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Toelichting bedenkingen bestemmingsplan TU-Noord verkeer en luchtkwaliteit 
 
 
Het is al jaren bekend, dat langs de doorgaande wegen in TU-Noord de normen voor luchtkwaliteit 
ruimschoots worden overschreden. Dit is met name het geval op de wegen die onderdeel vormen van 
de oost-west-route tussen A13-Ikea en het centrum van Delft:  Poortweg, Oostplein, Julianalaan (oost) 
Poortlandplein, Mijnbouwstraat, Mijnbouwplein, Michiel de Ruyterweg, Zuidwal. Fijn stof dringt 
woningen binnen waardoor witte vitrage binnen enkele maanden donker kleurt en zich zwarte strepen 
vormen bij kieren van ramen en deuren. Veel bewoners hebben luchtwegklachten en er is sprake van 
verhoogde sterfte in onze buurt door de slechte luchtkwaliteit. Hoewel de regels al in 2001 zijn 
aangescherpt, heeft Delft de afgelopen zes jaar nauwelijks verbetermaatregelen in onze buurt 
getroffen. Wel zien we het verkeer dagelijks drukker worden en door alle bouwplannen neemt dit 
alleen maar verder toe. 
 
Verkeersstudies ten behoeve van het Lokaal Verkeers- en Vervoerplan (LVVP) van de gemeente 
geven aan, dat het verkeer op deze route in de komende jaren verder zal toenemen. De jaarlijkse 
plannen van aanpak luchtkwaliteit laten steeds weer zien, dat deze route behoort tot een van de 
meest vervuilde routes van Delft. Er zijn dan ook de afgelopen jaren al vele maatregelen door de 
gemeente Delft voorgesteld, om de luchtkwaliteit te verbeteren, maar tot op heden is er nog nauwelijks 
een geëffectueerd. Wij hebben er weinig vertrouwen in dat dit de komende jaren voldoende zal 
gebeuren, omdat de maatregelen tot nu toe niet verder komen dan een opsomming in het beleidsplan 
(Plan van Aanpak Luchtkwaliteit). Deze plannen worden niet omgezet in concrete meetbare 
maatregelen met goedgekeurde budgetten in de jaarbegroting. De enige maatregel tot nu toe is een 
proef met stadsbussen op aardgas. Daar staat een groot aantal besluiten tegenover die het verkeer in 
onze buurt hebben laten groeien: verdubbeling van Ikea, bouw van Technopolis (16.000 
arbeidsplaatsen) en de bouw van meer dan 3.000 woningen in onze wijk. 
 
De huidige bewoners zijn hiervan al jarenlang de dupe. Het is dan ook vreemd dat in het rapport van 
het RBOI, dat de onderbouwing is op het gebied van luchtkwaliteit voor het bestemmingsplan TU-
Noord, wordt geconcludeerd, dat het Besluit luchtkwaliteit 2005 vaststelling en uitvoering van het 
bestemmingsplan TU-Noord niet in de weg staat. Dat dit toch kan worden geconcludeerd is een 
gevolg van de opzet van de rapportage, waardoor er een sterke suggestie van uitgaat, dat het plan 
nog net aan de normen voldoet, en het  gevolg van foute aannames in het voordeel van de gemeente 
Delft. In de conclusies van de gemeente Delft lijkt naar de gewenste uitkomst toe geredeneerd. B&W 
heeft zich al vanaf 1998 vastgelegd in afspraken met TU (en andere partijen zoals TNO) over grote 
aantallen woningen op (voormalig) TU-terrein. Het uitgangspunt lijkt te zijn de haalbaarheid van een 
maximale (project)ontwikkeling aan te tonen in plaats van een zo goed mogelijke leefbaarheid in onze 
buurt te bereiken. Dit kan worden afgeleid uit het volgende: 
 Er is sterk gefocust op de nieuwbouw- c.q. verbouwplannen samenhangend met 

bestemmingswijzigingen. Er is niet gekeken naar de concentraties bij bestaande woningen en 
verblijfsgebieden (bijvoorbeeld spelende kinderen op trottoirs, voortuinen, speelplaats 
kinderdagverblijf of in het parkje direct naast de centrumroute). De concentraties hier zijn hoger 
dan op de rooilijn van gewenste nieuwbouw- en verbouwlocaties. 

 Er worden maatregelen betrokken in de rapportage (scenario C) die geen onderdeel zijn van het 
bestemmingsplan en ook buiten het bestemmingsplan niet concreet meetbaar met budget worden 
ingezet (zie het overzicht van de maatregelen genoemd in het RBOI-rapport en ons commentaar 
hierop bijgevoegd). 

 Er wordt nadruk gelegd op het jaar 2015 in de berekeningen, terwijl het jaar 2010 maatgevend is 
voor het Besluit luchtkwaliteit 2005. Volgens de rapportage wordt in 2010 niet voldaan aan de 
normen op de centrumroute Julianalaan tussen Oostplein en Poortlandplein. 

 De constatering in het onderzoek (blz. 15) dat alle woningen ‘op een minimale afstand van 
16 meter uit de as van de weg liggen” is aantoonbaar onjuist. Op de bestemmingsplankaart 
valt eenvoudig te zien dat een aanzienlijk deel van de woningen op veel kortere afstand 
(minder dan 10 meter) ligt.  Dit feit heeft grote gevolgen voor de veronderstelde 



 

concentraties ter plaatse van de woningen, nog afgezien van het feit dat ook speelgebieden 
voor kinderen in de overschrijdingszone liggen. 

 Er staan fouten in het rapport, de gemeente Delft heeft onjuiste invoergegevens aan het RBOI 
overhandigd, waardoor de concentraties te laag zijn berekend zowel in 2010 als in 2015. 

 In het onderzoek wordt geconcludeerd dat uitvoering van het grootschalige TU-Noord plan (een 
stedelijk verdichtingsproject van meer dan 200 miljoen Euro langs de drukke centrumroute) 
gemiddeld zelfs zonder aanvullende maatregelen niet leidt tot een verslechtering van de 
luchtkwaliteit en zelfs tot een verbetering leidt op het drukste deel van de route. De enige 
verklaring is de aanname dat de autonome verkeersgroei (van nu 1-3% per jaar; vergelijk 2005-
2007 in het onderzoek) direct na 2007 afneemt tot nul procent zodat alleen plangerelateerde groei 
overblijft. Leidde het vorige onderzoek in opdracht van de gemeente Delft in 2005 nog tot een 
groeiprognose van 60% in de periode tot 2017 (Onderzoek Goudappel-Coffeng Verkeersstructuur 
TU-Noord), in dit onderzoek wordt opeens uitgegaan van een absolute afname. In twee jaar tijd 
zijn 10.000 auto’s per dag verdwenen! Daar komt nog eens bij, dat voor een van de 
gehanteerde scenario’s er zelfs van een absolute afname van de hoeveelheid verkeer wordt 
uitgegaan tussen 2007 en 2010/2015: een volstrekt onrealistisch beeld. De verwachting van 
nulgroei wordt niet gestaafd met een deugdelijke onderbouwing en is in strijd met de verwachting 
van Regio Haaglanden, de Provincie Zuid-Holland, Regio Rijnmond, het Rijk, enzovoort. 

