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■ De N639 (A58-Chaam-Baarle Nassau-N260) heeft momenteel in het netwerk de functie 
van GOW. Uit het verkeersonderzoek blijkt dat de weg ook in de praktijk als 
gebiedsontsluitende weg wordt gebruikt, vooral voor de relaties van het stedelijk 
gebied van Breda met de kernen Chaam en met Baarle-Nassau/Hertog.  

■ In de kommen van Chaam en van Baarle-Nassau/Hertog is in de loop der tijd steeds 
meer spanning ontstaan tussen de verkeersfunctie en de aanwezige verblijfsfunctie. 
De nieuwe randweg om Baarle-Nassau/Hertog biedt voor die kern een structurele 
oplossing, maar de vraag is wat in Chaam en daarmee op de N639 nodig en mogelijk 
is.  

■ Om te komen tot een duurzame oplossing voor de problematiek zijn naast de 0-
variant (referentie) drie varianten onderzocht en op een aantal aspecten afgewogen.  
Bij de varianten is gevarieerd in de functie van (onderdelen van) de weg en in het 
toegestane gebruik: 
- variant 0: de bestaande situatie en daarmee de referentie; 
- variant 1: algehele afwaardering tot ETW; 
- variant 2: is als variant 0 maar dan met een verbod voor doorgaand vrachtverkeer in 

de kom van Chaam; 
- variant 3: een combinatie van variant 0 (GOW buiten de bebouwde kom) en variant 

1 (ETW in een deel van de bebouwde kom van Chaam).  
Naast de thema’s bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid en inpasbaarheid is 
ook gekeken naar effecten voor openbaar vervoer, goederenvervoer en fietsverkeer.  

■ Het afwaarderen van de functie van de N639 tot ETW (variant 1) zal leiden tot: 
- Een substantiële vermindering van de omvang van het verkeer op de N639, vooral 

op het gedeelte A58-Chaam. 
- Geen verschuiving naar een andere GOW’s zoals de N260 (A58-Gilze-Alphen-Baarle-

Nassau/Hertog) of de N630 (A58-Goirle-Belgische grens), maar vooral een 
verspreiding van verkeer over de onderliggende plattelandswegen. De omrijd-
afstand is voor dit verkeer te groot om een realistisch alternatief te vormen.  

- Belastingen op de Bredaseweg-Baarleseweg die hoger zijn dan voor een ETW 
toelaatbaar wordt geacht.  

  

 
 
Samenvatting 



 

www.goudappel.nl Regionale verkeersstudie A58 - Chaam – Baarle-Nassau (N639) II 

 

 

Wanneer alle profielen een gelijk belang vertonen, kan worden geconstateerd dat 
variant 1 negatiever is beoordeeld dan de referentiesituatie. Conclusie is dat het 
aanpassen van de wegfunctie en de weginrichting van de gehele N639 geen 
effectieve oplossingsrichting is.  

■ In de varianten 2 en 3 kan geen goede balans worden gevonden in de verkeers-
kundige functie enerzijds en de leefbaarheidsfunctie anderzijds. Ingrepen in de 
verkeersfunctie in de kom van Chaam geven wel enige verbetering qua leefbaarheid, 
maar kunnen niet als duurzame oplossing fungeren.  
Bovendien betekent minder verkeer door de centrumtraverse dat het verkeer 
overwegend via plattelandswegen gaat rijden. Uit oogpunt van het beperken van de 
spreiding van hinder door onder meer bundeling van verkeerstromen, is dat niet 
gewenst.  
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1.1 Aanleiding 

De verkeerssituatie en daarmee samenhangend het wegennet in de regio Alphen - 
Chaam - Gilze en Rijen - Baarle-Nassau/Hertog is al langere tijd onderwerp van studie. 
Deze studies hebben geleid tot verbeteringen van de wegenstructuur, onder meer door 
de aanleg van de omlegging om de bebouwde kom van Alphen en aanpassingen van het 
wegennet om beter aan te sluiten bij de (inrichtings)kenmerken van Duurzaam Veilig. In 
de komende jaren zullen wederom maatregelen worden getroffen, in het bijzonder kan 
de aanleg van een randstructuur om Baarle-Nassau/Hertog worden genoemd.  
 
De vraag is nu of met de gerealiseerde en geplande maatregelen voldoende oplossend 
vermogen voor het gehele ABG-gebied wordt geboden. Om hier een antwoord op te 
geven is afgesproken om de functionele structuur van het wegennet te actualiseren en te 
bezien welke maatregelen in de toekomst nodig zijn. Om daar een goed inzicht in te 
krijgen, een visie op te geven en om goede besluiten te kunnen nemen, is een actuele 
verkeersstudie nodig.  
 
De N639 is momenteel een regionale route in het landelijke gebied ten zuiden van Breda 
en vormt de verbinding tussen de A58 in het noorden, via Chaam naar Baarle-Nassau/ 
Hertog (N260) in het zuiden. In deze langgerekte kernen worden negatieve effecten van 
het verkeer ervaren.  
Medio 2016 heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden over de situatie in en rond Chaam. 
Daarbij is een aantal afspraken gemaakt over te treffen maatregelen op de korte termijn 
om de verkeerssituatie in de kom van Chaam te verbeteren. Ook is vastgelegd dat over 
enkele jaren groot onderhoud aan de N639 zal worden uitgevoerd. Het is daarvoor van 
belang dat inzicht en overeenstemming bestaat over de functie en inrichting van de weg. 
Daarover is de afspraak gemaakt dat eind 2016 een studie wordt uitgevoerd naar de 
toekomstige functie en inrichting van de N639 als onderdeel van het regionale netwerk.  

1  
 
Inleiding en doel 
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Dit rapport is de weergave van de uitgevoerde verkeerstudie. De visie op deze weg voor 
de langere termijn en de argumenten die daaraan ten grondslag liggen, staan in deze 
rapportage centraal.  
 
 
1.2 Studiegebied  

Het studiegebied is het gebied rond Chaam, waar de doorwerking van verkeer 
(herkomsten en bestemmingen, maar ook effecten van oplossingen) zichtbaar is. Het 
betreft daarmee een zone tussen de A58 en de Belgische grens. De focus ligt in deze 
studie uiteraard op de N639. Figuur 1.1 brengt dit in beeld. 
 

 
 

Figuur 1.1: Studiegebied 
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1.3 Opzet van de studie 

In het eerste deel van de verkeerstudie is gekeken naar de huidige situatie en de 
betekenis van de N639 in het regionale netwerk. Om te beoordelen of en in welke mate 
sprake is van problemen is een beoordelingskader met zoveel mogelijke objectieve 
criteria opgesteld. Aan de hand van die criteria kunnen de huidige situatie, de 
referentiesituatie (dat is de bestaande wegsituatie in de toekomst) en de mogelijke 
oplossingen worden getoetst. In hoofdstuk 2 van deze rapportage wordt het 
beoordelingskader toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt de bestaande situatie en mogelijke 
oplossingsrichtingen gepresenteerd. Vervolgens worden in hoofdstukken 4 tot en met 7 
de verschillende varianten getoetst aan de aspecten die zijn opgenomen in het 
beoordelingskader en met elkaar vergeleken. Het rapport sluit af met hoofdstuk 8 
Samenvattende conclusies en aanbevelingen.  
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2.1 Inleiding 

Een goede bereikbaarheid van de Brabantse steden en dorpen is van groot belang voor 
een vitale economie. Hierin neemt een goede en veilige bereikbaarheid van de 
verschillende gebieden een belangrijke plaats in. Hoofdwegennet en onderliggend 
wegennet dienen daarvoor een goede structuur en goede inrichting te bieden. 
 
De provincie Noord-Brabant maakt op basis van de filosofie Duurzaam Veilig voor het 
provinciale wegennet onderscheid in stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen buiten de 
bebouwde kom en (gebieds-) ontsluitingswegen binnen de bebouwde kom met een 
regionale functie. Duurzaam Veilig kent verschillende wegcategorieën met elk hun eigen 
kenmerken. Provinciale wegen in Noord-Brabant vallen veelal onder de wegcategorie 
gebiedsontsluitingsweg I of II (GOW type I of type II), met maximumsnelheden van  
80 km/h buiten de bebouwde kom en 50 km/h binnen de bebouwde kom. De GOW I  
(80 km/h) heeft een ‘ideale’ inrichting met een brede fysieke middenberm, vrijliggende 
fietsvoorzieningen, geen landbouwverkeer op de hoofdrijbaan en is gewenst boven 
15.000 motorvoertuigen per etmaal (mvt/etm). De GOW II gaat uit van een minimale 
weguitrusting waarbij het wegprofiel smaller is dan bij een GOW I, maar er wel sprake is 
van onder meer een doorgetrokken markering in het midden van de rijbaan, vrijliggende 
fietsvoorzieningen en haltehavens voor bussen. Bij wegen met een verkeersintensiteit 
van minder dan 6.000 mvt/etm kan gekozen worden voor een erftoegangsweg I (ETW 
type I) met maximumsnelheden van 60 km/h buiten de bebouwde kom en 30 km/h 
binnen de bebouwde kom. De ETW I heeft fietsvoorzieningen en kan worden voorzien 
van voorrangskruispunten. Het profiel is echter smaller dan de GOW II.  
Het gaat voor de N639 om een afweging tussen het toepassen van een GOW II of een 
ETW I in een regionale context. In paragraaf 2.2 komen we hier nader op terug.  

 
Het wegenbeleid van de provincie Noord-Brabant streeft daarbij naar een integrale 
benadering. Dat wil zeggen dat niet alleen naar (huidig) gebruik van de wegen wordt 
gekeken, maar ook dat qua veiligheid en leefbaarheid een toets wordt uitgevoerd. Bij de 
beoordeling of het mogelijk is om wegen van functie te veranderen, is de intensiteit 
weliswaar een belangrijk criterium maar niet het enige. Ook ruimtelijke ontwikkelingen, 
de maaswijdte van het netwerk, reeds in gang gezette planvorming, en de termijn 

2  
 
Beoordelingskader 
integrale 
categorisering 
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waarop de daadwerkelijke instandhouding gaat plaats vinden speelt een rol bij de keuze 
tussen een GOW of ETW functie. 
 
