
Inrichtingsvarianten N640
Presentatie Raadsinformatiebijeenkomst Halderberge 28 feb 



Aanleiding + doelstelling

– Integraal groot onderhoud weggedeelte N640 tussen km 

8.600 en km 14.900. 

– De inrichting van de weg voldoet niet aan de richtlijnen (EHK)

DOELSTELLING:

Het uitvoeren van grootschalig onderhoud aan de N640 tussen 

km 8.600 en km 14.900 waarbij gelijktijdig kleinschalige 

veiligheidsmaatregelen worden meegenomen. 

Het resultaat mag echter niet leiden tot:

– Meer sluipverkeer op wegen die daarvoor niet zijn bestemd

– Meer doorgaand verkeer op de N640



Plangebied planstudie N640



Plangebied planstudie N640



Proces N640

Proces ongelukkig gestart door aan de voorkant de kaders 

onvoldoende helder uit een te zetten waarbij de verwachting is 

gewekt dat alle knelpunten eenvoudig opgelost konden worden

Vandaar dat het proces opnieuw is gestart met toelichting van de 

kaders aan gemeenteraad en de oude klankbordgroep

Vervolgens nieuwe klankbordgroep geformuleerd met 

vertegenwoordigers uit:

- Aanwonende - Ondernemers

- IVN - Cumela

- VVN - Fietsersbond

- R.A.V. - Arriva

- Gemeenten Halderberge en Etten-Leur



Overzicht benoemde knelpunten KBG-bijeenkomst 



Inrichting N640

Doel: 

- Balans creëren tussen vorm, functie en gebruik van de N640

- Voorkomen sluipverkeer onderliggend wegennet

- Voorkomen meer doorgaand verkeer

Aandachtspunt:

- Kleinschalige veiligheidsmaatregelen

- Wens tot behoud boomstructuren 

- Behouden dan wel verbeteren leefbaarheid



Inrichting wegprofiel

Wat zorgt voor verkeersonveiligheid?

- Smalle rijbaan 

 Groter risico op frontale ongevallen

 Meer kans om naast de rijbaan te 

belanden in een zachte berm.

- Obstakels direct langs de weg 

 Meer kans om tegen een obstakel te 

botsen.

- Veel inritten

 Grotere kans op kop-staartongevallen.

- Onvoldoende scheiding weggebruikers

 Vermijden conflicten langzaam/snel 

verkeer



 Bovenstaande afbeeldingen ter voorbeeld van een andere weg

Inrichting wegprofiel

Inrichting wegprofiel Oudenbosch – Hoeven 

(knelpunt 5, 17). 

Oplossingsrichtingen:

– Toepassen rijbaanscheiding 

zodat weg visueel wordt 

versmald 

– Uniformering snelheid

– Inhalen landbouw verkeer 

mogelijk
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Inrichting wegprofiel

Inrichting wegprofiel Oudenbosch – Hoeven 

(knelpunt 5, 17). 

Oplossingsrichtingen:

• Berm draagkrachtig maken, zodat een 

weggebruiker veilig tot stilstand kan 

komen of stuurfout kan herstellen

• Waar mogelijk combineren van inritten 

• Toepassen blokhagen in de berm

• Afschermen bomen langs rijbaan om 

risico’s op ongevallen te beperken. 



Oude Antwerpsepostbaan – Gors – N640

Gevaarlijke fietsoversteek Oude 

Antwerpsepostbaan – Gors – N389 

(knelpunt 2, 17, 20). 



Kruispunt Oude Antwerpsepostbaan – Gors – N640

Gevaarlijke fietsoversteek Oude 

Antwerpsepostbaan – Gors – N389 

(knelpunt 2, 17, 20). 

Oplossingsrichtingen:

• Toepassing fysieke geleider in 

plaats van linksaffer naar Oude 

Antwerpsepostbaan om in twee 

etappes over te steken

• Voetpad naar bushalte



Oude Antwerpsepostbaan – Gors – N640

Noordzijde:

– toepassen geleiderail t.b.v. 

behoud bomen

Zuidzijde:

– Verhard pad voorlangs woningen

– Inpassen midden geleider t.b.v. de 

oversteek

– In overleg met KBG bomen 

vervangen door haag 



Snelheidsmeting kom Hoeven

Resultaat snelheidsmetingen 2018 in Hoeven:

– V85-waarde =  62 – 64 km/u 

Conclusie: 

– Kom van Hoeven is niet herkenbaar en moet beter worden 

geaccentueerd.



Westelijke komgrens Hoeven

Entree kom Hoeven vanuit westelijke 

richting: 

Weggebruiker wordt alleen door 

kombord aan rechterzijde van de 

rijbaan geattendeerd.

Oplossingsrichting:

– Wegvak tussen de komgrens en de 

rotonde wordt in banden gezet

– Komgrens inleiden met asverspringing om 

weggebruikers te dwingen snelheid aan 

te passen



Rotonde N640 – Hofstraat - Moleneindsestraat

Geleiders rotonde Hofstraat te smal voor fietsers 

en oversteek in voorrang is niet duidelijk 

herkenbaar (knelpunt 19). 