 
Belangenvereniging TU-Noord heeft de luchtkwaliteitsberekeningen uit het RBOI rapport van augustus 
2006 tegen het licht gehouden en kritisch gekeken naar de daarbij gehanteerde invoerparameters, 
afkomstig van de gemeente Delft. De berekeningen bevatten evidente fouten (in het voordeel van de 
gemeente Delft) waardoor de indruk ontstaat dat het bestemmingsplan en de onderdelen daarin - 
waaronder de realisatie van nieuwe gevoelige bestemmingen zoals Julianalaan 67 en Mijnbouwstraat 
/ Mijnbouwplein - nog net aan de normen van het Besluit luchtkwaliteit 2005 voldoen. Hieronder wordt 
uiteengezet dat dit zeker niet het geval is. 
 
Conclusie 
De jaargemiddelde concentratie van stikstofdioxide zal in 2010 in belangrijke delen van het plangebied 
bij lange na niet aan de wettelijke norm, de grenswaarde, voldoen. Ook in 2015 zal deze niet voldoen. 
De gemeente Delft concludeert dat dit wel zo is op grond van onjuiste aannames. Dientengevolge 
dient goedkeuring aan het bestemmingsplan te worden onthouden en mag niet worden toegestaan om 
nieuwe saneringssituaties in het leven te roepen. Dit geldt onder andere voor Julianalaan 67, 
Mijnbouwstraat en  Mijnbouwplein. Daarnaast wordt voor de bestaande bebouwing, op de trottoirs 
waar kinderen spelen en bij het kinderdagverblijf op de hoek Botaniestraat / Julianalaan de wettelijke 
norm nog verder overschreden dan voor de genoemde gebouwen. Met name jonge kinderen die 
gehele dagen wonen en spelen aan het Waterblok (naast Oostpoortweg), Oostplein, Julianalaan, 
Poortlandplein, Mijnbouwstraat en Mijnbouwplein worden blootgesteld aan te hoge concentraties 
luchtverontreinigende stoffen. Ten onrechte is deze blootstelling niet gekwantificeerd. 
In werkelijkheid zijn delen van de oost-west-route door TU-Noord een street canyon, met deels hoge 
bebouwing direct langs het trottoir gebouwd met verkeersintensiteiten die nu al tegen de 20.000 
motorvoertuigen per etmaal aanlopen en de komende jaren nog verder zullen groeien. 
Aangekondigde, onuitgevoerde maatregelen zijn deels lapmiddelen, die niet de wettelijk vereiste 
grenswaarden zullen bewerkstelligen (en nog minder na de toekomstige aanscherping van de EU-
richtlijnen). De enige echt werkende oplossing is een significante reductie van de hoeveelheid 
autoverkeer door deze woonbuurt, die eenvoudig kan worden gerealiseerd door verlegging van 
verkeersstromen naar andere delen van het netwerk, waar het aantal gehinderden ver onder het 
huidige aantal komt. 
 
Nadere toelichting op opzet en uitgangspunten van het RBOI rapport 
Het RBOI rapport hanteert drie scenario’s A, B en C en drie zichtjaren 2007, 2010 en 2015. 
Scenario A is de autonome situatie zonder bestemmingsplan TU-Noord en zonder de daarmee 
gepaard gaande gewijzigde verkeerstructuur. 
Scenario B is de situatie met bestemmingsplan TU-Noord en met daarin opgenomen wijzigingen in de 
verkeerstructuur, inclusief de aanleg van tramlijn 19. 
Scenario C bevat scenario B met daaraan toegevoegd alle aanbevelingen uit het LVVP en het Plan 
van Aanpak Luchtkwaliteit 2006. 
 
Voor alle scenario’s en zichtjaren geldt, dat de bomenfactor niet correct is toegepast voor 
Julianalaan (oost). 
De gemeente Delft heeft voor de Julianalaan (oost) geen correctiefactor gehanteerd voor vervuiling 
die meer blijft hangen onder de bomen, de zgn. bomenfactor, terwijl dit in vergelijkbare straten wel is 
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gebeurd. In de Julianalaan (oost) staat deze op 1, in de meeste vergelijkbare straten staat deze op 
1,25, in sommige zelfs op 1,5. Ook volgens de definitie van CAR, dient de Julianalaan (oost) de 
bomenfactor 1,25 te zijn. Belangenvereniging TU-Noord gaat voor dit deel van de Julianalaan in de 
berekeningen uit van bomenfactor 1,25 in plaats van door de gemeente in het RBOI rapport 
gehanteerde bomenfactor 1. In onderstaande tabel is toegelicht, om welke straten het gaat. 
 
Straat van tot Bomenfactor
M. de Ruyterweg Mijnbouwplein Julianalaan 1,25
M. de Ruyterweg Julianalaan Zuidplantsoen 1,25
M. de Ruyterweg Zuidplantsoen Jaffalaan 1,5
Julianalaan Rotterdamseweg M. de Ruyterweg 1,25 Julianalaan-West
Julianalaan M. de Ruyterweg Poortlandplein 1,25 Julianalaan-Midden
Julianalaan Poortlandplein Oostplein 1 Julianalaan-Oost
Schoemakerstraat Poortlandplein Zuidplantsoen 1,25
Schoemakerstraat Zuidplantsoen Kloosterkade 1,25
Schoemakerstraat Kloosterkade C. Huygensweg 1,5
Schoemakerstraat C. Huygensweg Prof. Evertslaan 1,5
Oostpoortweg Oostplein A. van Saksenweg 1,25
Oostpoortweg A. v Saksenweg Staalweg 1,25
Jaffalaan 1,25
Kanaalweg 1,25  

 
Bron: RBOI rapport 2006. 
 