Om de bestaande situatie (referentie) en mogelijke varianten te toetsen hebben wij een 
tabel met criteria en normen opgesteld als beoordelingskader. Het doel van dit kader is 
om duidelijkheid te scheppen over mogelijke toekomstige functie(s) van de N639, zodat 
de juiste uitgangspunten bij de planvorming voor deze wegverbinding kunnen worden 
vastgesteld.  
 
Gekozen is voor een aanpak in twee stappen. De eerste stap hierbij is de ‘categorisering 
autonetwerk’ en de tweede stap is de vertaling naar de ‘categorisering integrale 
netwerk’. In de volgende paragraaf lichten we dat verder toe. 
 
 
2.2 Stap 1: Profielmethodiek als fundament 

Profielmethodiek 
De profielmethodiek die is ontwikkeld door de provincie Limburg maakt gebruik van 
objectieve indicatoren. De indicatoren van een weg kunnen bestaan uit inrichtings-
kenmerken in de huidige situatie, maar ook uit huidige intensiteiten of wensbeelden voor 
de toekomst.  

 
Figuur 2.1: Profielen ten behoeve van bepalen Duurzaam Veilig categorisering wegennet 

(bron: Regionale afstemming integrale wegencategorisering van provincie  
Limburg, 2008) 

 
 
De indicatoren vanuit gebruik, vormgeving en ligging zijn vertaald naar vier profielen: 
bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid en inpasbaarheid. De profielen zijn 
concreet gemaakt door middel van objectieve indicatoren, te inventariseren en meetbare 
gebruiks-, inrichtings- en omgevingskenmerken van wegen en profielkenmerken.  
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De normwaarden volgen uit algemeen erkende normen van Duurzaam Veilig, vanuit 
kengetallen/richtlijnen van het CROW en/of vanuit normen die Goudappel Coffeng in 
vergelijkbare studies hanteert. De volgende paragrafen beschrijven per profiel de 
verschillende gehanteerde normen. Indien nodig is een onderscheid gemaakt tussen 
wegen binnen de bebouwde kom en erbuiten. Deze paragraaf eindigt met de totale 
beoordelingstabel. 
 
2.2.1 Bereikbaarheid 
■ Ritduurcriterium. Volgens Duurzaam Veilig geldt buiten de bebouwde kom een norm 

van maximaal 6 minuten om van elke locatie op een gebiedsontsluitingsweg te 
komen. Binnen de bebouwde kom is dit maximaal 3 minuten. 

■ Verkeersintensiteiten. Voor gebiedsontsluitingswegen buiten de bebouwde kom 
hanteren wij een intensiteit tussen 5.000 en 20.000 mvt/etm en voor erftoegangs-
wegen een maximale intensiteit van circa 6.000 mvt/etm. Binnen de bebouwde kom 
liggen de grenzen wat lager. Zie tabel 2.1. als volledig kader. 

 

 
 
Tabel 2.1: Intensiteitsklassen per wegtype 
 
 
■ Aanrijdtijden hulpdiensten. Voor hulpdiensten (brandweer en ambulance) is een 

goede bereikbaarheid een absolute randvoorwaarde om binnen een acceptabele 
aanrijtijd bij een incident te komen. Hierbij is vooral de bereikbaarheid van 
woongebieden belangrijk. Hulpdiensten moeten deze gebieden via een vlotte en 
directe route kunnen bereiken. Een ambulance moet in 95% van de spoedeisende 
gevallen binnen 15 minuten ter plaatse zijn. Het is daarom eveneens wenselijk om de 
aanrijroutes zoveel mogelijk vrij te houden van deze fysiek obstakels. 

 
2.2.2 Verkeersveiligheid 
■ Aantal slachtofferongevallen. Aan de hand van de ongevallenstatistiek van de 

provincie geven wij een overzicht van de slachtofferongevallen binnen het studie-
gebied tussen 2011 en 2015. Per variant wordt vervolgens kwalitatief bepaald of er een 
toe- of afname van het aantal ongevallen wordt verwacht. Afhankelijk van aard en 
omvang van ongevallen is aanpassing noodzakelijk/gewenst. Het aantal ongevallen is 
echter geen criterium voor functiebepaling, omdat sec een functietoekenning niet leidt 
tot meer of minder ongevallen. Wegbeeld en vormgeving daarentegen beïnvloeden 
het ongevallenbeeld in veel grotere mate. 
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■ Overeenstemming functie, vormgeving en gebruik. Wegen moeten worden 
gebruikt op de manier waarvoor ze zijn bedoeld en zijn ingericht.  
- GOW: verbindende functie. De gebiedsontsluitingsweg vormt de verbindende 

schakel tussen stroomwegen en erftoegangswegen en ontsluit daarmee gebieden 
ten opzichte van elkaar. 

- ETW: erftoegangswegen zijn gericht op het toegankelijk maken van erven. 
 

2.2.3 Leefbaarheid 
■ Oversteekbaarheid. Dit heeft te maken met de mate waarin sprake is van een 

barrièrewerking en/of verslechterde oversteekbaarheid in of nabij de bebouwde kom 
(Chaam en Baarle-Nassau/Hertog) als gevolg van de aard en omvang van het verkeer.  
De kwaliteit van de oversteekbaarheid drukken we uit in de gemiddelde wachttijd om 
over te kunnen steken. Een goede beoordeling (+) wordt gegeven wanneer de 
gemiddelde wachttijd minder is dan 10 seconden; de gemiddelde wachttijd krijgt de 
score slecht (-) wanneer die tijd oploopt tot 25 seconden of meer. Tussen 10 en  
25 seconden scoort dan neutraal (0). Er wordt zowel naar de situatie in de 
ochtendspits als in de avondspits gekeken.  

 
■ Lucht, geluid en trillingen. Met het oog op leefbaarheid is een lage snelheid gewenst 

daar waar de weg door dicht bebouwd gebied loopt. Belangrijk is of (wettelijke) 
normen worden overschreden. Voor de aspecten lucht en geluid is er geen reden om 
aan te nemen dat in de toekomstige situatie de wettelijke normen zullen worden 
overschreden. Dat wil zeggen dat de situatie in formele zin naar verwachting 
acceptabel is, doch dat betekent niet dat de situatie ook naar wens is. De referentie 
zal als neutrale waarde worden gescoord; de varianten worden kwalitatief ten 
opzichte van de referentie beoordeeld. 
 

2.2.4 Inpasbaarheid 
■ Tracé. In het geval van een ETW zijn lange rechtstanden onwenselijk. Omgekeerd zijn 

bij een GOW veel bochten niet wenselijk. De vormgeving dient geoptimaliseerd te 
worden zodat de wettelijke maximale snelheden zoveel mogelijk worden nageleefd. 
 

■ Ruimtelijke mogelijkheden. Vanuit Duurzaam Veilig zijn voor de verschillende 
wegtypes en dit buiten alsook binnen de bebouwde kom gewenste profielen 
opgesteld. Dit criterium onderzoekt de mate van ruimtelijke (on)mogelijkheden om 
een bepaalde functie te realiseren.  
Wegen met een gebiedsontsluitende functie zijn een verbindende schakel tussen de 
stroomwegen en de erftoegangswegen. De maximum snelheid ligt binnen de 
bebouwde kom op 50 km/h (in de stad soms 70 km/h) en buiten de bebouwde kom 
op 80 km/h. De rijrichtingen zijn idealiter van elkaar gescheiden door middel van een 
dubbele asmarkering. De wegbreedte is idealiter 7,5 m. Fietsverkeer vindt plaats op 
vrijliggende fietspaden of een parallelweg.  
Wegen met een erftoegangsfunctie zijn bedoeld om ‘erven’ toegankelijk te maken. De 
maximum snelheid binnen de bebouwde kom ligt op 30 km/h en buiten de bebouwde 
kom op 60 km/h. De rijrichtingen zijn niet van elkaar gescheiden. Erftoegangswegen 
hebben bijgevolg geen asmarkering. De wegbreedte is maximaal 6 m. Fietsverkeer 
vindt doorgaans plaats op de rijbaan, eventueel met fietsstroken.  
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■ Sanering aansluitingen, woningen of groenstructuren. 

Wanneer een weg de status van GOW krijgt, stelt dat eisen aan bijvoorbeeld de 
minimale afstanden tussen kruispunten, de breedte van de weg, de obstakelvrije 
afstanden, et cetera. Dat kan gevolgen hebben voor bestaande aansluitingen, maar 
mogelijk ook voor bomenrijen langs de weg.  

 
 
2.3 Stap 2: Integraliteit als duurzame structuur 

De toetsing aan de hand van de beschreven elementen in stap 1 is echter nog niet 
integraal. Vandaar dat we een tweede stap toevoegen. Wij verstaan onder een integrale 
structuur een structuur die afgestemd wordt op de netwerken ten aanzien van: 
1. Openbaar vervoer: lijnennet streekvervoer. 
2. Goederenvervoer: intensiteiten. 
3. Fietsverkeer: regionaal fietsnetwerk. 
 
De kwaliteit in huidige situatie voor deze typen vervoer(wijzen) wordt als uitgangspunt 
genomen en scoren positief. Verschillen die in de varianten 0 tot en met 3 ontstaan ten 
opzichte van de bestaande situatie worden beoordeeld.  
 
Door de netwerken van openbaar vervoer, fiets en goederenvervoer te relateren aan de 
wegcategorie in de betreffende variant wordt direct zichtbaar waar knelpunten in 
structuren aan de orde zijn. Dat vraagt dan om nadere keuzes. Uitgangspunt is daarbij dat 
indien vanuit één van de verschillende vervoerwijzen een hogere functie dan vanuit de 
andere vervoerwijzen gewenst is, die hogere functie wordt gekozen.  
 
  

 
Figuur 2.2: Voorbeeldprofiel gebiedsontsluitingsweg en erftoegangsweg 
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2.4 Toetsingstabel 

De voornoemde onderdelen van de toetsing zijn opgenomen in een beoordelingstabel, 
welke als geheel is gepresenteerd op de volgende pagina.  
In de tabel zijn vijf kolommen opgenomen die overeenkomen met de stappen uit het 
proces van toetsing. De wijze waarop zij gelezen moeten worden is als volgt. 
1. In de eerste kolom staat de fase van de toetsing aangegeven. 
2. Kolom 2 duidt op het profiel (criterium) dat getoetst wordt. 
3. Vervolgens volgt in kolom 3 een onderverdeling naar deelaspecten en worden de 

criteria concreet gemaakt, bij voorkeur met kwantitatieve grenzen (een te toetsen 
norm). Indien nodig maakt de tabel het onderscheid tussen binnen en buiten de 
bebouwde kom. 

