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Samenvatting
De belangenvereniging TU Noord, D66 en VVD hebben een notitie
aangeboden aan het college met daarin ideeën voor verkeersmaatregelen
in en rond het gebied TU-Noord. In deze memo wordt het huidige
verkeersbeleid beschreven en wordt gekeken welk effect de aangeboden
ideeën aanvullend daarop zouden hebben. De resultaten van deze analyse
dienen om te kijken of de ideeën geschikt zijn om in de actuele
project-m.e.r. verder uit te werken.
Uit de gevoerde analyses blijkt dat de meeste voorstellen samengaan met
veel knelpunten op het gebied van haalbaarheid en dat tegelijk de
effectiviteit van de maatregelen vaak onvoldoende is. De meeste ideeën zijn
daarom niet geselecteerd om verder te onderzoeken in de project-m.e.r.
Twee ideeën zijn wel geselecteerd voor verder onderzoek. Dit zijn:
• het verbeteren van de ontsluiting naar het zuiden van de TU-wijk terwijl
verkeer van de TU-wijk naar TU-Noord wordt ontmoedigd,
• het toepassen van maatregelen op het vlak van dynamisch
verkeersmanagement.
Daarnaast kiest de gemeente ervoor in het traject van de m.e.r. te
onderzoeken wat het oplevert de verlengde Hoflaan eerder te realiseren. In
het huidige beleid is deze pas op de lange termijn voorzien.

1. Inleiding
De belangenvereniging TU Noord, D66 en VVD hebben op 27 oktober 2009
het rapport ‘Bereikbaar Delft – Leefbare Wippolder’ aangeboden aan het
College van Burgemeester en Wethouders van Delft. In dit rapport staat een
aantal ideeën voor verkeersmaatregelen in en rond het gebied TU-Noord.
Het college heeft de aangeboden ideeën beschouwd in samenhang met de
projecten die in het gemeentelijke beleid zijn voorzien. De resulterende
analyse staat in dit document:
• hoofdstuk 2 kijkt naar de stand van zaken in en rond het gebied
TU-Noord. De aandacht gaat naar de huidige verkeersbelasting in het
gebied en naar uitgevoerde, lopende en komende projecten,
• hoofdstuk 3 analyseert de effecten van de gedane voorstellen
• hoofdstuk 4 sluit af met de conclusies.

2. Stand van zaken verkeer in TU-Noord
Het staande beleid (LVVP en FAP-II) omvat een groot aantal
infrastructuurprojecten in en rond het gebied TU-Noord. Dit hoofdstuk laat
zien welke projecten al zijn uitgevoerd, welke op stapel staan, en welke op
lange termijn zijn voorzien. Hieraan vooraf, als startpunt, wordt gekeken
naar de ontwikkeling van de verkeersintensiteiten.
2.1 Huidige verkeershoeveelheden in TU-Noord
Delft beschikt over een groot aantal meetpunten in het wegennet die continu
tellen hoeveel verkeer op die locaties passeert. Figuur 1 laat een tabel zien
met de resultaten van deze tellingen voor het gebied TU-Noord. Voor elk
jaar van 2000 tot en met 2008 wordt getoond hoeveel voertuigen
passeerden op een gemiddelde werkdag.
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Figuur 1: Telcijfers (voertuigen per etmaal) uit automatische telpunten rond
TU-Noord; pas op: schommelingen kunnen te maken hebben met tijdelijke situaties
(werkzaamheden met bijbehorende omleidingen) en met normale statistische
variaties

De getallen laten zien dat door de jaren heen de hoeveelheden verkeer
behoorlijk kunnen variëren, maar er blijkt geen toenemende of afnemende
trend. Met andere woorden, door het gebied TU-Noord rijdt nu niet
structureel meer of minder verkeer dan acht jaar geleden. De kwaliteit van
de verkeersafwikkeling in het gebied is in die tijd dus niet veranderd.
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2.2 Grafische overzichten van infrastructuurontwikkelingen
Deze paragraaf toont met figuren de infrastructuurontwikkelingen in en rond
TU-Noord. Een tekstuele beschrijving volgt in paragraaf 2.3.
Eerst laat Figuur 2 het totaaloverzicht van projecten zien. Daarna volgen
overzichten van:
• projecten zien die inmiddels zijn voltooid (Figuur 3),
• projecten die op stapel staan (Figuur 4). Dat zijn projecten waarvan de
voorbereiding (ontwerpproces) plaatsvindt of de bouw is begonnen,
• projecten waarvan de voorbereiding nog niet gestart is, maar waarvan
de realisatie wel valt binnen de uitvoeringstermijn van het LVVP (Figuur
5),
• projecten die op de lange termijn worden voorzien (Figuur 6), buiten de
tijdshorizon van het LVVP.
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Figuur 2: Overzicht infrastructuurontwikkelingen rond en in het gebied TU-Noord
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Figuur 3: Overzicht van infrastructuurontwikkelingen die voltooid zijn
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Figuur 4: Overzicht van infrastructuurontwikkelingen die in voorbereiding zijn of die
op dit moment worden gerealiseerd
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herinrichting S. v.d. Wieleweg
knip Julianalaan en 30 km/h
herinrichting Julianalaan-Noord