Voor scenario C geldt dat snelheidstypering verkeer niet correct is toegepast in Julianalaan (oost) 
In het CAR model worden drie types verkeer gehanteerd1, de zgn. snelheidstypering: doorstromend 
stadsverkeer, normaal stadsverkeer en stagnerend stadsverkeer. In scenario A en B zijn deze op een 
consistente wijze veranderd in straten, waar het de verkeersdoorstroming verandert. In scenario C is 
deze voor slechts één straat veranderd, namelijk voor Julianalaan (oost). Daar is deze veranderd van 
normaal verkeer naar doorstromend verkeer, hetgeen niet spoort met de genomen maatregelen. Het 
kan namelijk alleen waar zijn, als er substantieel minder verkeersvraag is, en dat is niet het geval, dat 
blijkt ook niet uit de verbeterde doorstroming in alle andere doorgaande wegen. De bewoners nemen 
zelf waar, dat gemiddeld 6 van de 10 spitsen er duidelijk stagnerend verkeer is, met lange rijen 
stilstaand verkeer (met hogere emissies) voor de verkeerslichten, die ook in een groengolf niet 
allemaal tegelijk door het groene licht kunnen. Er is daarom eerder sprake van stagnerend in plaats 
van normaal verkeer. 
Belangenvereniging TU-Noord gaat voor scenario C voor Julianalaan (oost) in de berekeningen uit 
van snelheidstypering normaal in plaats van door de gemeente in het RBOI rapport gehanteerde 
snelheidstypering doorstromend. In onderstaande tabel valt te zien (rood betekent een wijziging), dat 
Julianalaan (oost) niet consistent is benaderd ten opzichte van andere straten als gevolg van 
maatregelen uit LVVP en PvA luchtkwaliteit (scenario C). 
 

                                                 
1 “normaal stadsverkeer”: typisch stadsverkeer met een redelijke mate van congestie, een gemiddelde snelheid tussen de 
15 en 30 km/h, gemiddeld ca. 2 stops per afgelegde kilometer. 
“stagnerend stadsverkeer”:  stadsverkeer met een grote mate van congestie, een gemiddelde snelheid kleiner dan 15 
km/h, gemiddeld ca. 10 stops per afgelegde kilometer. 
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Straat van naar Scenario A scenario B Scenario C
Mijnbouwplein/Sebastiaansbrug normaal stadsverkeer doorstromend stadsverkeer doorstromend stadsverkeer 
Mijnbouwstraat Mijnbouwplein Poortlandplein normaal stadsverkeer doorstromend stadsverkeer doorstromend stadsverkeer 
M. de Ruyterweg Zuidwal Mijnbouwplein normaal stadsverkeer doorstromend stadsverkeer doorstromend stadsverkeer 
M. de Ruyterweg Mijnbouwplein Julianalaan normaal stadsverkeer normaal stadsverkeer normaal stadsverkeer 
M. de Ruyterweg Julianalaan Zuidplantsoen normaal stadsverkeer normaal stadsverkeer normaal stadsverkeer
M. de Ruyterweg Zuidplantsoen Jaffalaan normaal stadsverkeer normaal stadsverkeer normaal stadsverkeer
Julianalaan Rotterdamseweg M. de Ruyterweg normaal stadsverkeer normaal stadsverkeer normaal stadsverkeer 
Julianalaan M. de Ruyterweg Poortlandplein normaal stadsverkeer normaal stadsverkeer normaal stadsverkeer 
Julianalaan Poortlandplein Oostplein normaal stadsverkeer normaal stadsverkeer doorstromend stadsverkeer 
Schoemakerstraat Poortlandplein Zuidplantsoen doorstromend stadsverkeer doorstromend stadsverkeer doorstromend stadsverkeer 
Schoemakerstraat Zuidplantsoen Kloosterkade doorstromend stadsverkeer doorstromend stadsverkeer doorstromend stadsverkeer 
Schoemakerstraat Kloosterkade C. Huygensweg doorstromend stadsverkeer doorstromend stadsverkeer doorstromend stadsverkeer 
Schoemakerstraat C. Huygensweg Prof. Evertslaan doorstromend stadsverkeer doorstromend stadsverkeer doorstromend stadsverkeer 
Delfgauwseweg A. van Saksenweg Nassaulaan normaal stadsverkeer normaal stadsverkeer normaal stadsverkeer 
Delfgauwseweg Nassaulaan A13 normaal stadsverkeer normaal stadsverkeer normaal stadsverkeer 
Oostpoortweg Oostplein A. van Saksenweg doorstromend stadsverkeer doorstromend stadsverkeer doorstromend stadsverkeer 
Oostpoortweg A. van Saksenweg Staalweg doorstromend stadsverkeer doorstromend stadsverkeer doorstromend stadsverkeer 
Nassaulaan Poortlandplein St. Aldegonstraat normaal stadsverkeer normaal stadsverkeer normaal stadsverkeer 
Nassaulaan St. Aldegonstraat Kloosterkade normaal stadsverkeer normaal stadsverkeer normaal stadsverkeer 
Zuidplantsoen normaal stadsverkeer normaal stadsverkeer normaal stadsverkeer 
Jaffalaan normaal stadsverkeer normaal stadsverkeer normaal stadsverkeer
Zuidwal M. de Ruyterweg Asvest normaal stadsverkeer normaal stadsverkeer normaal stadsverkeer
Zuidwal Asvest Westvest normaal stadsverkeer normaal stadsverkeer normaal stadsverkeer
Oostsingel normaal stadsverkeer normaal stadsverkeer normaal stadsverkeer 
Kanaalweg normaal stadsverkeer normaal stadsverkeer normaal stadsverkeer 
Bron: RBOI Rapport 2006 

 
Voor scenario B geldt dat het vrachtwagenaandeel op Julianalaan (oost) fout is 
Uit onderstaande tabel blijkt, dat er slechts sporadisch een wijziging is ingevoerd in de door de 
gemeente aangereikte getallen aan het RBOI voor het vrachtwagenaandeel (rood is wijziging). In 
scenario B voor Julianalaan (west) is dit correct, omdat dit onderdeel is van het bestemmingsplan: het 
doorgaande verkeer en vrachtverkeer tussen Rotterdamse weg en Michiel de Ruyterweg zal worden 
ontmoedigd door concrete maatregelen aan Julianalaan (west) (rijbaanverschuiving en versmalling en 
verbod zwaar vrachtverkeer. Als gevolg daarvan zal vrachtverkeer over Zuidplantsoen en Jaffalaan 
worden geleid, hetgeen een verhoging van de vrachtwagenaandeel aldaar zal hebben; de gemeente 
rekent voor deze wegen met te lage cijfers, zie volgende paragraaf. 
Voor Julianalaan (oost) hanteert de gemeente in het RBOI rapport een daling van 0,02 naar 0.01 (een 
halvering) in scenario B. Dat is fout, er is geen enkele maatregel, die dat ondersteunt.  
Belangenvereniging TU-Noord gaat voor scenario B voor Julianalaan (oost) in de berekeningen uit 
van vrachtwagenfactor 0,02 in plaats van door de gemeente in het RBOI rapport gehanteerde factor 
0.01. 
 