 
Voor alle varianten is deze tabel ingevuld om tot een oordeel per variant te komen en 
om een goed onderlinge vergelijking mogelijk te maken. Het volgende hoofdstuk  
beschrijft de varianten die in deze studie zijn beschouwd.  
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profiel deelaspect en normen (bubeko en bibeko) 

  

ST
AP

 1
 

1. bereikbaarheid 

  ritduurcriterium 

bubeko max. 6 min. om van elke locatie op een GOW te komen 

bibeko max. 3 min. om van elke locatie op een GOW te komen 

  verkeersintensiteiten 

ubeko ETW: < 6.000 mvt/etm  
GOW: 5.000-20.000 mvt/etm 

bibeko ETW: < 6.000 mvt/etm  
GOW: 5.000-20.000 mvt/etm  

  aanrijtijden hulpdiensten 

  in 95% van de gevallen binnen 15 min. ter plaatse 

2. verkeersveiligheid 

  aantal slachtofferongevallen 

  kwalitatief bepalen of het aantal ongevallen zal toe- of afnemen  

  overeenstemmen functie en gebruik 

  GOW: verbinden  
ETW: toegang tot erven bieden (25-30% gebruikt toch ETW als verbindend) 

3. Leefbaarheid 

  oversteekbaarheid 

bibeko gemiddelde wachttijd is goed bij minder dan 10 sec. en slecht bij meer dan 25 sec. 

  lucht, geluid en trillingen 

bibeko lage snelheid gewenst indien dicht bebouwd gebied 

4. inpasbaarheid 

  tracé 

  ETW: lange rechtstanden onwenselijk  
GOW: veel bochten onwenselijk 

  ruimtelijke mogelijkheden 

bubeko wegbreedte GOW:  7,5 m; vrijliggend fietspad wegbreedte ETW:  max 6 m; 
eventueel met fiets(suggestie)stroken  

bibeko 

GOW: veel variaties in wegbreedte mogelijk afhankelijk van huidig inrichting, 
minimaal fietsstroken  
ETW (fiets op de rijbaan): wegbreedte van 4,8 m (inhalen fiets niet mogelijk bij 
tegemoetkomend verkeer); 5,8 m (inhalen fiets wel mogelijk bij tegemoet-
komend verkeer) 

  sanering aansluitingen, woningen, erfaansluitingen en/of groenstructuren 

  doorwerking van Duurzaam Veilig op noodzakelijke/gewenste afstanden tussen 
kruispunten, in/uitritten, obstakelvrije afstanden 

ST
AP

 2
 

  
  
  
       5. integraliteit 
  
  
  

  openbaar vervoer 

 hoe sneller hoe gunstiger voor openbaar vervoer. GOW functie is gewenst indien 
structurele buslijnen. 

  goederenvervoer 

 GOW: > 500 vrachtwagens/etm 
ETW: max. 10% en/of max. 500 vrachtwagens/etm 

  fietsverkeer 

bubeko GOW: vrijliggend fietspad  
ETW: geen scheiding van verkeerssoorten 

bibeko GOW: minimaal fietsstroken  
ETW: geen scheiding van verkeerssoorten 

 
Tabel 2.2: Beoordelingskader 
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2.5 Verkeersberekeningen 

In de aanpak en de beoordeling van de mogelijke oplossingsrichtingen is het van belang 
dat een goed beeld van de (toekomstige) verkeerssituatie wordt gepresenteerd. Hiervoor 
is gebruik gemaakt van het regionale verkeersmodel GGA Breda 2014.  
 
Projectspecifiek model 
Voorafgaand aan de berekeningen is een ingangscontrole uitgevoerd om te bepalen of 
het model ten plaatse van de N639 voldoende beschrijvende waarde heeft. Bij deze 
ingangscontrole is eerst het basisjaar 2010 getoetst op intensiteiten ten opzichte van de 
opgenomen telcijfers, alsmede een set aan recentere teldata. Deze toetsing is voor zowel 
motorvoertuigen, personenauto’s als vrachtverkeer uitgevoerd. 
 
De ingangscontrole wees uit dat het plaatselijk bijstellen van de verkeersstromen de 
kwaliteit van de modelberekeningen ten goede zou komen. Deze bijstelling betreft 
voornamelijk de verdeling van verkeer over een aantal routes rondom Chaam. Door de 
modelsnelheden lokaal te verbeteren is de gewenste verdeling van verkeer behaald. 
Daarnaast is er in het gebied een aantal wegen aanwezig waar een verbod geldt voor 
doorgaand vrachtverkeer. Deze verboden zijn ingebracht door de modelsnelheden voor 
vracht aanzienlijk te verlagen. Door het wegvak niet onbenaderbaar te maken behoudt 
het vrachtverkeer met plaatselijke bestemming de mogelijkheid om het wegvak te 
betreden. 
 
Verder is gebleken dat aanpassingen voor routes voor het vrachtverkeer in Turnhout en 
ook in Hoogstraten op het programma staan. Deze maatregelen hebben een direct effect 
op de intensiteiten van het vrachtverkeer op het lokale wegennet. De doorwerking ervan 
op het regionale wegennet is echter niet of nauwelijks aanwezig. De verschillen in 
belastingen van het vrachtverkeer volgens het regionale verkeersmodel als gevolg van 
deze maatregelen spelen daarom geen rol van betekenis in de effectbepalingen. 
 
De wijzigingen die gemaakt zijn ten behoeve van het basisjaar, zijn vervolgens eveneens 
op de prognosesituatie toegepast. Daarnaast is getoetst of de opgenomen infrastructurele 
ontwikkelingen correct zijn. De rondweg rondom Baarle-Nassau/Hertog (N260) is niet 
‘standaard’ opgenomen in de prognosesituatie van het verkeersmodel. Nu duidelijk is dat 
de rondweg op afzienbare termijn gerealiseerd zal worden, is het logisch om deze 
infrastructurele ontwikkeling mee te nemen in de berekeningen met het verkeersmodel. 
 
Dat betekent voor de toekomstige situatie dat de N639 eindigt bij de nieuwe 
randstructuur in Baarle-Nassau, de huidige provinciale routes door de kom onderdeel 
worden van het gemeentelijke wegennet en de N260 de weg vanuit Alphen om Baarle 
Nassau/Baarle Hertog naar de Nederlands-Belgische grens wordt.  
 
Toepassing van het model 
Dit specifieke model is gebruikt om de huidige situatie en de toekomstige situatie voor 
de te onderscheiden varianten door te rekenen. Per situatie zijn de etmaalintensiteiten 
berekend, de belastingen in de ochtend- en avondspitsperiode met daarbij steeds het 
onderscheid in personenautoverkeer en vrachtverkeer.  
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Om de resultaten overzichtelijk te houden is gekozen om voor 14 locaties in het 
studiegebied de berekende belastingen te presenteren. We noemen dit de thermo-
meterpunten van het gebied. Op de volgende pagina zijn deze punten getoond. Waar 
nodig of nuttig is aanvullende informatie uit het verkeersmodel opgenomen.  
 

 
 

Figuur 2.3: Thermometerpunten in het studiegebied 
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Bij de provincie Noord-Brabant is bekend dat er in de huidige situatie sprake van een 
problematiek van (subjectieve) verkeersonveiligheid en dat er wensen leven voor 
verschillende maatregelen, vooral in de bebouwde kommen. Om een goed beeld van de 
problematiek te krijgen, moet in eerste instantie worden onderzocht wat de problematiek 
in de toekomst zal zijn. Het gaat dan om de 0-variant.  
Binnen het onderzoek zijn mogelijke oplossingsrichtingen voor de toekomst ontwikkeld, 
de varianten 1, 2 en 3. De toekomstige situatie is bepaald op het jaar 2030.  
 
0-variant 
Als eerste is de referentiesituatie vastgelegd. Dit is de situatie in 2030 waarbij rekening 
wordt gehouden met ontwikkelingen tot die tijd die vastliggen. Voor de N639 geldt dat 
geen wezenlijke wijzigingen in de uitrusting en inrichting van de weg plaatsvinden. 
Daarom wordt dit de 0-variant genoemd. De provinciale weg behoudt in deze 0-variant 
de functie van gebiedsontsluitende weg (80 km/h buiten bebouwde kom, 50 km/h 
binnen de bebouwde kommen). 
 
Variant 1 
Vervolgens is variant 1 opgesteld. Dit is de situatie dat de gehele verbinding tussen de 
A58 en Baarle-Nassau/Hertog wordt afgewaardeerd tot erftoegangsweg. Dat betekent 
concreet 60 km/h buiten de bebouwde kom, 30 km/h binnen de bebouwde kom van 
Chaam en overal gelijkwaardigheid op de kruispunten.  
Hiermee kan dus onderzocht worden of (doorgaand) verkeer andere routes zal gaan 
kiezen en wat daar de effecten van zullen zijn.  
 
Variant 2 
Naast de 0-variant en variant 1 is een variant 2 naar voren gekomen. In deze variant 
wordt niet in de weguitrusting ingegrepen, maar wel in het gebruik. Deze variant heeft 
als onderscheidend kenmerk dat in het centrum van Chaam een verbod voor doorgaand 
vrachtverkeer wordt ingesteld.  
 
  

3  
 
Varianten 
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Variant 3 
Een variatie op variant 2 is het terugdringen van de toegestane rijsnelheid in de kom van 
Chaam van 50 km/h naar 30 km/h. Er gelden hierbij geen beperkingen voor het 
vrachtverkeer zoals in variant 2. Aan de randen van de bebouwde kom is een korte zone 
met 50 km/h verondersteld waar het snelheidsregime van buiten de bebouwde kom  
(80 km/h) over gaat naar het 30 km/h-verblijfsgebied.  
 
