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Inhoud / agenda
• Opgave

• Plan van aanpak op hoofdlijnen
•

• Resultaten van het onderzoek
• Knelpunten

• Verkeersonderzoeken

• Ruimtelijke inpassing

• Parkeren



Opgave
• N639, provinciale weg 

• Verbindende functie tussen Breda en 
Baarle-Nassau en –Hertog;

• Knelpunten op het gebied van 
leefbaarheid in de kern;

• Groot onderhoud;

• Kansen voor om knelpunten aan te 
pakken in de kern.



Plan van aanpak 
• Huidige situatie in beeld brengen

• Verkeerssituatie
• Mogelijke knelpunten

• Wensbeeld
• Functie wegvakken bepalen

• Verkeerseffecten 
• In beeld brengen effecten wensbeeld en mogelijkheden voor inpassing

• Ruimtelijke inpassing
• Profielen, profielovergangen, aansluiting zijwegen, oversteekbaarheid

• Parkeren

• Effect ruimtelijke inpassing

• Centrumparken



Huidige situatie
• Wegtype

• BUBEKO 
• GOW 80 km/u 

• BIBEKO - Chaam
• N639 - gebiedsontsluitingsweg  50 km/u

• Zijwegen – erftoegangswegen 30 km/u

• Knelpunten
• Weinig/beperkt ruimte voor langzaam verkeer

• Oversteekbaarheid

• Verkeersafwikkeling parkeerterrein centrum

• Snelheid gemotoriseerd verkeer

• Verkeersveiligheid



Wensbeeld
• Bredaseweg en Baarleseweg

• Aantal functies, met name wonen

• Doorgaande verkeersfunctie

• Gebiedsontsluitingsweg

• Centrumgebied
• Meeste knelpunten van toepassing

• Kris-kras bewegingen, ook doorgaand verkeer

• Verschillende functies

• Erftoegangsweg



Verkeerseffecten en mogelijkheden

N639
• 10.000 – 11.000 motorvoertuigen/etm
• 1.000 – 1.200 vracht/etmaal

Overige wegvakken 
• Verkeer meer beperkt

Duurzaam Veilig 
• Streefwaarde 6.000 motorvoertuigen/etm



Verkeerseffecten en mogelijkheden
Intern verkeer

• Herkomst en bestemming 
in Chaam

• 900 motorvoertuigen / 
etmaal



Verkeerseffecten en mogelijkheden
Extern verkeer

• Herkomst of bestemming in Chaam

• 3.300 motorvoertuigen uitgaand 

• 3.300 motorvoertuigen inkomend



Verkeerseffecten en mogelijkheden
Doorgaand verkeer

• Geen herkomst of bestemming in Chaam

• Breda → Baarle Nassau/Hertog - 3.600 motorvoertuigen  

• Baarle Nassau/Hertog → Breda - 3.300 motorvoertuigen  



Verkeerseffecten en mogelijkheden
Doorgaand verkeer

• Uit overige richtingen doorgaand verkeer beperkt



Verkeerseffecten en mogelijkheden
Doorgaand vrachtverkeer

• Breda →Gilze 400 vracht

• Gilze → Breda 100 vracht

• Baarle N/H → Breda 400 vracht

• Baarle N/H → Gilze 100 vracht



Verkeerseffecten en mogelijkheden
Verkeersafwikkeling

Kruispunten

• Dorpsstraat – Gilzeweg;

• Dorpsstraat - Ulicotenseweg;

• Baarleseweg – Alphensebaan. 