Straat van naar A B C
Mijnbouwplein / Sebastiaansbrug 0,011 0,011 0,011
Mijnbouwstraat Mijnbouwplein Poortlandplein 0,01 0,01 0,01
M. de Ruyterweg Zuidwal Mijnbouwplein 0,011 0,011 0,011
M. de Ruyterweg Mijnbouwplein Julianalaan 0,01 0,01 0,01
M. de Ruyterweg Julianalaan Zuidplantsoen 0,01 0,01 0,01
M. de Ruyterweg Zuidplantsoen Jaffalaan 0,01 0,01 0,01
Julianalaan Rotterdamseweg M. de Ruyterweg 0,02 0,01 0,01 Julianalaan-West
Julianalaan M. de Ruyterweg Poortlandplein 0,01 0,01 0,01 Julianalaan-Midden
Julianalaan Poortlandplein Oostplein 0,02 0,01 0,01 Julianalaan-Oost
Schoemakerstraat Poortlandplein Zuidplantsoen 0,01 0,01 0,01
Schoemakerstraat Zuidplantsoen Kloosterkade 0,01 0,01 0,01
Schoemakerstraat Kloosterkade C. Huygensweg 0,01 0,01 0,01
Schoemakerstraat C. Huygensweg Prof. Evertslaan 0,01 0,01 0,01
Delfgauwseweg A. van Saksenweg Nassaulaan 0,01 0,01 0,01
Delfgauwseweg Nassaulaan A13 0,01 0,01 0,01
Oostpoortweg Oostplein A. van Saksenweg 0,02 0,02 0,01
Oostpoortweg A. van Saksenweg Staalweg 0,02 0,02 0,01
Nassaulaan Poortlandplein St. Aldegonstraat 0,01 0,01 0,01
Nassaulaan St. Aldegonstraat Kloosterkade 0,01 0,01 0,01
Zuidplantsoen 0,02 0,02 0,02
Jaffalaan 0,01 0,02 0,02
Zuidwal M. de Ruyterweg Asvest 0,011 0,011 0,011
Zuidwal Asvest Westvest 0,011 0,011 0,011
Oostsingel Oostplein Stalpaert v.d. Wie-leweg 0,01 0,01 0,01
Kanaalweg 0 0 0
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Bron: RBOI rapport 2006 
Voor scenario B geldt dat het vrachtwagenaandeel op Zuidplantsoen en Jaffalaan fout is 
Als gevolg van verschuiving van het vrachtverkeer van Julianalaan (west) naar Zuidplantsoen en 
Jaffalaan zal het vrachtwagenaandeel daar sterk stijgen.  
Volgens de tekst uit de RBOI rapportage gaat het aantal vrachtauto's op Julianalaan (west; tussen 
Rotterdamseweg en Michiel de Ruyterweg) van 350 naar 100 voertuigen per etmaal als gevolg van de 
maatregelen in scenario B. Dit betekent dat er 250 mvt. bijkomen op de alternatieve nieuwe route: 
Zuidplantsoen-Mekelweg-Jaffalaan. Het gevolg daarvan is dat het aandeel vrachtauto’s op deze route 
beduidend hoger wordt. In werkelijkheid zal dit nog hoger zijn omdat de TU Campus autovrij wordt 
gemaakt en vrachtauto’s om moeten rijden door onze buurt. 
In onderstaande tabel is dat samengevat. In blauw de vrachtautoaandelen volgens het RBOI rapport, 
in rood de gecorrigeerde waarden. Deze lijken onwaarschijnlijk hoog voor Zuidplantsoen en Jaffalaan, 
maar dat is vooral het gevolg van de daar lagere intensiteiten.  
 

 
 
Voor scenario C geldt, dat er geen concreet verifieerbaar meetbare maatregelen zijn

A B
intensiteit fract.-A rboi vracht-oud toename vracht-nieuw intensiteit fract. Nieuw fract.-B rboi

Schoemakerstraat Poortlandplein Zuidplantsoen 7000 0,01 70 250 320 10100 0,03 0,01
Zuidplantsoen 800 0,02 16 250 266 2700 0,10 0,02
M. de Ruyterweg Zuidplantsoen Jaffalaan 5000 0,01 50 250 300 6500 0,05 0,01
Jaffalaan 1200 0,01 24 250 274 2500 0,11 0,02

 
Scenario C blijft steken in beleidsvoornemens uit het LVVP en mogelijke beleidsmaatregelen in het 
Plan van Aanpak Luchtkwaliteit 2006 en niet in concrete meetbare doelen met in de gemeentelijke 

 budgetten voor uitvoering. De maatregelen kunnen dus niet als argumentatie 
-Noord. Zie 

ds 
ring 

aren genoemd worden, maar tot 

iet wordt voldaan aan deze wettelijke eisen, dus in scenario B in 2010, maar ook in scenario’s B en C 
 2015,  

begroting opgenomen
worden gebruikt voor het halen van de normen voor luchtkwaliteit in bestemmingsplan TU
de bijlage voor een uitgebreide argumentatie, over al lang geleden aangekondigde maar nog stee
niet geconcretiseerde maatregelen, die ook nog eens een zeer gering effect hebben op de verbete
van de luchtkwaliteit. 
 
De Belangenvereniging TU-Noord is van mening dat scenario B in 2010 maatgevend is in voorliggend 
bestemmingsplan. Voor deze situatie blijkt dat de concentraties in veel straten boven de wettelijke 
grenswaarden uit zullen vallen. Scenario C in 2010 of scenario B en C in 2015 kunnen geen 
onderdeel van het bestemmingsplan zijn, omdat: 
 De maatregelen uit scenario C zijn geen onderdeel van het bestemmingsplan en er is niet reeds 

toe besloten met gedekte aanpak. 
 De maatregelen uit scenario C zijn onderdeel van het LVVP, dat slechts een beleidsplan is, en zijn 

onderdeel van het PvA Luchtkwaliteit, waarin de maatregelen al j
op heden niet zijn uitgevoerd en waarover geen concrete, verifieerbare  uitvoeringsbesluiten 
inclusief specifieke dekking bekend is. 

 Het Besluit luchtkwaliteit 2005 en de Europese Richtlijnen eisen dat in 2010 aan de normen wordt 
voldaan en niet in pas in 2015. Voor fijn stof geldt dat de daggemiddelde grenswaarde reeds sinds 
1 januari 2005 niet wordt gerespecteerd. 