 
 
 
 



 

www.goudappel.nl Regionale verkeersstudie A58 - Chaam – Baarle-Nassau (N639) 15 

 

 

4.1 Inleiding 

Zoals al aangegeven behoudt de provinciale weg in deze 0-variant de functie van 
gebiedsontsluitende weg (80 km/h buiten bebouwde kom, 50 km/h binnen de 
bebouwde kommen). Er worden geen infrastructurele maatregelen in de regio 
meegenomen, anders dan in paragraaf 2.5 is beschreven. 
In paragrafen 4.2 tot en met 4.5 toetsen op de vier ‘profielen’ van stap 1 en in para- 
graaf 4.6 gebeurt dat voor stap 2 (integraliteit). Dit hoofdstuk sluit af met de samen-
vattende tabel met de resultaten en de conclusies.  
 
 
4.2 Bereikbaarheid 

Ritduurcriterium 
Vanuit de kom van Chaam komen reizigers per auto vrijwel direct op een GOW terecht. 
We stellen daardoor vast dat in deze situatie voldaan wordt aan het ritduurcriterium.  
 
Verkeersintensiteiten 
Voor deze variant zijn de huidige intensiteiten (model 2010) en de prognosecijfers (2030) 
naast elkaar gezet voor de zogenaamde thermometerpunten. Figuur 4.1 toont de locatie 
van deze meetpunten. In tabel 4.1 zijn deze cijfers gepresenteerd, waarbij onderscheid is 
gemaakt in de cijfers voor de 2 uursochtendspits (OS), de 2-uursavondspits (AS) en het 
gehele etmaal. In de laatste kolommen zijn de groeicijfers voor de periode van 2010 tot 
2030 opgenomen.  
 

4  
 
Toetsing 0-variant 
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Figuur 4.1: Thermometerpunten 
 
 

 
 
Tabel 4.1: Intensiteiten 0-variant 
 
 

Meetpunt mvt os mvt as mvt etm mvt os mvt as mvt etm mvt os mvt as mvt etm
1 12.100      13.100      91.300      15.300      15.900     106.800    26% 21% 17%

2 13.000      13.700      86.500      15.900      16.400     104.400    22% 20% 21%

3 400            300            2.300         600            500           3.600         50% 67% 57%

4 1.500         1.700         10.100      2.200         2.400       13.300      47% 41% 32%

5 1.600         1.800         10.300      2.200         2.300       12.900      38% 28% 25%

6 900            1.000         6.000         1.500         1.700       9.200         67% 70% 53%

7 300            300            1.600         300            300           1.300         0% 0% ‐19%

8 1.000         1.100         6.400         1.500         1.900       9.700         50% 73% 52%

9 900            1.000         5.700         1.300         1.600       8.100         44% 60% 42%

10 900            1.100         6.400         1.300         1.700       9.000         44% 55% 41%

11 500            500            2.800         500            700           3.300         0% 40% 18%

12 1.000         1.100         6.900         1.000         1.200       6.500         0% 9% ‐6%

13 800            900            6.000         1.000         1.300       7.100         25% 44% 18%

14 1.900         2.800         15.200      2.300         2.800       18.000      21% 0% 18%

2010 2030 percentage 2030 tov 2010
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In de situatie waarbij de volledige weg is ingericht als GOW geeft het verkeersmodel op 
de drie thermometerpunten (4, 5 en 6) gelegen op de N639 noordelijk van Baarle-
Nassau/Hertog een intensiteit in toekomstjaar 2030 ruim boven de 6.000 mvt/etm. In dit 
opzicht is de classificatie als GOW dus passend. 
 
Overigens valt in de tabel op dat de groei tussen 2010 en 2030 een wisselend beeld te 
zien geeft. Op sommige wegen is de relatieve groei zeer sterk en soms tamelijk gering. 
In absolute zin zijn de verschillen minder groot. De verklaring hiervoor zit overwegend in 
toekomstige aanpassingen in het wegennet waarover reeds besluiten zijn genomen.  
 
Aanrijtijden hulpdiensten 
Er zijn ziekenhuizen in Breda en Tilburg. Om deze optimaal bereikbaar te houden binnen 
15 minuten is een functie van GOW voor de N639 passend. De huidige reistijd tussen het 
Amphia Ziekenhuis in Breda en de bebouwde kom van Chaam is ongeveer 15 min. Omdat 
enkele delen van het buitengebied een langere aanrijtijd hebben en omdat het in de 
toekomst drukker wordt met mogelijks iets meer reistijd, wordt hier een score 0 
gegeven.  
 
 
4.3 Verkeersveiligheid 

Aantal (slachtoffer)ongevallen 
De omvang en de locaties van verkeersongevallen is in de figuren 4.2 en 4.3 
weergegeven. 
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Figuur 4.2: Ongevallenconcentratie in het studiegebied voor de periode 2011-2015  

  (optelsom van dodelijke ongevallen, letselongevallen en ongevallen met uitsluitend  
  materiële schade)  
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Figuur 4.3: Dodelijke en letselongevallen in het studiegebied voor de periode 2011-2015 
 
 
Overeenstemmen functie, vormgeving en gebruik 
Bij functie van GOW in deze 0-variant is een vormgeving van rijbaan met gescheiden 
rijstroken en vrijliggende voorzieningen voor langzaam verkeer en een beperkt aantal 
zijwegen. Voor de weggedeelten buiten de bebouwde kom wordt voor een belangrijk 
deel aan de inrichtingskenmerken voldaan, maar er is sprake van verschillen met het 
voorkeursprofiel: de rijbaan is vrijwel overal te smal, er is geen dubbele midden-
markering en het aantal zijwegen en in/uitritten is relatief groot.  
Voor gebiedsontsluitingswegen buiten de bebouwde kom geldt een intensiteiten range 
tussen 5.000 en 20.000 mvt/etm en binnen de bebouwde kom tussen de 5.000 en  
15.000 mvt/etm. De te verwachten intensiteiten vallen in deze ranges.  
 
Vanuit het verkeersmodel zijn ‘selected link’-analyses uitgevoerd. Hiermee kunnen we 
aantonen waar het verkeer op de N639 vandaan komt en waar het naartoe gaat. In 
bijlage 1 is een selected link opgenomen waarbij in beeld is gebracht waar het verkeer in 
de kom van Chaam vandaan komt en naar toe gaat.  
In de referentiesituatie bevindt zich veel doorgaand verkeer op deze route. In dit opzicht 
komt de functie van GOW goed overeen met het gebruik van de weg. Verkeer in Chaam 
heeft vooral een relatie met het stedelijk gebied van Breda in het noorden en Baarle-
Nassau/Hertog in het zuiden.  
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4.4 Leefbaarheid 

Aspecten van oversteekbaarheid en lucht, geluid en trillingen spelen vooral een 
belangrijke rol binnen de bebouwde kommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.4: Bebouwde kom van Chaam en Baarle-Nassau/Hertog 
 
 
Oversteekbaarheid 
Het betreft hier in eerste instantie de situaties in de bebouwde kommen van Chaam en 
Baarle-Nassau/Hertog, met een toegestane rijsnelheid van 50 km/h. Voor zowel de 
ochtendspits als de avondspits is berekend wat de gemiddelde wachttijd zal zijn.  
 
In de kom van Chaam bedraagt de gemiddelde wachttijd in de ochtendspits 40 seconden 
en in de avondspits 44 seconden. Gegeven de normen wordt de oversteekbaarheid als 
slecht beoordeeld.  
In de kom van Baarle-Nassau/Hertog zijn de cijfers aanzienlijk gunstiger: daar bedraagt 
de gemiddelde wachttijd in de ochtend 12 seconden en 16 seconden in de avondspits. Dit 
geeft gemiddeld een vrij goede score.  
 
Lucht, geluid en trillingen 
De N639 loopt door de bebouwde kom van Chaam; ook door de hoofdroute door Baarle-
Nassau/Hertog gaat een belangrijke verkeersstroom. Indien intensiteiten hoog liggen is 
dit nadelig voor deze drie aspecten. Een hoog aandeel vrachtverkeer op de route is een 
bijkomende negatieve factor.  
De kernen van Chaam en Baarle-Nassau/Hertog zijn erbij gebaat als binnen de kom de 
snelheid laag wordt gehouden. 
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4.5 Inpasbaarheid 

Tracé 
Het tracé van de weg sluit grotendeels aan bij het gebruik van de weg als GOW. Het deel 
ten zuiden van Chaam kent lange rechtstanden en wordt nu al geconfronteerd met te 
hoge rijsnelheden. Het deel van de N639 tussen Breda en Chaam kent een licht bochtig 
tracé. Er ligt hier een mogelijkheid dit deel in te richten als ETW, maar een functie van 
GOW is hier eveneens goed mogelijk.  
 
Ruimtelijke mogelijkheden 
Buiten de bebouwde kommen is de bestaande weg niet volledig ingericht als GOW. De 
breedte van de rijbaan is voor een GOW te gering. Er is geen fysieke rijbaanscheiding 
aanwezig en er is zelfs geen dubbele asmarkering aangebracht. Hier is de weg niet breed 
genoeg voor. De rijbaan is voorzien van een doorlopende kantmarkering. Wel is er een 
vrijliggend fietspad langs twee kanten, afgescheiden van de rijbaan aan de hand van een 
bomenrij.  
Om de weg optimaal om te vormen en te voorzien van een GOW inrichting moet deze 
verbreed worden tot 7,5 meter en minimaal voorzien worden van een dubbele 
asmarkering en onderbroken zijmarkeringen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4.5: Chaamseweg (tussen de A58 en de kom van Chaam) 
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De N639 binnen de kom van Chaam is niet ingericht als GOW, maar ook niet volledig als 
ETW. Er is een enkele doorbroken asmarkering en een fietspad, gescheiden van de rijbaan 
door een parkeerstrook.  

 
 
Sanering aansluitingen, bebouwing, groen 
Er is sprake van diverse in/uitritsituaties op de route, zowel op het weggedeelte 
noordelijk van Chaam als het zuidelijker gelegen deel van de N639. Dit past in mindere 
mate bij een GOW-functie. Bovendien is de ruimte voor verbreding van de weg op 
sommige plekken beperkt. Wel zijn er grote obstakelvrije zones mogelijk (ten koste van  

Figuur 4.6: Bredaseweg (tussen de kom van Chaam en de kom van Baarle-Nassau/ 
Hertog) 

Figuur 4.7: De Dorpsstraat in de bebouwde kom van Chaam 



 

www.goudappel.nl Regionale verkeersstudie A58 - Chaam – Baarle-Nassau (N639) 23 

 

 

de huidige bomen) en is er buiten de bebouwde kom geen bovenmatig aantal 
kruispunten. Deze laatste aspecten zijn wel conform een gebiedsontsluitingsweg. 
Alles overziend scoort dit aspect voor de referentie neutraal. 
 