Oplossingsrichting:

– Fiets en voetgangers-

oversteekplaatsen dichterbij 

rotonde inpassen en in 

voorrang opnemen. 



Oversteek Hertenpark

Oversteek Hertenpark is moeilijk te nemen 

(knelpunt 10). 

Oplossingsrichting:

– Wegvak wordt in banden 

gezet

– Oversteeklocatie handhaven

– Verkeersgeleider toepassen 

(oversteek in twee etappes)



N640 - Palingstraat

Krappe bocht aansluiting Palingstraat, 

voor landbouwverkeer (knelpunt 9).

Oplossingsrichting:

– Wegvak wordt in banden gezet

– Bocht rechtsaf beweging verruimen, 

bijvoorbeeld met rammelstrook

– Aansluiting Palingstraat in noordelijke 

richting verplaatsen en deze haaks 

aansluiten



Inrichting wegprofiel

Inrichting wegprofiel Halderbergselaan –

Sprangweg (knelpunt 2)
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Inrichting wegprofiel

Inrichting wegprofiel Halderbergselaan –

Sprangweg (knelpunt 2)

Probleem:

– Geen scheiding fietsers en 

gemotoriseerd verkeer

Oplossingsrichting:

– Wegvak wordt in banden gezet

– Voorkomen conflicten fietsers en 

gemotoriseerd verkeer door aanbrengen 

scheiding tussen fietspad en rijbaan (haag?)



N640 – St. Janstraat

Op de aansluiting St. Janstraat bevindt zich 

een fietsoversteek (knelpunt 2).

Oplossingsrichting:

– Inpassen verkeersgeleider(s) 

ter plaatse van 

oversteekplaats(en)

– Fietsoversteek aan één zijde 

van aansluiting St. Janstraat

projecteren



Inrichting wegprofiel

Inrichting wegprofiel Sprangweg 

(knelpunt 2, 3, 11)

Probleem:

– Onvoldoende scheiding 

fietsers en gemotoriseerd 

verkeer

– Bebouwing dicht op de weg

– Smalle rijbaan

– Smal fietspad en trottoir



Inrichting wegprofiel

Inrichting wegprofiel Sprangweg 

(knelpunt 2, 3, 11)

Oplossingsrichting:

– Accentueren dorpskarakter, door 

spelen met kleuren, groen en 

verlichtingsmasten

– Afwijkende kleur rijbaan met alleen 

rijbaanscheiding. Duidelijk afwijkende 

kleur verhoogde voetpaden / fietspad



Inrichting wegprofiel

Inrichting wegprofiel Sprangweg 

(knelpunt 2, 3, 11)

Oplossingsrichting:

– Gedeelte met smalle profiel duidelijk 

inleiden middels visuele 

kruispuntplateaus. 

– Combinatie aanpassen entree / afwijkende 

vormgeving ontstaat duidelijk ander beeld 

waardoor weggebruiker zijn gedrag zal 

aanpassen.



N640 – De Heul

Fietsoversteek De Heul krijgt vaak 

geen voorrang en bocht is te krap 

voor vrachtverkeer (knelpunt 3, 8).

Oplossingsrichting:

• Plaatsen attentiebebording en 

markering ter aanduiding 

fietsoversteek in twee richtingen

• Bocht rechtsaf beweging 

verruimen, bijvoorbeeld met 

rammelstrook



Uitwegen bedrijven Hoeven

Laad/losbewegingen op N640 door 

aanwezigheid bedrijven (knelpunt 16)

Oplossingsrichting:

• Wegvak wordt in banden 

gezet

• Waar nodig verbreden 

bestaande uitwegen



Oostelijke komgrens Hoeven

Entree kom Hoeven vanuit oostelijke 

richting: weggebruiker wordt alleen 

door kombord geattendeerd.

Oplossingsrichting:

• Komgrens inleiden met 

asverspringing om weggebruikers te 

dwingen snelheid aan te passen



• Versterken bebouwde kom door asverspringing
• Verbetering weginrichting door duurzame inrichting
• Verbetering verkeersveiligheid door toepassing van 

geleiderails voor bomen
• Verbeteren verkeersafwikkeling en veiligheid door 

rotonde
• Verbeteren verkeersafwikkeling door uitbreiding 

rijstroken
• Verbeteren verkeersafwikkeling door uitbreiding 

rijstroken 

Gedeelte Etten-Leur:



Voornamelijk ingezoomd op technische oplossingen 

binnen dit project, maar als Brabant doen wij veel meer:

• Hoogwaardig Openbaar Vervoer op N640 (HOV) verder 

optimaliseren

• Strengere geluiddrempel dan wettelijk toegestaan langs 

provinciale wegen

• Optimalisatie fiets- en voetpaden 

• Terugdringen van verkeerstromen door Smart Mobility

• Robuustere waterhuishouding in het gebied rondom N640

• Energietransitie in gang zetten

Maatregelen: niet alleen infrastructuur



Vervolg

– Terugkoppeling voorkeursvariant in klankbordgroep:

• Begin maart 2019

– Presentatie voorkeursvariant tijdens inloopavond:

• Maart/april 2019

– Opstart contractfase



Bedankt voor 

uw aandacht