Aan de hand van een paar rekenvoorbeelden hierna tonen wij aan, dat in alle doorgerekende gevallen 
n
in
 
Hoeveelheid verkeer 
In de stukken van het bestemmingsplan TU-Noord wordt beargumenteerd, dat er de komende jaren 
op maatgevende delen van de infrastructuur in TU-Noord een autonome verkeersgroei zal zijn van 
0%. Weliswaar wordt van een beperkte groei van 1% per jaar uitgegaan van 2007 naar 2010 in 
scenario B, in scenario C is dit teruggebracht naar een krimp van 0,5% per jaar. Zoals hierboven al is 
betoogd, is de enige verklaring de aanname dat de autonome verkeersgroei van nu 1-3% per jaar 
(vergelijk 2005-2007 in het onderzoek) direct na 2007 afneemt, zodat alleen plangerelateerde groei 
verblijft. Leidde het vo orige onderzoek in opdracht van de gemeente Delft in 2005 nog tot een 

name 
antal algemene ontwikkelingen (nader te vinden in 

groeiprognose van 60% in de periode tot 2017 (onderzoeksrapport Goudappel-Coffeng 
Verkeersstructuur TU-Noord), in dit onderzoek wordt opeens uitgegaan van een absolute afname. 
 
De prognose nulgroei of zelfs krimp bestrijden wij ten zeerste; wij verwachten een verdere toe
van het verkeer in TU-Noord als gevolg van een a
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“Verkeersprognoses A13”, het RVVP, de landelijke Nota Mobiliteit) en een aantal Delftse specifieke 
ikkelingen: ontw

a)  
d 

emen als gevolg van de vele bestemmingswijzigingen in 

gepaard gaande forse uitbreiding van de capaciteit van 

e plannen voor Technopolis met een sterke verkeersaantrekkende werking; 
• De realisatie van Zuidpoort met Zuidpoortgarage (1000 auto’s) en de nieuwbouwcomplexen 

t 

r 

e 
rk vergroot. Afslagen richting Delft zijn verdubbeld. Daardoor wordt het 

lft 

f)  
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Het plangebied en het studiegebied zijn hetzelfde verondersteld. Voor het verkeer is dit niet 
correct en moet het studiegebied worden uitgebreid tot geheel Zuid-oost Delft. De hoeveelhei
verkeer in TU-Noord zal niet alleen toen
het plangebied maar ook als gevolg van een aantal grootschalige wijzigingen rondom TU-Noord, 
zoals: 
• De uitbreiding van IKEA en daarmee 

de op- en afritten naar en van de A13 (door provincie Zuid-Holland geschat op 550 mvt/etm. 
extra over de centrumroute); 

• D

aan de Ezelsveldlaan e.o.; 
• Voorgenomen besluit van onttrekking van de Mekelweg aan het Verkeer (autovrij maken TU 

Midden); 
• Woningbouw op het voormalig TNO-terrein aan de Schoemakerstraat. 

b) De plangerelateerde groei is wel meegenomen, maar onderschat. Hij is o.a. gebaseerd op de 
aanname, dat (buitenlandse) studenten geen auto hebben. Het bestemmingsplan maakt echter 
bewoning door anderen dan studenten niet onmogelijk. Zoals hiervoor uitgelegd zal het autobezi
en -gebruik ook onder studenten eerder toe- dan afnemen. 

c)  Door herinrichting van omliggende straten tot 30-km zone zal meer verkeer zich concentreren op 
de doorgaande centrumroute. Het aantal ritten neemt sterk toe als gevolg van de duizenden 
nieuwe woningen. 

d)  De afsluiting van de Mekelweg drukt het verkeer naar de randen van het TU-gebied weg. Hierdoo
zal er meer verkeer door TU-Noord gaan. 

e)  Betere verkeersafwikkeling geeft een verkeersaantrekkende werking. Op de afrit A13 bij Ikea is d
capaciteit ste
aantrekkelijker deze afrit te nemen, omdat de doorstroming verbetert. Volgens de gemeente De
genereert deze maatregel samen met de verdubbeling van Ikea meer verkeer  door TU-Noord van 
550 mvt/dag. 
Maatregelen op de A13 versterken verkeer door TU-Noord. In het algemeen geldt:  
• Capaciteitstoename op het snelwegennet (met alle knelpunten die worden opgelost) geeft 

extra verkeersdruk op de afwikkeling in  en uit de steden, dus ook in TU-Noord. 
• Grootste groei vindt plaats buiten de spits. Al jarenlang wordt de tijdsduur van de spits langer,

omdat mensen de randen van de spits opzoeken. Tijdens de spits zit het wegennet in TU-
Noord naar schatting op 80% van zijn maximum capaciteit, dus daar kan het nog ste
drukker worden. Maar buiten de spits is er nog meer dan voldoende capaciteit. Zo is bekend
uit de verkeersstudie MER Technopolis, dat er een verdubbeling van het verkeer zal ontstaan
op de Schoemakerstraat (een route naar en van TU-Noord). 

en en hoeri veelheid verkeer. 
 is olstrekt onjuist dat door de gemeente Delft tijdens de hoorzitting 5 oktobHe v er jl. is gesteld, dat 

beprijzen tot nulgroei zal leiden voor het autoverkeer in Delft. Het kabinetsbesluit houdt in dat 
rijzen gefaseerd zal worden ingevoerd. Stap 1 in 2011 houdt in beprijzen op een (evt. beperkt deel
) het hoofdwegennet tot . Dit kan juist veel meer sluipverkeer genereren, met name op de routes 
r TU-Noord, die nu ook al sluiproutes zijn, zodra zich een blodoo kkade voordoet op de A13, en dat is 

vrijwel dagelijks het geval waarbij de frequentie in de loop der jaren toeneemt. Bovendien zal het 
ct ook nog eens zijn, dat het autobezit goedkoper wordt (wegenbelasting en BPM worden imm
schaft waardoor deafge  aanschafprijs van (tweede en derde) auto’s aanzienlijk daalt en het bezit dus 

toeneemt. Hierdoor ontstaat er meer parkeerbehoefte en ook meer lokaal verkeer (waar in fase 1 niet 
dt beprijsd). Een auto voor de deur leidt nu wor eenmaal tot gebruik ervan op het lokale, voorlopig 

onbeprijsde wegennet. Daar is geen rekening mee gehouden in de getallen van de gemeente Delft 
t het besluit tot beprijzen is genomen lang na de door de gemeente voorgestelde prognose van 
roei! 

ekeningen Be
Hierna zullen we aan de hand van enkele situaties voorrekenen, wat de implicatie is op de 

eke ingen voor de jaargemiddelde uitstoot van stikstofdioxide (een vergelijkbaar resultaat geldt 
10). De berekeningen hebben we uitgevoerd met het CAR-II model, versie 5.1. D
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blijk , 
worden
 
Doorge
De frac
(oost; tu . Verder is de bomenfactor op 1 

ehouden, te  stagnerend verkeer, 
delinvoer. 