Verkeerseffecten en mogelijkheden
Verkeersafwikkeling

• Dorpsstraat – Gilzeweg

• Verkeer af te wikkelen:
• Gelijkwaardig 

kruispunt

• Voorrangskruispunt

• Rotonde 



Verkeerseffecten en mogelijkheden
Verkeersafwikkeling

• Dorpsstraat -
Ulicotenseweg

• Verkeer af te wikkelen:
• Gelijkwaardig 

kruispunt

• Voorrangskruispunt

• Rotonde 



Verkeerseffecten en mogelijkheden
Verkeersafwikkeling

• Baarleseweg –
Alphensebaan 

• Verkeer af te wikkelen:
• Gelijkwaardig 

kruispunt

• Voorrangskruispunt

• Rotonde 



Verkeerseffecten en mogelijkheden
Conclusie

• Aandeel verkeer in het centrum hoger dan streefwaarde Duurzaam Veilig
• 10.000 – 11.000 mvt/etm over de N639
• 1.000 – 1.200 vracht/etmaal

• Aandeel verkeer buiten centrum zorgt niet voor een knelpunt op het gebied 
van doorstroming en/of verkeersveiligheid op wegvakniveau

• Veel doorgaand verkeer 
• Tussen Breda en Baarle Nassau/Hertog

• Kruispunten in de kern kunnen goed worden afgewikkeld

Wensbeeld geeft geen ideale verkeerssituatie maar biedt wel kansen voor 
aanpak knelpunten





Ruimtelijke inpassing

•

•

•

•

•









BREDASEWEG



6,0 meter asfalt

Parkeren aan 1 zijde

Aanliggende fietsstroken

Weinig bomen en slechte kwaliteit (krappe boomspiegel)

Weinig ruimte voor voetgangers





Niet conform: Duurzaam Veilig en 
CROW. Grijze weg





DORPSSTRAAT



6,0 meter asfalt

Parkeren aan beide zijdes
Vrijliggende fietsstroken

Afwezigheid groen

Weinig ruimte voor voetgangers



















DORPSSTRAAT
Extra verbijzondering bij kerk



Verkeerslichten voor overstekende voetgangers

Totaal geen relatie met kerk

Ontbreken groen: stenig beeld
Aanliggende fietsstroken



Aansluiting parkeerterrein









Bijzonder ‘plein-achtige’ omgeving 
die kerk, parkeerterrein en 
centrumfuncties met elkaar 
verbindt. Ruimte voor groen en 
verblijven.









Uitlichten kerk Shared space?



Uitlichten kerk Shared space?
Aparte bushaven kost veel ruimte



Bushalte subtiel als onderdeel van omgeving



Gilzeweg

Parkeerterrein

Kerkstraat



Gelijkwaardige 30 km/h aansluitingen

Gilzeweg



BAARLESEWEG



6,0 meter asfalt

Geen parkeren langs de weg
Aanliggende fietsstroken

Afwezigheid groen

Weinig ruimte voor voetgangers





Niet conform: Duurzaam Veilig en 
CROW. Grijze weg



30

50

Gelijkwaardige aansluitingen

Rijbaan in klinkers

Rijbaan in asfalt

Plateau als snelheidsremmer







Heeft niet de voorkeur, omdat:
• Mensen wonen aan beide zijden van de weg. Er zal dus op 

allerlei ongewenste plekken worden overgestoken: 
verkeersonveilig.

• Versterkt het doorgaande karakter van de weg. Nu twee 
drukke ‘stromen’ om over te steken.

• Het veel ruimte kost en ruimte niet ‘’flexibel’’ gebruikt 
wordt zoals bij aanliggende fietsstroken. Hierdoor niet of 
nauwelijks ruimte voor voetganger, parkeren en bomen.

• Vanuit inritten is het onwenselijk om een fietspad in 2 
richtingen over te moeten om je huis te verlaten. Dit wordt 
als druk en onveilig ervaren.

• Asymmetrisch profiel zorgt vaak voor onrust bij 
aanwonenden. ‘’Ik wil wel/niet fietspad in 2 richtingen 
voor mijn huis.’’





Bomen nu vaak slechte 
groeiomstandigheden: krappe boomspiegel in 
verharding.



Beter: ruime groene boomspiegel of 
beloopbaar boomrooster



Bredaseweg
Aan zuidzijde van de weg in 
parkeerstrook

Baarleseweg
Aan zuidzijde van de weg in voetpad. 
Hier zijn de voortuinen ruim genoeg 
voor voldoende afstand tot de gevels.

