grote rioolbuizen aangelegd, 
waarbij de N640 meerdere malen wordt gekruist. In verband 
met de grote overlast die deze werkzaamheden gaan 
opleveren voor het verkeer worden de werkzaamheden zoveel 
mogelijk op hetzelfde moment uitgevoerd. De verwachting is 
dat het groot onderhoud aan de N640 in Etten-Leur in 2023 
kan worden uitgevoerd. 
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Waar kan ik meer informatie vinden?
Als ontvanger van deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen van dit project. 
U kunt informatie over het project teruglezen via www.brabant.nl/n640
Als belangstellende kunt u elke maand terecht met vragen tijdens het inloopspreekuur met de 
omgevingsmanager Wim Schot. Door de coronamaatregelen vindt het inloopspreekuur online 
plaats. Het inloopspreekuur vindt elke tweede dinsdag van de maand plaats tussen 15.00 en 
16.00 uur. Een overzicht van de eerstvolgende data: 
• Dinsdag 13 april van 15.00 tot 16.00 uur.
• Dinsdag 11 mei van 15.00 tot 16.00 uur.
• Dinsdag 8 juni van 15.00 tot 16.00 uur. 

Wilt u zich aanmelden voor het inloopspreekuur? Of heeft u andere vragen en/of opmerkingen? 
Neem dan gerust contact op met de omgevingsmanager via N640@brabant.nl.
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