, 

en dat de concentraties stelselmatig hoger uitvallen en ook, dat er nieuwe saneringsituaties 
 gecreëerd.  

rekende situatie: Julianalaan (oost), scenario B, jaar 2010. 
tie zwaar verkeer is ten onrechte naar beneden bijgesteld naar  0,01 langs de Julianalaan 
ssen Poortlandplein en Oostplein), terwijl deze 0,02 moet zijn

rwijl deze 1,25 behoort te zijn. Tenslotte is er regelmatig sprake vang
dat ook niet is meegenomen in de mo
Volgens de rapportage van het RBOI bedraagt de jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide 44 
μg/m3 in scenario B in het jaar 2010. In de tekst onder “Geplande woningen” wordt beargumenteerd
dat op de te bouwen woningen de concentratie net onder de grenswaarde valt (op 16 m gevelafstand 
uit het midden van de weg) en dat vanaf 14 m uit het midden van de weg aan de norm wordt voldaan. 
Hieronder is deze gedachtegang gereconstrueerd en vervolgens passen we stap voor stap de juiste 
invoergegevens toe op deze 16 m afstand, en sluiten de rekenstappen af met weer 7 m afstand.  
Voor het overige hebben wij de invoer hetzelfde gehouden, zoals de gemeente Delft die heeft 
aangeleverd voor de berekeningen door het RBOI.   
Eerst geven wij een toelichting op de invoerparameters, daarna worden de resultaten uit het CAR-II 
model samengevat. 
 
Resultaten uit het CAR-II model, uitgevoerd door Belangenvereniging TU-Noord 
• Regel 1 rep

die de gem
roduceert exact, wat ook in het rapport van RBOI staat, als gevolg van de modelinvoer 
eente Delft heeft gehanteerd, resulterend in 44 μg/m3. 
gevelafstand is naar 14 m gezet. De waarde komt nu op 40,4 uit,  afgerond 40, 

eheel consistent is met de verkeersmaatregelen in scenario B, de 
concentratiewaarde bij de geplande woningen stijgt naar 40,3. 

n en lanen. De concentratie 

4 

3! 
n 

 en stelt het voor alsof het leefklimaat voor de toekomstige bewoners goed is, 
ringssituaties 

Geh

• Regel 2 De 
hetgeen overeenstemt met de tekst uit het rapport. 

• Regel 3 gevelafstand 16 m; het resultaat voldoet precies: concentratie 39,4, dus de nieuwe 
bestemming Julianalaan 67 lijkt net te voldoen aan de norm. 

• Regel 4 zwaar verkeer zoals het hoort op 0,02, dat volgens de gemeente overal rijdt op de 
hoofdroutes en g

• Regel 5 boomfactor naar 1,25, net zoals in veel vergelijkbare strate
gaat naar 42,0. 

• Regel 6 meer parkeerbewegingen; heeft alleen invloed op benzeen (maar blijft onder de norm). 
• Regel 7 stagnerend verkeer in plaats van doorstromend; komt vaak voor in de spits, concentratie 

gaat naar 43,9 μg/m3 
• Regel 8, terug naar 7 m (de kortste afstand tot bestaande woningen, ook ruim onder de 16 m ligt 

het kinderdagverblijf met dichterbij nog de trottoirs met spelende kinderen). De concentratie komt 
uit op 50,2 μg/m3. 

 
Op 7 m uit het midden van de straat, de afstand tot sommige bestaande woningen, zijn de berekende 
overschrijdingen volgens de gemeente, gebruik makend van onjuiste invoer, nu al hoog (regel 1, 4
μg/m3). In werkelijkheid zullen ze nog veel hoger zijn, als wordt gecorrigeerd voor de foute 
invoergegevens. Dan wordt de berekende jaargemiddelde concentratie voor stikstofdioxide 50 μg/m
De gemeente Delft houdt in het rapport in het geheel geen rekening met de gezondheidsbelangen va
de huidige bewoners
maar ook daar voldoet de luchtkwaliteit niet aan de norm en worden in feite nieuwe sane
geschapen. 
 

anteerde invoer CAR-II model. 
 

 Version 5.1 CAR

De

5 De
6 De 16 

;16 
 

Uitvoer van CAR-II model

1 Delft;Julianalaan;85000;447000;18700;0.03;0.01;0.01;25;c;3b;1;7 
2 Delft;Julianalaan 14 m;85000;447000;18700;0.03;0.01;0.01;25;c;3b;1;14 

lft;Julianalaan 16 m;85000;447000;18700;0.03;0.01;0.01;25;c;3b;1;16 3 
4 Delft;Julianalaan 16 m fr. zw.verk. 0,02;85000;447000;18700;0.03;0.02;0.01;25;c;3b;1;16 

lft;Julianalaan 16 m fr. zw.verk 0,02 boom fct 1,25;85000;447000;18700;0.03;0.02;0.01;25;c;3b;1.25;16 
lft;Julianalaan 16 m fr. zw.verk 0,02 boom fct 1,25 parkeer 50;85000;447000;18700;0.03;0.02;0.01;50;c;3b;1.25;

7 Delft;Julianalaan 16 m fr. zw.verk 0,02 boom fct 1,25 stagnerend verkeer;85000;447000;18700;0.03;0.02;0.01;50;d;3b;1.25
8 Delft;Julianalaan 7 m fr. zw.verk 0,02 boom fct 1,25 stagnerend verkeer;85000;447000;18700;0.03;0.02;0.01;50;d;3b;1.25;7 

 
o

Gee denering uit RBOI rapport “geplande woningen”. 
Blauw: regels 4 t/m 7: toepassing stap voor stap van gecorrigeerde invoerparameters. 