Dorpsstraat
Aan beide zijden van de weg





6,0 4,8 5,9

NU MOGELIJK MOGELIJK

1,71,7 2,0 2,01,5 1,50,5





Bij nieuwe bouwlocatie (woningen en 
supermarkt)



Bij kerk



Verkeerslichten niet meer nodig



Mogelijk een zebra







Bij Raadhuis





• Percentage vrachtverkeer is relatief hoog: circa 10 %. Gebruikelijk is circa 5 %
• We kunnen (zonder maatregelen, zoals rondweg) weinig veranderen aan hoeveel (vracht)verkeer. Wel kunnen 

we door fysieke maatregelen ander gedrag bewerkstelligen. Auto en vrachtwagen in centrum meer ‘te gast’ 
met meer aandacht voor voetganger en fietser. 



Parkeren
Effect Profielen op parkeren

• Parkeerdrukmeting – huidige 
situatie
• Zaterdag 4 augustus 2018 van 12.00 

tot 17.00 uur;

• In de nacht van 6 op 7 augustus 
2018 (éénmalig);

• Dinsdag 7 augustus van 16.00 tot 
20.00 uur.

• Vakantieperiode



Parkeren
Effect Profielen op parkeren

• Parkeerdrukmeting – huidige situatie
• Totaal 1.030 parkeerplaatsen, inclusief 12 minder validen

• Drukste moment zaterdag middag 12.00u

• Drukste moment in totaal 650 parkeerplaatsen bezet (63%)

• In de nacht in totaal 470 parkeerplaatsen bezet (46%)



Parkeren
Effect Profielen op parkeren

• Parkeerdrukmeting – huidige situatie
• Bredaseweg 33 parkeerplaatsen

• Dorpsstraat 36 parkeerplaatsen

• Baarleseweg 7 parkeerplaatsen

• Totaal 76 parkeerplaatsen

• Drukste moment zaterdag 12 uur, 52 parkeerplaatsen bezet (68%)



Parkeren
Effect Profielen op parkeren

• Afname capaciteit door profielen
• Bredaseweg:

• geen verandering in capaciteit, capaciteit 33 parkeerplaatsen

• Dorpsstraat:
• 26 parkeerplaatsen komen te vervallen, Capaciteit 10 parkeerplaatsen, tekort 2-21 pp

• Baarleseweg:
• Vervallen 7 parkeerplaatsen, Capaciteit 0 parkeerplaatsen, tekort 2-8 pp

• Totaal vervallen 33 parkeerplaatsen, Totale capaciteit 43 parkeerplaatsen



Parkeren
Effect Profielen op parkeren

• Dorpsstraat
• 156 parkeerplaatsen binnen acceptabele loopafstand (circa 200 meter)

• Voldoende capaciteit voor parkeervraag

• Parkeerdruk 88%, tot circa 90% is acceptabel



Parkeren
Effect Profielen op parkeren

• Baarleseweg
• 50 parkeerplaatsen binnen acceptabele loopafstand (circa 100 meter)

• Voldoende capaciteit voor parkeervraag

• Parkeerdruk 82%, tot circa 90% is acceptabel



Parkeren
Ontsluiting parkeerterrein centrum

• Ontsluiting op Dorpsstraat
• 2 ontsluitingen naast elkaar op Dorpsstraat

• Parkeerterrein

• Parkeergarage bewoners



Parkeren
Ontsluiting parkeerterrein centrum

• Ontwikkeling

• Extra parkeerplaatsen en extra 
ontsluiting
• Dorpsstraat in en uitrijden

• Kapelstraat uitrijden



Parkeren
Ontsluiting parkeerterrein centrum

• Gelijkwaardig kruispunt Dorpsstraat 
– parkeerterrein

• Enkele ontsluiting op Dorpsstraat

• Ontsluiting Kapelstraat voor verkeer 
in twee rijrichtingen, ontlasten 
hoofdaansluiting 

• Parkeergarage bewoners ontsluiting 
via Kerkstraat

• Parkeerterrein niet ontsluiten via 
Kerkstraat



Vragen


