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In opdracht van de provincie NoordBrabant voert aannemer BAM Infra
de herinrichting van de N638 tussen
Rucphen en Zundert uit. Het doel is om
groot onderhoud uit te voeren, de weg
veiliger te maken en de leefbaarheid in
de dorpen te verbeteren.

Groot onderhoud N638
De provincie Noord-Brabant en aannemer BAM Infra zijn gestart met het groot onderhoud
aan de provinciale weg N638 tussen Zundert en Rucphen. De provinciale weg krijgt een
grote opknapbeurt met als doel het veiliger maken van de weg en het verbeteren van de
leefbaarheid in de omgeving.
De kruisingen worden bijvoorbeeld verkeersveiliger ingericht door het aanbrengen van
middengeleiders, zodat fietsers in twee delen over kunnen steken. De plaatselijk te smalle
weg wordt op diverse stukken verbreed en er komt een houten geleiderail langs de rijbaan te
staan om ernstige bermongevallen te voorkomen. Uiteindelijk krijgt de gehele weg een nieuwe
asfaltlaag, zodat de weg voor de komende tien jaar in goede conditie blijft. De N638 blijft
waar mogelijk een 80 km/h weg, met op enkele plaatsen een verlaagde maximum snelheid
van 60 km/h.

Planning aannemer BAM
In de winter van 2020 zijn alle noodzakelijke bomen gekapt die binnen het nieuwe tracé van
de wegverbreding stonden. Daarnaast zijn ook bomen gekapt die het zicht op de zijwegen
belemmerden. Het aantal gekapte bomen is in een eerder stadium gecompenseerd op
Landgoed de Moeren. In het najaar van 2021 worden er langs de N638 nog meer bomen
geplant op plaatsen waar dat landschappelijk en wat betreft veiligheid verantwoord is.
Aannemer BAM is momenteel druk bezig met het uitwerken van de planning en fasering. Op
maandag 8 februari 2021 wordt gestart met de werkzaamheden aan de weg. Het gedeelte
tussen het Moervenstraatje en Schijfsebaan wordt als eerste aangepakt. Deze fase duurt zes
weken.
Alle werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd om de overlast voor aanliggende bedrijven
en woningen te beperken. Het gehele werk duurt naar verwachting tot medio oktober 2021.
Via de nieuwsbrief, facebookpagina en BAM app wordt u op de hoogte gehouden van de
verdere planning.
Uiteraard hopen we dat 2021 een jaar wordt waarin meer mogelijk is in relatie tot COVID-19
en evenementen zoals de Dorpenloop en Corso Zundert doorgang kunnen vinden. Aannemer
BAM houdt hiermee rekening in haar planning en zorgt dat de N638 gedurende deze
evenementen beschikbaar is voor toeschouwers en wielrenners.

Bereikbaarheid en omleidingen
Om de werkzaamheden goed en veilig uit te voeren wordt de N638 afgesloten voor
doorgaand verkeer vanaf de tweede week van februari tot en met oktober 2021.
Aanwonenden en aanliggende bedrijven blijven (met tijdelijke maatregelen) bereikbaar. De
omgevingsmanager van de aannemer benadert in de komende weken alle aanliggende
bedrijven en woningen om de bereikbaarheid op maat te bespreken.
Voor het doorgaand en lokaal verkeer worden omleidingen ingesteld. Er wordt een
grootschalige omleiding ingesteld via de N263 (Rijsbergen), de N394 en de A58. Lokaal
verkeer wordt omgeleid via Sprundelsebaan (Klein Zundert). Alle omleidingen worden met
gele borden aangeduid. Tijdens de afsluitingen blijft fietsverkeer tussen Zundert en Rucphen (en
andersom) altijd mogelijk.

Colofon

Volg de werkzaamheden
Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van de werkzaamheden aan de N638? Via de
Facebookpagina plaatst aannemer BAM Infra regelmatig updates en foto’s. Wanneer u “ontvang meldingen”
aanzet, krijgt u automatisch een melding wanneer er nieuwe berichten zijn geplaatst.
Ook is er een app voor deze werkzaamheden gemaakt. In deze app van aannemer BAM staat alle
belangrijke informatie over bereikbaarheid, nieuwsberichten en planningen. U kunt de
app gratis downloaden op uw smartphone via onderstaande links of door de QR code
te scannen.
Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appstudio.
projects.bam&hl=nl
Apple App Store: https://apps.apple.com/nl/app/bam-infra-projecten/id1334142794
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Op dit moment is het vanwege COVID-19 nog niet mogelijk om een informatieavond te organiseren. Zodra
de maatregelen het toelaten worden op de projectlocatie inloopmiddagen georganiseerd waar u terecht
kunt met uw vragen.

Vormgeving

Wendy van den Broek is namens de aannemer de omgevingsmanager. Zij bezoekt de komende weken de
aanliggende bedrijven en woningen bezoeken om afspraken te maken en de bereikbaarheid toe te lichten.
Mocht u nog vragen hebben over de werkzaamheden en/ of bereikbaarheid kunt u contact opnemen met
Wendy van den Broek via onderhoudn638@bam.com.
Ook kunt u contact opnemen met Ward Gijsberts van de provincie Noord-Brabant: n638@brabant.nl
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