Ro d: regel 1: conform berekening RBOI; regel 8 gecorrigeerd voor bomenfactor, zwaar verkeer, 
stagnerend verkeer. 

l: regel 2 en 3: reconstructie van re
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Meteorologische conditie Meerjarige meteorologie
Schalingsfactor emissiefactoren
Personenauto's 1
Middelzwaar verkeer 1
Zwaar verkeer 1
Autobussen 1

NO2 [µg/m³]
Plaats Straatnaam Jaargemiddelde
1 Delft Julianalaan 7 m 44,1
2 Delft Julianalaan 14 m 40,4
3 Delft Julianalaan 16 m 39,4
4 Delft Julianalaan 16 m fr. zw.verk. 0,02 40,3
5 Delft Julianalaan 16 m fr. zw.verk 0,02 boom fct 1,25 42,0
6 Delft Julianalaan 16 m fr. zw.verk 0,02 boom fct 1,25 parkeer 50 42,0
7 Delft Julianalaan 16 m fr. zw.verk 0,02 boom fct 1,25 stagnerend verkeer 43,9
8 Delft Julianalaan 7 m fr. zw.verk 0,02 boom fct 1,25 stagnerend verkeer 50,2

 
 

ere situaties 
 

nd

verkeer op deze route substantieel hoger zijn, hetgeen tot een toename van de 
 40 mg/m3. Hetzelfde geldt voor de concentraties op het 

en worden overschreden, in tegenstelling tot wat de 
t veronderstelt. 

dat als gevolg van de 
ekelweg) en 

emen 

ls 

odellen te 
orden gebruikt, zoals CFD-modellen; het bij de gemeente Delft in gebruik zijnde URBIS model biedt 
l meer gedetailleerd inzicht in de ligging van concentratieprofielen en -contouren. 

uriger URBIS model, waarvan de gemeente Delft de resultaten op haar eigen 

A
Voor scenario C hebben we geen berekeningen uitgevoerd, omdat de effecten daarvan bijzonder 
twijfelachtig zijn, zoals in de bijlage is verwoord. Ook zijn de maatregelen niet gekoppeld aan het 
bestemmingsplan en vormen ze er geen onderdeel van. 
Vergelijkbare berekeningen met CAR-II zijn uitgevoerd met een aangepaste fractie zwaar verkeer op 
de Schoemakerstraat tussen Poortlandplein en Zuidplantsoen. Daar valt de jaargemiddelde 
concentratie voor stikstofdioxide ook hoger uit: 39 in plaats van 36 mg/m3 volgens de gemeente, 
waarbij wij de onrealistische prognoses van de gemeente hebben gebruikt. Als gevolg van de hiervoor 
beschreven lokale, regionale en nationale trendmatige ontwikkeling van het verkeersvolume zal de 

oeveelheid h
concentraties zal leiden tot boven de

ijnbouwplein, waar ook de normen verder zullM
gemeente Delf
 
Bespreking 
De verkeersprognoses die de gemeente Delft hanteert zijn geflatteerd om
veranderde verkeerscirculatie in het aangrenzende TU-Midden (met afsluiting van de M
ten gevolge van alle andere projecten (Zuidpoort, Ikea, Technopolis), het verkeer verder zal toen
in TU-Noord, waardoor de emissies en daarmee de optredende concentraties nog hoger zullen 
worden, dan hier al is aang
 

egeven. 

Daarnaast gebruikt de gemeente Delft het CAR-II model om de belasting op de gevel te bepalen a
functie van de afstand tot het midden van de weg. Dat is tegen de gebruiksvoorschriften in van het 

baal CAR-II model, waarin vooraan in de handleiding wordt aangegeven dat CAR-II een glo
screeningsmodel is. Bij overschrijdingen of in kritische situaties dienen nauwkeuriger m
w
a
Volgens dit nauwke
website toont, zijn de concentraties in het berekende “huidige jaar” hoger dan volgens het CAR-II 
model, zie illustraties op volgende pagina’s. 
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Tenslotte 
Ongeveer 50 jaar geleden is een planfout gemaakt, waar we nu nog steeds de wrange vruchten van 
plukken in TU-Noord. Indertijd was het plan om Delft-West (Voorhof-Tanthof) vanaf de A13 (huidig 
Ikea), via een fly-over over de Schie ter hoogte van de Oostpoort, met de Zuidwal en Westlandseweg 

 verbinden. Verkeerskundig een goed plan, cultuurhistorisch natuurlijk niet. Na veel protest is het 
maakt met als gevolg het slingertracé door TU-Noord. Zoals wij in onze bedenkingen al 

, 

 de 
gelijks door onze buurt rijden. 

 

te
plan niet afge
uitgebreid hebben toegelicht, bstaat nu de historische kans, deze planologische fout te herstellen
door de verkeersafwikkeling te verleggen van TU-Noord naar TU-Midden, zie tekeningen en 
argumenten in onze zienswijzen. Goedkeuring van dit bestemmingsplan leidt er toe dat de slechtste 
oplossing wordt gekozen, namelijk doormodderen met een verkeersroute die niet berekend is op
enorme aantallen auto’s die nu al da
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Verkeer op de Julianalaan

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

BIJLAGE Overzicht maatregelen uit scenario C 
 
Hieronder volgt een overzicht van de maatregelen, die de gemeente Delft telkens opnieuw in 
beleidsplannen (successievelijke Plannen van Aanpak Luchtkwaliteit 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 
2006 en 2006 herzien) en LVVP optekent, maar waar geen concreet meetbare effectieve uitvoering 
voor is met aanwijsbare budgettering, monitoring van de voortgang en daarop volgende bijstelling. 
 
infrastructurele maatregelen, waaronder:  
• aanleg van de knip in de Rijksstraatweg (parallel van de A13): aanleg van de N470 Delft-

Pijnacker-Zoetermeer met als doel het ontlasten van de aansluiting Delft Centrum, de 
Oostpoortweg en de Delfgauwseweg:  dit heeft geen effect op de hoeveelheid verkeer op de 
centrumroute A13 – centrum Delft. De recente verdubbeling van de capaciteit van de 
aansluiting A13 Centrum (Ikea) leidt wel volgens berekening van de gemeente en provincie 
(procedure bestemmingsplan Ikea) tot 550 auto’s per dag meer. 

• betere benutting Provincialeweg/Beatrixlaan: er zijn geen besluiten genomen die dit effect 
gekwanitificeerd aantonen. 

• optimalisering verkeerstructuur Spoorzonegebied; bij de herinrichting van het Spoorzonegebied 
wordt de verkeersstructuur zodanig gewijzigd, dat bestaande drukke wegen in het centrum sterk 
worden ontlast en het knelpunt luchtkwaliteit daar kleiner wordt c.q. verdwijnt: deze maatregel 
leidt er eerder toe dat de oostelijke centrumroute drukker wordt dan minder druk. 

 
bevordering gebruik openbaar vervoer en fietsverkeer en terugdringen autoverkeer op 
wijkontsluitingswegen:  
 verbetering fietsnetwerk, onder andere door de bouw van een fietstunnel onder de A13 bij 

Emerald, de aanleg van een nieuwe verbinding over de Schie ter hoogte van de Faradayweg en 
maatregelen als genoemd in het Fietsactieplan II: deze maatregelen zijn niet in 2010 uitgevoerd. 
Aanleg van de N470 leidt tot meer autoverplaatsingen Oostland – Delft. De verschuiving 
van auto naar fiets in het bestemmingsplangebied is marginaal. 