30 km/h Nassaulaan
reconstructie Poortlandplein
verkeerslichten kruispunt

30 km/h Chr. Huygensweg
reconstructie Rotterdamseweg

Figuur 5: Overzicht van infrastructuurontwikkelingen waarvan de voorbereiding nog
niet is gestart, maar waarvan de realisatie wel zal plaatsvinden binnen de
uitvoeringstermijn van het LVVP
reservering Hoflaan

HOV-/tramlijn 37

reservering fietsverbinding
aansluiting A13 Technopolis

Figuur 6: Overzicht van infrastructuurontwikkelingen op de lange termijn
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2.3 Tekstuele beschrijving van de infrastructuurontwikkelingen
Paragraaf 2.2 toonde met afbeeldingen de infrastructuurontwikkelingen in
en rond TU-Noord. Deze paragraaf levert daarbij nog tekstuele
beschrijvingen. Het betreft daarbij zowel uitgevoerde projecten, als
projecten waarvan de voorbereiding nog loopt of projecten die pas op de
lange termijn zullen spelen. Daartussen wordt in de tekst geen onderscheid
gemaakt; het gaat om het eindbeeld. Informatie of iets al gerealiseerd is of
nog voorbereid wordt, staat in de vorige paragraaf. In deze paragraaf vindt
de beschrijving plaats per modaliteit: het openbaar vervoer, fietsverkeer, en
autoverkeer.
Het omvangrijkste OV-project is de realisatie van tramlijn 19 tussen station
Delft en Technopolis. Daarnaast bestaat op het gebied van OV voor de
langere termijn eveneens de wens een tramlijn (of in eerste instantie
HOV-bus) te laten rijden naar Pijnacker en Zoetermeer (lijn 37).
Andere grote projecten betreffen het fietsverkeer: de aanleg van de
fietstunnel onder de A13 is in maart 2010 gereed en aan ontwerpen voor
nieuwe fietsverbindingen over de Schie (ter hoogte van Lijm & Cultuur en
van de Faradayweg) met tunnels onder het spoor in het verlengde wordt
gewerkt. Andere inspanningen voor betere fietsvoorzieningen zijn:
• meer vrijliggende fietspaden: Delfgauwseweg, Jaffalaan,
Mijnbouwstraat, Sint Sebastiaansbrug, Delfgauwseweg, fietspad onder
A13 bij Rijksstraatweg, fietspaden in Technopolis, reservering
fietsverbinding in verlengde Faradaybrug richting gebied rond Oude
Leede, verlenging fietsverbinding Mekelweg richting Midden-Delfland,
mogelijk fietspad aan westelijke Julianalaan, fietspad langs de
Oostsingel, een shortcut tussen het Abtswoudsepad en de Machteld van
Meterenlaan,
• opwaarderen van bestaande vrijliggende fietspaden: Zuidwal,
Rotterdamseweg, Michiel de Ruyterweg,
• fietsstraat: Ezelsveldlaan,
• oversteek voor fietsers in de voorrang: rotonde Nassaulaan, fietspad
onder de A13 bij de Rijksstraatweg, oversteek Rotterdamseweg bij de
Jaffalaan.
De meeste autoprojecten betreffen reconstructies van bestaande wegen.
Hierbij is de categorisering van wegen in het LVVP van belang. Daarbij is
voor elke weg bepaald in hoeverre een weg een ontsluitende dan wel
verblijfsfunctie heeft. Resulterende autoprojecten zijn als volgt:
• herinrichten tot erftoegangsweg (30 km/h) van de Michiel de Ruyterweg
tussen Mijnbouwstraat en Zuidplantsoen en van de Julianalaan tussen
Rotterdamseweg en Poortlandplein en het De Vries Van
Heijstplantsoen. Bovendien wordt de Julianalaan geknipt voor
gemotoriseerd verkeer. Dit leidt tot minder verkeer op deze wegdelen
waardoor de inrichting tot verblijfsgebied mogelijk is,
• herinrichten tot wijkontsluitingsweg (een combinatie van verblijven en
ontsluiten) van de route Mijnbouwstraat – Sint Sebastiaansbrug –
Zuidwal. Daarbij wordt de Mijnbouwstraat geschikt gemaakt om verkeer
in twee richtingen te verwerken. Dit is noodzakelijk om verkeer op de