 
4.6 Stap 2: Integrale wegenstructuur 

■ Openbaar vervoer: Voor de commerciële snelheid van het openbaar vervoer is de 
inrichting als GOW positief.  

■ Goederenvervoer: Als de huidige inrichting als GOW behouden wordt zal het 
vrachtverkeer gemiddeld circa 14% bedragen (1.800 va/etm). Noordelijk van Chaam is 
dat iets minder (13%) en zuidelijk van Chaam iets meer (16%).  

■ Fietsverkeer: Zoals reeds eerder aangegeven is fietsverkeer steeds afgescheiden van 
het gemotoriseerd verkeer.1 Dit is in overeenstemming met de GOW-functie van de 
weg.  

 
 
4.7 Conclusie toetsing 0-variant  

De resultaten van de voorgaande toetsing zijn in tabel 4.2 opgenomen.  

 
 
Tabel 4.2: Beoordeling 0-variant (referentie) 

                                                            
1  In de bebouwde kom van Baarle-Nassau/Hertog is het fietsverkeer niet afgescheiden van het 

gemotoriseerd verkeer. Omdat in alle varianten is uitgegaan van een randweg omheen deze 
kern, is dit hier terzijde gelaten. 

Ritduurcriterium +

Verkeersintensiteiten +

Aanrijtijden hulpdiensten 0

Aantal slachtofferongevallen 0

Overeenstemmen functie en gebruik 0/+

Oversteekbaarheid

    - Chaam ‐

    - Baarle-Nassau 0/+

Lucht, geluid en trillingen ‐

Tracé 0

Ruimtelijke mogelijkheden 0

Sanering aansluitingen, woningen, 
erfaansluitingen en/of groenstructuren 0

Openbaar vervoer +

Goederenvervoer +

Fietsverkeer +

Profiel Deelaspect Score       

V0

F
A

S
E

 2

5. Integraliteit

F
A

S
E

 1

1. Bereikbaarheid

2. Verkeersveiligheid

3. Leefbaarheid

4.  Inpasbaarheid
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De huidige inrichting van de weg als GOW scoort algemeen goed op het aspect van 
bereikbaarheid en de integraliteit van het netwerk. Op het gebied van inpasbaarheid en 
verkeersveiligheid scoort de 0-variant eerder neutraal. Dit komt vooral doordat de huidige 
inrichting van de weg nog niet overeenkomt met een beoogde GOW-inrichting. Het 
deelaspect leefbaarheid krijgt een negatieve score. De oversteekbaarheid is vooral 
problematisch in de kom van Chaam en de hoge intensiteiten hebben een negatieve 
invloed op luchtkwaliteit, geluid en trillingen. 
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5.1 Inleiding 

In deze variant wordt verondersteld dat de N639 tussen de A58 in het noorden en Baarle- 
Nassau/Hertog in het zuiden volledig is ingericht als ETW. Dat betekent concreet dat op 
de weggedeelten buiten de kom van Chaam de snelheid 60 km/h bedraagt en in de kom 
30 km/h. Dat impliceert dat in het verkeersmodel de kruispunten een gelijkwaardigheid 
in de voorrang krijgen en dat zodanige maatregelen worden gerealiseerd dat genoemde 
rijsnelheden realistisch zijn.  
De effecten daarvan worden in de volgende paragrafen beschreven. Aan het eind van dit 
hoofdstuk worden de resultaten samengevat en vergeleken met de referentievariant.  
 
 
5.2 Bereikbaarheid 

Ritduurcriterium 
De algemene bereikbaarheid van Chaam en omgeving zal afnemen als de N639 wordt 
ingericht als ETW. Vanuit de kom van Chaam komen reizigers nu eerst op een ETW terecht 
en pas na een langdurig traject op een GOW of een stroomweg (SW). Voor de grote 
verkeerstromen (herkomst en/of bestemming in Chaam of westzijde Baarle-
Nassau/Hertog) en grote delen van het buitengebied wordt niet of nauwelijks voldaan 
aan het ritduurcriterium. Voor de wijken langs de toekomstige randstructuur wordt wel 
voldaan aan het ritduurcriterium. Alles overziend volgt hier een negatieve score uit.  
 
Verkeersintensiteiten 
In de situatie waarbij de volledige weg is ingericht als ETW, is het de bedoeling dat het 
verkeer op de N639 of zich aanpast aan de nieuwe functie dan wel gebruik gaat maken 
van andere routes. Met het verkeersmodel is onderzocht of het inrichten van de weg als 
ETW ervoor zorgt dat de stromen verschuiven en welke effecten dat geeft. Het is hierbij 
(ook) de vraag of de intensiteiten op de N639 in deze variant niet te hoog zijn voor een 
ETW (maximaal 6.000 mvt/etm). 
In de volgende tabel is in beeld gebracht hoe de intensiteiten veranderen als gevolg van 
de afwaardering volgens deze variant 1.  

5  
 
Toetsing variant 1  
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Tabel 5.1: Thermometerpunten en vergelijking intensiteiten tussen variant 1 en de  
               0-variant 
 

2030 Var0 2030 Var1

meetpunt mvt/etm mvt/etm
1 106.800          106.900         

2 104.400          104.900         

3 3.600               3.900              

4 13.300             10.600            

5 12.900             9.400              

6 9.200               6.700              

7 1.300               1.200              

8 9.700               10.300            

9 8.100               8.500              

10 9.000               9.300              

11 3.300               3.300              

12 6.500               5.400              

13 7.100               6.600              

14 18.000             18.400            
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Zoals mag worden verwacht daalt de te verwachten intensiteit doordat de weg een 
lagere rijsnelheid krijgt over grote lengte. In de kom van Chaam daalt de belasting ten 
opzichte van de 0-variant met 3.500 mvt/etm, bijna een kwart van het totale verkeer. Op 
de wegvakken zuidelijk en noordelijk van Chaam (locaties 4 en 6) is de afname 
vergelijkbaar.  
 
Het verkeer verschuift echter in geringe mate naar de weg Gilze - Alpen - Baarle-
Nassau/Hertog, maximaal gemiddeld 5%. Het overgrote deel van het verkeer dat niet 
meer voor de N639 kiest, kiest andere routes door het buitengebied. Dit is duidelijk te 
zien op figuur 5.1 die de procentuele toe- en afname toont (ten opzichte van de 
referentie) op de wegen in het studiegebied. 
 
Hoewel de ontlasting voor de kom van Chaam positief is, is de verspreiding over het 
wegennet op het platteland rond Chaam ongewenst, vooral uit optiek van hinder en 
verkeersonveiligheid. Deze spreiding ontstaat doordat dat verkeer in de relatie van het 
stedelijk Breda – Baarle-Nassau/Hertog en de Belgische grens een route via de N260 
(Gilze – Alphen) of via de N630 (Goirle) als te grote omrijdafstand ervaart. 
De ongewenste effecten op het lokale wegennet leidt tot een negatieve score op dit 
deelaspect. 
 

 
 
Figuur 5.1: Procentueel verschil intensiteiten tussen variant 1 en de 0-variant 
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Ten aanzien van het intensiteitscriterium GOW-ETW kan worden vastgesteld dat de 
belastingen op de N639 ruim boven de 6.000 mvt/etm blijven, waardoor de functie van 
ETW niet passend is. Dit geeft eveneens een negatieve score.  
 
Aanrijtijden hulpdiensten 
Door verlaging van de snelheid op de route staan de aanrijtijden van hulpdiensten onder 
druk, zeker wanneer dit vergezeld gaat met fysieke maatregelen zoals verkeersdrempels, 
wegversmallingen, asverschuivingen, kleine rotondes en kruispuntplateau’s die nood-
zakelijk zijn voor de inrichting van de weg als ETW. In het opzicht van de bereikbaarheid 
van o.a. de kom van Chaam voor hulpdiensten is een inrichting als ETW slechter dan die 
in de 0-variant. 
 
 
5.3 Verkeersveiligheid 

Aantal slachtofferongevallen 
Een nieuwe functietoekenning leidt op zichzelf niet tot meer of minder ongevallen.  
De subjectieve verkeersonveiligheid speelt overwegend in de bebouwde kommen. De 
verwachting is dat die beleving van verkeersveiligheid bij een inrichting als ETW wat zal 
toenemen. Op dit onderdeel scoort deze variant dus gunstiger dan de referentie.  
 
Overeenstemmen functie, vormgeving en gebruik 
In variant 1 is veronderstelt dat de vormgeving aan de functie van ETW wordt aangepast. 
Waar het vervolgens om gaat is of de toekomstige belastingen daarmee in balans zijn. 
Voor de weggedeelten noordelijk van Chaam en in Chaam is dat met een gemiddelde 
belasting van 10.000 mvt/etm niet het geval. Zuidelijk van Chaam met 6.700 mvt/etm is 
weliswaar hoger dan de norm van 6.000 mvt/etm maar niet onacceptabel.  
Omdat de onbalans volgens Duurzaam Veilig ernstige gevolgen heeft voor de preventieve 
verkeersveiligheid is een negatieve score bepaald.  
 
 
5.4 Leefbaarheid 

Oversteekbaarheid 
Doordat de intensiteiten op de route naar Chaam en door Chaam zijn afgenomen, wordt 
de oversteekbaarheid in de kom van Chaam beter. In de ochtendspits wordt de 
gemiddelde wachttijd 22 seconden en in de avondspits 30 seconden.  
Door deze verbetering scoort de oversteekbaarheid in Chaam in deze variant beter dan de 
0-variant.  
 
De resultaten voor Baarle-Nassau/Hertog zijn vrijwel gelijk met de 0-variant (afgerond 9 
seconden in de ochtendspits en 12 seconden wachttijd in de avondspits). De kom van 
Baarle-Nassau/Hertog krijgt in deze variant ook een positieve score op het gebied van 
oversteekbaarheid. 
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Lucht, geluid en trillingen 
Door de weg in te richten als een ETW zal de bebouwde kom van Chaam en Baarle-
Nassau/Hertog beter scoren op de aspecten van lucht en geluid. De intensiteit is namelijk 
gedaald, de snelheid verlaagd en het aandeel vrachtverkeer is afgenomen. Ten aanzien 
van trillingen zal geen verbetering optreden; vrachtverkeer wordt wel minder, maar de 
lagere snelheden met snelheidsremmende maatregelen zullen tot iets meer trillings-
hinder leiden. Per saldo is een verbetering aan de orde en wordt een positieve score 
gegeven. 
 