• verbetering openbaar vervoer, onder andere door de aanleg van tram 19, HOV-lijn 37 en 
opvoeren van de bedieningsfrequentie met 50%: tram lijn 19 is jaren vertraagd. Het aandeel 
bussen is in de berekeningen voor luchtkwaliteit niet met 50% verhoog verlaagd. 

• een nieuwe wegencategorisering met als doel meer verkeer over de stroomwegen af te wikkelen 
en minder over de wijkontsluitingswegen; een vlotte verkeersafwikkeling over de stroomwegen zal 
met gerichte maatregelen worden bevorderd: dit heeft geen effect op de hoeveelheid verkeer 
op de centrumroute A13 – centrum Delft; over de gerichte maatreg len op de centrumroute 
zijn geen harde besluiten genomen. 

  
Maatregelen Plan van Aanpak Luchtkwaliteit  
maatregelen ter reductie van emissies

•

d, maar 

e

: 
• verlaging maximumsnelheid op rijksweg A13: dit effect is niet onderzocht; deze 

maximumsnelheid is om verkeerstechnische redenen ingevoerd. Er is geen effect op de 
centrumroute voorbij de Staalweg 

• emissie-eisen voor het openbaar vervoer: dit effect is overschat aangezien bussen hoe dan 
ook schoner worden (reeds in modelscenario’s verwerkt) en een deel van de bussen wordt 
vervangen door tram 19. 

• verschoning van het gemeentelijke wagenpark; hiervoor ligt geen besluit, geen aanpak en 
geen budget. 

• het weren van vervuilende vrachtwagens langs binnenstad middels een milieuzonering: ondanks 
het tekenen van het Convenant hierover voert Delft geen milieuzo

• een aangepaste inrichting van de binnenstadring met als doel betere en meer gelijkmatige 
doorstroming en daarmee lagere emissies: voor het Oostelijke deel v n de centrumroute zijn 
voorlopig geen aanpassingen voorzien. 

 
Overige maatregelen

nering in. 

a

 
• De wegencategorisering classificeert alle wegen in Delft als stroomweg, gebiedsontsluitingsweg, 

wijkontsluitingsweg of erftoegangsweg. De laatste twee typen wegen hebben respectievelijk een 
ontwerpsnelheid van 40 km/h en een maximumsnelheid van 30 km/h. Door het systeem van de 
wegencategorisering, en een aantal projecten dat daarmee samenhangt (zoals de herinrichting 
van de 40 km/h wegen) zal het verkeer in Delft enigszins gewijzigde routekeuzes gaan maken, 
waardoor het algemene beeld ontstaat dat de stroomwegen en gebieds sluitingswegen drukker 
worden, en de overige twee wegtypen rustiger. De doorgaande wegen

ont
 door het TU-Noord-gebied 
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zijn aangewezen als wijkontsluitingswegen. NB: dit geldt niet voor het eerste en meest 
vervuilde deel van de centrumroute tot Oostplein! 

in TU-

aleweg. De gemeente wil de doorstroming op deze route, 

n het 

 en Westlandseweg hierdoor 

 weg zijn gelegen. Deze effecten op de centrumroute zijn niet 

 
• n-verbod 

komt op en binnen de binnenstadsring, waarop ontheffingen worden verleend aan vervoerders die 
 roetfilter of 

Het effect van een milieuzonering is dat er minder vrachtverkeer zal rijden 
ijden), 

d kunnen worden met een 
m een 

• 

gauwseweg). 

• Het gemeentelijke verkeersmodel voorspelt overwegend lagere intensiteiten op de wegen 
Noord na invoering van de wegencategorisering. Het gaat niet om de overwegende effecten 
(m.n. straten waar nu ook minder (ernstige) knelpunten zijn, maar om de effecten op het 
meest zwaarbelaste deel van de route, namelijk het deel Oostplein – Poortlandplein. 

 
• Upgrading route Kruithuisweg-Provinci

die ook wel de tweede binnenstadsring wordt genoemd, verbeteren door gericht enkele 
maatregelen door te voeren. Het betreft het ongelijkvloers maken van het kruispunt 
Kruithuisweg/Voorhofdreef, het realiseren van een aansluiting Provincialeweg/M. Nijhofflaan, het 
verbeteren van de verkeersregelinstallaties tussen de Van Foreestweg en Sion ’t Haantje, e
verbreden van de Beatrixlaan. Deze maatregelen zullen verkeer onttrekken van onder meer de 
wegen in het TU-Noord-gebied. Dat de Kruithuisweg-Provinciale- weg
drukker worden, is acceptabel geacht, omdat er langs deze wegen geen woningen of andere 
verblijfsfuncties dicht langs de
gekwantificeerd. De maatregelen liggen allemaal ver van het bestemmingsplangebied TU-
Noord. 

Implementatie van een Milieuzonering; de milieuzonering houdt in dat er een vrachtwage

met een "schone" vrachtauto rijden. De ontheffingscriteria zijn: minimaal € 2-norm +
minimaal € 4-norm. 
over de binnenstadsring (doorgaand vrachtverkeer kan over Kruithuisweg-Provincialeweg r
en dat het verkeer dat een herkomst of bestemming heeft in de binnenstad, voortaan schoner is. 
Het effect op de luchtkwaliteit is positief, doch is nu nog niet bekend hoe groot. Ondanks het 
tekenen van het Convenant hierover voert Delft geen milieuzonering in. Dit is één van de 
maatregelen die met weinig moeite op korte termijn ingevoerd ha
significant positief effect op de luchtkwaliteit langs de centrumroute. De weigering o
milieuzone in te voeren staat symbool voor het volledige gebrek aan begrip bij de 
gemeente voor de gezondheid van bewoners langs de centrumroute. 

  
Aanleg van de N470. De aanleg staat feitelijk los van het Plan van Aanpak luchtkwaliteit, doch 
heeft wel een groot positief effect. dit heeft geen effect op de hoeveelheid verkeer op de 
centrumroute A13 – centrum Delft, wel op de hoeveelheid verkeer A13 Ikea – Delfgauw / 
Pijnacker (minder auto’s over de Delf
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	Overige maatregelen 