 
5.5 Inpasbaarheid 

Tracé 
Zoals eerder aangegeven is het moeilijk het deel van de route ten zuiden van Chaam in 
te richten als ETW omwille van de lange rechtstand. Het deel ten noorden van Chaam 
biedt vanwege het licht bochtig tracé eventueel wel mogelijkheden. Algemeen gezien 
scoort dit aspect voor deze variant negatief omdat het tracé van de route zich duidelijk 
meer leent tot een inrichting als GOW. 
 
Ruimtelijke mogelijkheden 
Doordat de wegbreedte vrij smal is (ongeveer 6 m), past dit wel bij een ETW-inrichting. 
Bijkomend zullen echter snelheid vertragende maatregelen moeten ingevoerd worden. 
Dit houdt onder meer het aanleggen van verkeersdrempels en kruispuntplateau’s die 
passend bij de inrichting van de weg als ETW. 
 
Sanering aansluitingen, bebouwing, groen 
Bij een vormgeving en gebruik als ETW zijn aanwezige in/uitritten acceptabel, zijn meer 
aansluitpunten dan bij een GOW mogelijk en zijn de obstakelvrije zones van beperkter 
omvang. Het profiel van een ETW vraagt minder ruimte van de omgeving en is daardoor 
vanuit dit criterium gunstiger. Derhalve scoort dit aspect positief.  
 
 
5.6 Integrale wegenstructuur 

■ Openbaar vervoer: Het verlagen van de snelheid op de route van het openbaar 
vervoer heeft als gevolg dat de snelheid van het openbaar vervoer hier afneemt. Dit is 
een negatief gevolg van de inrichting van de weg als ETW. 

■ Goederenvervoer: De inrichting van ETW heeft als gevolg dat de intensiteiten van het 
vrachtverkeer dalen op de route N639. In de kom van Chaam daalt het aantal vracht-
auto’s van 1.800 in de O-variant naar 1.000 va/etm (11% van de totale belasting). Het 
verschil van 800 vrachtauto’s gaat op zoek naar een route door het buitengebied, 
maar rijdt niet om via andere gebiedsontsluitende wegen zoals de N260 of de N630. 
De intensiteit van het vrachtverkeer is hoger dan voor ETW acceptabel wordt geacht.  

■ Fietsverkeer: Zoals reeds eerder aangegeven is fietsverkeer bij dit type ETW 
afgescheiden van het gemotoriseerd verkeer.  
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5.7 Conclusie toetsing variant 1  

De resultaten van de toetsing van variant 1 zijn samenvattend in tabel 5.2 opgenomen.  
 
Variant 1 scoort ten opzichte van de 0-variant op sommige aspecten beter en op andere 
dan weer slechter. Het verlagen van de snelheid heeft een duidelijk merkbaar positief 
effect op de leefbaarheid van de kommen van Chaam en Baarle-Nassau/Hertog, maar 
een negatief effect op het aspect bereikbaarheid. Niet alleen hulpdiensten worden 
vertraagd door snelheidsremmende maatregelen, maar ook het openbaar vervoer zal 
vertragen. Op de deelaspecten van inpasbaarheid en veiligheid zijn de scores 
verschillend. Subjectieve veiligheid zal toenemen bij een inrichting als ETW, maar de 
intensiteiten uit het verkeersmodel tonen aan dat het gebruik van de weg niet helemaal 
overeenstemt met deze nieuwe functie. Bovendien leent het tracé zich ook niet helemaal 
tot een inrichting als ETW door de lange rechtstanden.  
 

 
 
Tabel 5.2: Beoordeling variant 1 
 

Ritduurcriterium + ‐

Verkeersintensiteiten + ‐

Aanrijtijden hulpdiensten 0 ‐

Aantal slachtofferongevallen 0 +

Overeenstemmen functie en gebruik 0/+ ‐

Oversteekbaarheid

    - Chaam ‐ 0/+

    - Baarle-Nassau 0/+ +

Lucht, geluid en trillingen ‐ +

Tracé 0 ‐

Ruimtelijke mogelijkheden 0 0

Sanering aansluitingen, woningen, 
erfaansluitingen en/of groenstructuren 0 +

Openbaar vervoer + ‐

Goederenvervoer + 0/‐

Fietsverkeer + +

Profiel Deelaspect Score       

V0

Score       

V1

F
A

S
E

 2

5. Integraliteit

F
A

S
E

 1

1. Bereikbaarheid

2. Verkeersveiligheid

3. Leefbaarheid

4.  Inpasbaarheid
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6.1 Inleiding 

Zoals uit het voorgaande hoofdstuk blijkt, heeft een algehele afwaardering van de N639 
voordelen voor de leefbaarheid maar ook nadelen voor de toekomstige verkeerssituatie 
rond Chaam. Daarom is onderzocht of er varianten mogelijk zijn die voldoende kwaliteit 
voor de leefbaarheid bieden waarbij toch de verkeerskundige doelen worden bereikt.  
In variant 2 wordt opnieuw uitgegaan van een GOW (80 km/h buiten de kommen en  
50 km/h in de bebouwde kommen) maar nu met een verbod voor doorgaand vracht-
verkeer in de kom van Chaam. Vrachtverkeer dat in het centrum van Chaam zijn herkomst 
en/of bestemming heeft, is wel toegestaan.  
In de volgende paragrafen worden de te verwachten effecten beschreven.  
 
 
6.2 Bereikbaarheid 

Ritduurcriterium 
Vanuit de kom van Chaam komen reizigers per auto via de woongebieden in korte tijd op 
de GOW terecht. We kunnen daardoor vaststellen dat in deze situatie - die qua netwerk 
niet anders is dan de 0-variant - voldaan wordt aan het ritduurcriterium.  
 
Verkeersintensiteiten 
In tabel 6.1 zijn de verkeersintensiteiten voor deze variant – en ter vergelijking die met de 
referentievariant – opgenomen. In de kom van Chaam daalt de intensiteit met circa 1.400 
mvt/etm. Op de aansluitende wegvakken daalt dat aantal met circa 1.200 mvt/etm.  
 
 

6  
 
Toetsing variant 2  
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Tabel 6.1: Thermometerpunten en vergelijking intensiteiten tussen variant 2 en de  

0-variant 

2030 Var0 2030 Var2

meetpunt mvt/etm mvt/etm
1 106.800          107.000         

2 104.400          104.700         

3 3.600               4.000              

4 13.300             12.100            

5 12.900             11.500            

6 9.200               8.000              

7 1.300               1.200              

8 9.700               10.000            

9 8.100               8.200              

10 9.000               9.100              

11 3.300               3.300              

12 6.500               6.500              

13 7.100               7.000              

14 18.000             18.100            
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Figuur 6.1: Procentueel verschil intensiteiten tussen variant 2 en de 0-variant 
 
 
Het vrachtverkeer neemt door het verbod heel sterk af, circa 1.700 vrachtauto’s moeten 
andere routes kiezen. Van deze stroom verschuift slechts 400 vrachtauto’s richting A58 en 
N260 (dus de route via Gilze en Alphen). Het overige vrachtverkeer van circa 1.300 een-
heden verdeelt zich over lokale routes in het buitengebied van Chaam.  
Hoewel de overheveling beperkt is, zal de druk op de kom van Chaam merkbaar 
verminderen door het vrachtverkeer te weren. De intensiteit daalt er met circa 11% ten 
opzichte van de referentie.  
 
De geprognotiseerde belastingen passen binnen de intensiteitenrange voor GOW volgens 
de functie van de wegen, als gevolg waarvan deze variant op dit onderdeel net zoals in 
de 0-variant positief scoort.  
 
Aanrijtijden hulpdiensten 
Ook in dit geval komt de situatie overeen met de referentievariant en scoort dit aspect 
derhalve neutraal. 
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6.3 Verkeersveiligheid 

Aantal slachtofferongevallen 
De objectieve verkeersveiligheid in de kom van Chaam zal toenemen als gevolg van 
minder vrachtverkeer. Tegelijkertijd verspreid vrachtverkeer zich in het buitengebied en 
dat leidt tot meer ongevalsrisico’s buiten de bebouwde kom.  
De verwachting is dat de beleving van verkeersveiligheid bij het weren van vrachtverkeer 
uit de kom van Chaam zal toenemen. Op dit onderdeel scoort deze variant dus gunstiger 
dan de referentie.  
Per saldo verwachten we dat de verkeersveiligheid in lichte mate zal verbeteren.  
 
Overeenstemmen functie, vormgeving en gebruik 
Hier zijn beperkte verschillen met de 0-variant te constateren. Door minder vrachtverkeer 
in variant 2 op de N639 is de wat smalle rijbaan minder problematisch.  
 
 
6.4 Leefbaarheid 

Oversteekbaarheid 
Doordat de intensiteiten op de route en vooral in de kom van Chaam afnemen, neemt de 
oversteekbaarheid van de route toe. Dit is vooral wenselijk binnen de bebouwde kom. 
Voor Chaam blijft echter sprake van een overschrijding van de nomen. In de ochtendspits 
is de gemiddelde wachttijd 30 seconden en in de avondspits circa 40 seconden.  
 
De cijfers voor de gemiddelde wachttijd in Baarle-Nassau/Hertog zijn dezelfde als in de 
referentie: in de ochtend 12 seconden en in de avond 16 seconden.  
 
Lucht, geluid en trillingen 
In de bebouwde kom van Chaam is vrachtverkeer in deze variant niet aanwezig (tenzij 
het lokale vracht is). Dit heeft een positief gevolg voor de aspecten lucht, geluid en 
trillingen.  
In Baarle-Nassau/Hertog blijft de intensiteit gelijk en verandert er bijgevolg nauwelijks 
iets ten opzichte van de referentie. 
 
 
6.5 Inpasbaarheid 

Tracé 
In deze variant blijft de functie van GOW gehandhaafd. Er verandert voor dit aspect niets 
ten opzichte van de 0-variant. Daarom wordt hier dezelfde score gegeven als de 
referentie. 
 
Ruimtelijke mogelijkheden 
Ook voor dit aspect verandert er niets ten opzichte van de 0-variant. De weg moet 
conform de GOW-functie worden ingericht. Bijkomende maatregelen om het 
vrachtverkeer te weren uit de kom van Chaam zijn eveneens noodzakelijk. Dit kan door 
middel van een correcte en volledige bebording en markering. 
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Sanering aansluitingen, bebouwing, groen 
In deze variant is er geen wezenlijk verschil ten opzichte van de referentie. Op dit aspect 
krijgt de derde variant dus dezelfde score als de 0-variant. 
 
 
6.6 Integrale wegenstructuur 

■ Openbaar vervoer: Doordat het vrachtverkeer wordt geweerd uit de bebouwde kom 
van Chaam daalt de intensiteit op de N639. Dit is positief voor het openbaar vervoer. 

■ Goederenvervoer: Het invoeren van variant 2 heeft als gevolg dat het goederen-
vervoer dat nu door de kom van Chaam rijdt, zal moeten omrijden via een andere 
route. De directheid van het goederennetwerk verminderd, waardoor voor het 
goederenvervoer deze variant minder goed scoort dan de referentie.  

■ Fietsverkeer: Fietsers zijn steeds afgescheiden van het gemotoriseerd verkeer. Door 
het vrachtverkeer uit de bebouwde kom van Chaam te weren zullen fietsgebruikers 
echter op dit deel van het tracé een veiliger gevoel hebben.  

 
 
6.7 Conclusie toetsing variant 2 

De resultaten van de toetsing van variant 2 zijn samenvattend in tabel 6.2 opgenomen. 
 
Deze variant scoort iets beter dan de 0-variant. Dit komt doordat de ingreep slechts op 
een deel van het tracé plaatsvindt en enkel betrekking heeft op het vrachtverkeer. De 
maatregel heeft een licht positief effect op het aspect verkeersveiligheid en eveneens op 
de leefbaarheid van de kom van Chaam. Daar staat tegenover dat de verschuiving van 
vrachtverkeer naar landbouwwegen rondom Chaam negatieve effecten heeft. Die 
spreiding geeft weliswaar geen ernstige effecten, maar het wordt wel als onwenselijk 
getypeerd.  
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Tabel 6.2: Beoordeling variant 2 
 
 
 

 
 

Ritduurcriterium + +

Verkeersintensiteiten + +

Aanrijtijden hulpdiensten 0 0

Aantal slachtofferongevallen 0 0/+

Overeenstemmen functie en gebruik 0/+ 0/+

Oversteekbaarheid

    - Chaam ‐ ‐

    - Baarle-Nassau 0/+ 0/+

Lucht, geluid en trillingen ‐ 0

Tracé 0 0

Ruimtelijke mogelijkheden 0 0

Sanering aansluitingen, woningen, 
erfaansluitingen en/of groenstructuren 0 0

Openbaar vervoer + +

Goederenvervoer + ‐

Fietsverkeer + +

Profiel Deelaspect Score       

V0

Score       

V2

F
A

S
E

 2

5. Integraliteit

F
A

S
E

 1

1. Bereikbaarheid

2. Verkeersveiligheid

3. Leefbaarheid

4.  Inpasbaarheid
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7.1 Inleiding 

Het verminderen van het vrachtverkeer door Chaam leidt tot minder overlast voor de 
omgeving. De vermindering van effecten zoals oversteekbaarheid en geluidhinder is 
echter beperkt. Omdat de doorwerking van functieaanpassing met een snelheidsreductie 
doorgaans grote effecten laat zien in verschuiving van verkeersstromen, is een derde 
variant ontwikkeld. In deze variant 3 wordt de functie van GOW op de N639 buiten de 
bebouwde kom gehandhaafd maar wordt in het centrum van Chaam een zone met  
30 km/h ingevoerd. Op de grens van de bebouwde kom wisselt de snelheid van 80 naar 
eerst 50 km/h en het volgende kruispunt richting centrum naar 30 km/h. Op die manier 
wordt conform duurzaam veilig aan beide randen van de kom in Chaam een 
overgangszone gecreëerd.  
 
 
7.2 Bereikbaarheid 

Ritduurcriterium 
Voor een beperkt deel van de bewoners/bezoekers van het centrum kan de ritduur over 
ETW-en iets toenemen ten opzichte van de referentie. Omdat het bovendien 
bestemmingsverkeer betreft zal nauwelijks sprake zijn van verslechtering en wordt 
dezelfde score gegeven als in de referentie.  
 
Verkeersintensiteiten 
In het centrum van Chaam daalt de intensiteit op de N639 van 12.900 mvt/etm in de 
referentie naar 10.000 mvt/etm in variant 3. Op de aansluitende wegvakken daalt de 
belasting minder (circa 10 a 15%), maar dat is wel substantieel.  

7  
 
Toetsing variant 3 
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Tabel 7.1: Thermometerpunten en vergelijking intensiteiten tussen variant 3 en de  
               0-variant 

2030 Var0 2030 Var3

meetpunt mvt/etm mvt/etm
1 106.800          107.000         

2 104.400          104.800         

3 3.600               3.800              

4 13.300             11.700            

5 12.900             10.000            

6 9.200               7.500              

7 1.300               1.200              

8 9.700               10.300            

9 8.100               8.400              

10 9.000               9.300              

11 3.300               3.100              

12 6.500               6.100              

13 7.100               6.800              

14 18.000             18.200            
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Figuur 7.1: Procentueel verschil intensiteiten tussen variant 2 en de 0-variant 
 
 
Binnen de bebouwde kom van Chaam is de afname relatief groot, omdat (modelmatig) 
andere routes door de bebouwde kom zullen worden gekozen. 
Figuur 7.2 laat dat zien. In groen de afname van het verkeer en in rood worden de 
toenames getoond.  
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Figuur 7.2: Toe- en afnames van de intensiteiten tussen variant 3 en de 0-variant in de  
                kom van Chaam 
 
 
De belasting in de kom met 10.000 mvt/etm op de Bredaseweg blijft echter veel hoger 
dan de bovengrens voor een ETW van 6.000 mvt/etm. Daarom wordt het onderdeel 
‘verkeersintensiteiten’ negatief beoordeeld.  
 
Aanrijtijden hulpdiensten 
De aanrijdtijden zijn in de referentiesituatie als matig beoordeeld. Deze tijden zullen 
langer worden wanneer het centrumdeel van de hoofdroute ETW worden. Daarmee 
ontstaat score die enigszins negatiever is dan in de referentie. 
 
 
7.3 Verkeersveiligheid 

Aantal slachtofferongevallen 
De (subjectieve) verkeersveiligheid neemt ook in deze variant iets toe, en dit vooral 
binnen de bebouwde kom van Chaam en Baarle-Nassau/Hertog. De verwachting is dat 
die beleving van verkeersveiligheid bij een inrichting als 30 km/h-weg ook wat zal 
toenemen. Op dit onderdeel scoort deze variant dus iets gunstiger dan de referentie.  
 
Overeenstemmen functie, vormgeving en gebruik 
In variant 3 is verondersteld dat de vormgeving aan de functie van GOW buiten de 
bebouwde kom en ETW binnen de bebouwde kom wordt aangepast. Waar het vervolgens 
om gaat is of de toekomstige belastingen daarmee in balans zijn. Binnen de kom van 
Chaam bedraagt de intensiteit in deze variant 10.000 mvt/etm. In de bebouwde kom van 
Baarle-Nassau/Hertog is dit ongeveer 6.100 mvt/etm. Deze intensiteiten liggen in Chaam 
te hoog voor een inrichting als 30 km/h-weg. 
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7.4 Leefbaarheid 

Oversteekbaarheid 
De intensiteiten op de route door Chaam en Baarle-Nassau/Hertog nemen aanzienlijk af 
ten opzichte van de referentie. De oversteekbaarheid neemt als gevolg daarvan toe. 
 
Voor Chaam is de gemiddelde wachttijd in de ochtendspits gemiddeld 24 seconden (ten 
opzichte van 40 seconden in de referentie). In de avondspits is de wachttijd circa  
30 seconden. Doordat de wachttijd aanzienlijk verbetert maar niet conform de 
gehanteerde norm is, geven we een licht negatieve score voor de oversteekbaarheid in 
de kom van Chaam. 
De cijfers voor de gemiddelde wachttijd in Baarle-Nassau/Hertog bedragen 12 seconden 
in de ochtendspits en 14 seconden in de avondspits. Dit verschilt bijna niet ten aanzien 
van de referentie, daarom krijgt dit aspect hier dezelfde score. 
 
Lucht, geluid en trillingen 
Door de bebouwde kom in te richten als 30km/h-zone zal de bebouwde kom van Chaam 
en Baarle-Nassau/ Hertog beter scoren op de aspecten van lucht en geluid. De intensiteit 
is gedaald, de snelheid verlaagd en het vrachtverkeer is immers afgenomen. Afhankelijk 
van de aard en omvang van snelheidsremmende maatregelen kan er sprake zijn van een 
lichte toename van trillingen. Per saldo ontstaat een positieve score. 
 
 
7.5 Inpasbaarheid 

Tracé 
Het tracé biedt mogelijkheden om de weg binnen de bebouwde kom in te richten 
volgens ETW principes en buiten de bebouwde kom een functie als GOW te handhaven. In 
principe is er in deze variant geen wezenlijk verschil met de referentie. Daarom krijgt dit 
aspect dezelfde neutrale score. 
 
Ruimtelijke mogelijkheden 
Buiten de bebouwde kom moet de weg ingericht worden als GOW. Dit houdt 
verschillende ingrepen in die reeds genoemd zijn in de 0-variant.  
In het centrum is de wegbreedte vrij smal (ongeveer 6 meter). Dit past dit reeds beter bij 
een inrichting als 30 km/h zone. Bijkomend zullen echter snelheidsverlagende 
maatregelen moeten ingevoerd worden. Dit houdt onder meer in het aanleggen van 
verkeersdrempels en kruispuntplateau’s die passend bij de inrichting van de weg als 30 
km/uur weg.  
 
Sanering aansluitingen, bebouwing, groen 
Dit deelaspect is in deze variant niet relevant.  
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7.6 Integrale wegenstructuur 

■ Openbaar vervoer: Het verlagen van de snelheid op een deel van de route van het 
openbaar vervoer heeft als gevolg dat de snelheid van het OV afneemt. Regionaal OV 
over ETW’s is dan ook niet gewenst. Om die reden scoort variant 3 op dit onderdeel 
iets slechter dan de referentie. 

■ Goederenvervoer: De inrichting van ETW heeft als gevolg dat de intensiteiten van het 
vrachtverkeer dalen op deze route. Voor het regionale vrachtverkeer ontstaan 
omrijdafstanden, deels over wegen die daar niet voor zijn bedoeld c.q. uitgerust.  
Ook op dit onderdeel scoort variant 3 dus slechter dan de referentie.  

■ Fietsverkeer: fietsverkeer steeds afgescheiden van het gemotoriseerd verkeer. Verschil 
met de referentie is nauwelijks of niet aan de orde.  

 
 
7.7 Conclusie toetsing variant 3 

De resultaten van de toetsing van variant 3 zijn samenvattend in tabel 7.2 opgenomen.  
Deze variant scoort evenals variant 2 soms iets beter maar soms ook wat minder dan de 
0-variant. Dit kan worden verklaard uit het feit dat de afwaardering van GOW naar ETW 
slechts op een relatief klein deel van het tracé plaatsvindt. De maatregel heeft een 
positief effect op de leefbaarheid in de kom van Chaam en in lichte mate op de 
verkeersveiligheid. Daar staat tegenover dat voor openbaar vervoer, goederenvervoer, 
hulpdiensten de situatie verslechtert. Bovendien verschuift ook in deze variant 
(vracht)verkeer naar routes door het buitengebied wat ongewenst is.  
 

 
 
Tabel 7.2: Beoordeling variant 3

Ritduurcriterium + +

Verkeersintensiteiten + ‐

Aanrijtijden hulpdiensten 0 0/‐

Aantal slachtofferongevallen 0 0/+

Overeenstemmen functie en gebruik 0/+ 0/+

Oversteekbaarheid

    - Chaam ‐ 0 /‐

    - Baarle-Nassau 0/+ 0/+

Lucht, geluid en trillingen ‐ +

Tracé 0 0

Ruimtelijke mogelijkheden 0 0

Sanering aansluitingen, woningen, 
erfaansluitingen en/of groenstructuren 0 nvt

Openbaar vervoer + 0/+

Goederenvervoer + 0/+

Fietsverkeer + +

5. Integraliteit

F
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S
E

 1
F

A
S

E
 2

Score       

V3
Profiel Deelaspect Score       

V0

1. Bereikbaarheid

2. Verkeersveiligheid

3. Leefbaarheid

4.  Inpasbaarheid



 

 

8.1 Conclusies 

■ De N639 heeft momenteel in het netwerk de functie van GOW. Uit het 
verkeersonderzoek blijkt dat de weg ook in de praktijk als gebiedsontsluitende weg 
wordt gebruikt. De weg voorziet in de relaties van het stedelijk gebied van Breda met 
de kernen Chaam en Baarle-Nassau/Hertog.  

■ De uitrusting en inrichting van de weg komen op enkele wegvakken en enkele 
onderdelen niet overeen met wat vanuit het beleid gewenst is. Het betreft: 
- buiten de bebouwde kom een te smalle rijbaan, waarbij de rijstroken niet 

fysiek/met markering zijn gescheiden vanwege de beperkte breedte; 
- binnen de bebouwde kommen van Chaam en Baarle-Nassau/Hertog, waar veel 

erfachtige inrichting aanwezig is.  
■ In deze kommen is in de loop der tijd steeds meer spanning gekomen tussen de 

verkeersfunctie en de aanwezige verblijfsfunctie. Die spanning vormt de kern van de 
problematiek.  

■ Om te komen tot een duurzame oplossing voor de problematiek zijn naast de 0-
variant (referentie) drie varianten onderzocht en op een aantal aspecten afgewogen. 
Randvoorwaarde hierbij is om gebruik te maken van de bestaande infrastructuur. 
Bij de varianten is gevarieerd in de functie van (onderdelen van) de weg en in het 
toegestane gebruik.  
- variant 0 is de bestaande situatie (gebiedsontsluitingsweg) en daarmee de 

referentie; 
- variant 1 heeft als kenmerk een algehele afwaardering tot ETW; 
- variant 2 is als variant 0 maar dan met een verbod voor doorgaand vrachtverkeer in 

de kom van Chaam; 
- variant 3 is een combinatie van variant 0 (GOW buiten de bebouwde kom) en 

variant 1 (ETW in een deel van de bebouwde kom van Chaam).  
■ Deze varianten zijn onderzocht op een aantal aspecten die in een integraal 

beoordelingskader zijn opgenomen. Naast de thema’s bereikbaarheid, 
verkeersveiligheid, leefbaarheid en inpasbaarheid is ook gekeken naar effecten voor 
openbaar vervoer, goederenvervoer en fietsverkeer.  

■ De scores zijn samengevat opgenomen in tabel 8.1. 
  

8  
 
Conclusies en 
aanbevelingen 
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Tabel 8.1: Beoordelingsresultaten van de verschillende varianten 

 
 
■ Het afwaarderen van de functie van de N639 tot ETW (variant 1) zal leiden tot: 
- Een substantiële vermindering van de omvang van het verkeer op de N639, vooral 

op het gedeelte A58-Chaam. 
- Geen verschuiving naar een andere GOW’s zoals de N260 (A58-Gilze-Alphen-Baarle-

Nassau/Hertog) of de N360 (A58-Goirle-Belgische grens), maar vooral een 
verspreiding van verkeer over de onderliggende plattelandswegen. Overlast wordt 
dus naar wegen in het buitengebied verplaatst. De omrijdafstand is voor dit verkeer 
te groot om een realistisch alternatief te vormen. 

- Belastingen op de Bredaseweg-Baarleseweg die hoger zijn dan voor een ETW 
toelaatbaar wordt geacht.  

Wanneer alle profielen een gelijk belang vertonen, kan worden geconstateerd dat 
variant 1 negatiever is beoordeeld dan de referentiesituatie. Conclusie is dat het 
aanpassen van de wegfunctie en de weginrichting van de gehele N639 geen 
effectieve oplossingsrichting is.  

■ In de varianten 2 en 3 kan geen goede balans worden gevonden in de verkeers-
kundige functie enerzijds en de leefbaarheidsfunctie anderzijds. Ingrepen in de 
verkeersfunctie in de kom van Chaam geven wel enige verbetering qua leefbaarheid, 
maar kunnen niet als duurzame oplossingen fungeren. Bovendien betekent minder 
verkeer door de centrumtraverse dat dat verkeer overwegend via plattelandswegen 
gaat rijden. Uit oogpunt van het beperken van de spreiding van hinder door onder 
meer bundeling van verkeerstromen en is dat niet gewenst.  

Ritduurcriterium + ‐ + +

Verkeersintensiteiten + ‐ + ‐

Aanrijtijden hulpdiensten 0 ‐ 0 0/‐

Aantal slachtofferongevallen 0 + 0/+ 0/+

Overeenstemmen functie en gebruik 0 /+ ‐ 0 /+ 0/+

Oversteekbaarheid

    - Chaam ‐ 0 /+ ‐ 0/‐

    - Baarle-Nassau 0/+ + 0/+ 0/+

Lucht, geluid en trillingen ‐ + 0 +

Tracé 0 ‐ 0 0

Ruimtelijke mogelijkheden 0 0 0 0

Sanering aansluitingen, woningen, 
erfaansluitingen en/of groenstructuren 0 + 0 nvt

Openbaar vervoer + ‐ + 0/+

Goederenvervoer + 0/‐ ‐ 0/+

Fietsverkeer + + + +

Score       

V3
Profiel Deelaspect Score       

V0

Score       

V1

Score       

V2

F
A

S
E

 2

5. Integraliteit

F
A

S
E

 1

1. Bereikbaarheid

2. Verkeersveiligheid

3. Leefbaarheid

4.  Inpasbaarheid
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8.2 Aanbevelingen 

De functie van de N639 staat ter discussie vooral vanwege de problematiek in Chaam. Op 
andere delen van de provinciale weg doen zich geen structurele knelpunten voor; voor 
Baarle-Nassau/Hertog wordt aan oplossingen gewerkt. Echter op sommige locaties en 
wegvakken kan het gewenst zijn de inrichting van de weg beter aan te laten sluiten op 
de principes van duurzaam veilig.  
In de huidige situatie staan de verkeersfunctie en verblijfsfunctie in de kom van Chaam 
op gespannen voet met elkaar. Door de groei van het verkeer in de periode van nu tot 
2030 zal die spanning verder toenemen. De voorliggende studie toont aan dat het 
afwaarderen van de N639 in zijn geheel of op onderdelen geen duurzame oplossing zal 
zijn.  
 
In de afgelopen jaren zijn in de regio structurele oplossingen gevonden en geboden door 
omleggingen om Gilze, om Goirle, om Alphen en op korte termijn om Baarle-Nassau/ 
Hertog. Het is denkbaar dat een vergelijkbare oplossing ook voor Chaam nodig is om een 
structuur te creëren die aan zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheids-aspecten 
een goede oplossing geeft. Aanbevolen wordt om een verkennende studie te starten 
naar de langere termijn oplossing voor de problematiek in Chaam.  
 
Echter, voor de korte en middellange termijn zijn ook maatregelen gewenst om aspecten 
van verkeersveiligheid en leefbaarheid op een aanvaardbaar niveau te krijgen en in 
balans te brengen met de verkeersfunctie. Het oversteken voor langzaam verkeer, een 
aantrekkelijke vormgeving en inrichting, gedragsbeïnvloeding, et cetera zijn daarbij 
essentiële onderwerpen. Wellicht kan intern en extern autoverkeer dat nu de N639 kiest 
gebruik maken van andere routes in de bebouwde kom. Onze aanbeveling hiervoor is 
dat onder regie van de provincie Noord-Brabant en de gemeente Alphen-Chaam een 
ontwerptraject wordt gestart. In een ontwerpsessie waarin verkeerskundigen, 
stedenbouwkundig ontwerpers, een gedragskundige en andere deskundigheden 
vertegenwoordigd zijn, worden creatieve maatregelen ontwikkeld om toch tot een 
aanvaardbare situatie te komen.  
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Figuur B1.1: Selected link kom Chaam, 2030 0-variant 
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