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Julianalaan-west en –midden af te laten nemen, zodat daar een
30 km/h-inrichting mogelijk is,
herinrichten tot wijkontsluitingsweg van de route Zuidplantsoen – Michiel
de Ruyterweg (tussen Jaffalaan en Zuidplantsoen) – Jaffalaan. Deze
route zal zorgen voor de ontsluiting Poortlandplein/Schoemakerstraat –
Rotterdamseweg. Het toekennen van de ontsluitingsfunctie aan deze
route draagt bij aan het mogelijk maken van een 30 km/h-inrichting op
delen van de Michiel de Ruyterweg en Julianalaan.
doodlopend maken van de Prins Bernhardlaan voor autoverkeer. Deze
weg heeft historische waarde, met zijn monumentale bomen, en is zo
zeer verkeersluw geworden. Ook zal de Kanaalweg voor gemotoriseerd
verkeer geknipt worden zodat de Botaniestraat niet zal gaan
functioneren als ontsluitende weg naar het DUWO-terrein rond de
Kanaalweg. De ontsluiting naar dat gebied zal plaatsvinden vanuit een
nieuwe 30 km/h-verbinding van de Mijnbouwstraat naar de Kanaalweg,
autovrij maken Mekelweg en de ruimte bieden aan het Mekelpark met
voorzieningen voor langzaam verkeer en OV,
herinrichten van de Rotterdamseweg, tot gebiedsontsluitingsweg voor
het zuidelijke deel en tot wijkontsluitingsweg voor het noordelijke deel.
Het meest noordelijke deel is een woonstraat en daarvoor geldt als
inrichting een 30 km/h-profiel,
herinrichten noordelijke Julianalaan en Stalpaert van der Wieleweg,
reconstructie van de Oostpoortweg (gebiedsontsluitingsweg) inclusief de
aansluiting op de A13,
reconstructie van de Delfgauwseweg en de rotonde Nassaulaan, en
reserveren van ruimte voor een mogelijke verlengde Hoflaan. De
realisatie van die verlengde Hoflaan is nog niet voorzien, vooralsnog is
het plan beperkt tot een ruimtereservering,
herinrichten Nassaulaan (30 km/h) en vooruitlopend hierop een
schoolzone aan deze weg,
herinrichten van de Schoemakerstraat (gebiedsontsluitingsweg), met
noodzakelijke capaciteitsuitbreidingen bij de Kruithuisweg, verbeterde
aansluiting DelfTechpark en Stieltjesweg, verkeerslichten
Zuidplantsoen, reconstructie Poortlandplein,
realisatie van de N470 naar Zoetermeer en optimalisatie vormgeving
Kruithuisplein,
realisatie wegennet Technopolis. Daarbij hoort een nieuwe
hoofdontsluiting tussen Schoemakerstraat en Rotterdamseweg (de oude
route wordt autoluw), de Faradaybrug als calamiteitenverbinding voor
het autoverkeer, en een nieuwe aansluiting naar de A13 (wanneer de
ontwikkeling van het bedrijventerrein dit noodzakelijk maakt).

Naast de genoemde ontwikkelingen vanuit het mobiliteitsbeleid is ook de
milieuzone van belang. Deze komt voort uit milieubeleid, specifiek, het plan
van aanpak luchtkwaliteit.
2.4 Voorzien eindresultaat
Wanneer alle genoemde projecten voltooid zijn, leidt dit tot een verandering
van de structuur van het wegennet. Figuur 7 laat dit zien. Door de projecten
worden verschillende wegen aanzienlijk minder zwaar belast.
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Na uitvoering van de plannen blijft de route via de Sint Sebastiaansbrug –
Mijnbouwstraat – Julianalaan-Noord haar ontsluitende functie houden. Door
de structuur van het wegennet zijn namelijk voor verschillende relaties geen
redelijke alternatieven beschikbaar voor deze route. Ook met maatregelen
aan deze verbinding, blijft deze route voor een aantal relaties bij verre het
aantrekkelijkst (kortste reistijd). Met de resulterende vorm van het wegennet
wordt overigens een goede kwaliteit van de bereikbaarheid bereikt (geen
congestie).
Ontsluitende wegen in de huidige situatie:

Ontsluitende wegen na realisatie alle plannen:

Figuur 7: Hoofdontsluitingsstructuur in de huidige situatie (links) en na voltooiing
van alle beschreven projecten (volgens de wegcategorisatie van het LVVP)

De effecten van het verkeer op de luchtkwaliteit zijn beoordeeld met een
door VROM ontwikkeld rapportagetool (www.saneringstool.nl). Figuur 8
geeft de situatie weer van de luchtkwaliteit in 2008. De rode en paarse lijnen
zijn wegvakken waar de normen voor stikstofdioxide worden overschreden.
De normen voor fijnstof worden sedert enkele jaren niet meer overschreden
in de gemeente, en hier worden daarom geen afbeeldingen van gegeven.

Figuur 8: Situatie luchtkwaliteit in 2008
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Zonder verdere maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren ziet de
situatie er in 2011 uit als getoond in Figuur 9. Door de verbetering van de
luchtkwaliteit op nationale schaal is duidelijk de afname van het aantal
knelpunten te zien. Deze afname is bepaald zonder rekening te houden met
de effecten van de OV-bussen op aardgas en de milieuzone (Figuur 10) die
per 1 januari 2010 van kracht wordt (en voortkomt uit het plan van aanpak
luchtkwaliteit)
.

Figuur 9: Situatie luchtkwaliteit in 2011 zonder de extra maatregelen (OV op gas,
milieuzone) mee te nemen

Als deze maatregelen in de bepaling van de luchtkwaliteit worden
meegenomen, zijn eind 2011 wel alle knelpunten opgelost; 2015 is
overigens de uiterste termijn. Verdere zwaar ingrijpende maatregelen zijn
dan ook niet voorzien. Wel wordt voortgaande verbetering van de
luchtkwaliteit gezocht in het verminderen en verder verschonen van de
aanwezige verkeersstromen in de stad. Onlangs zijn daarom voor de dienst
toezicht openbare ruimte elektrische scooters aangeschaft en zullen de
regiotaxi’s op aardgas gaan rijden.
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Figuur 10: Milieuzone
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3. Effecten van de voorstellen van belangenvereniging TU Noord c.s.
In de notitie ‘Bereikbaar Delft – Leefbare Wippolder’ doen de
bewonersvereniging TU Noord, de VVD en D66 een aantal voorstellen voor
infrastructuurprojecten. Zij doen dit omdat zij stellen dat een aantal
projecten en ontwikkelingen nog niet meegenomen zouden zijn in het
verkeersbeleid (LVVP), namelijk:
• vertraging realisatie tramlijn 19,
• meer woningbouw dan eerder voorzien,
• extra nieuwbouw TU-wijk,
• TU-gebied autoluw,
• verkeerstellingen nu al hoger.
Tellingen (zie paragraaf 2.1) geven echter aan dat in de huidige situatie de
hoeveelheid verkeer niet is toegenomen, ook al is tramlijn 19 vertraagd.
Verder is er bij tramlijn 19 wel sprake van vertraging maar zeker niet van
afstel; zo zal het deel door Leidschendam begin 2010 gaan rijden. Ook zijn
ontwikkelingen als het TU-gebied autoluw en het merendeel van de
woningbouw wel meegenomen in het LVVP, en aldus ook in de prognoses
die daarbij gemaakt zijn.
Voor de ontwikkelingen van de woningbouw spelen wel nieuwe zaken die bij
het LVVP nog niet voorzien waren. Het gaat daarbij specifiek om de
mogelijke extra woningbouw in het gebied TU-Midden, vooral van
studentenwoningen. De effecten van deze nieuwe ontwikkelingen worden
beschouwd met nieuwe prognoses die gemaakt zullen worden bij de
project-m.e.r.
In de project-m.e.r. wordt een aantal alternatieven uitgewerkt waarbij de
milieugevolgen worden onderzocht. Daarbij komen ook effecten van het
verkeer aan de orde. De voorstellen die de belangenvereniging TU Noord
c.s. heeft gedaan kunnen daarbij een rol spelen.
Dit hoofdstuk bekijkt elk van de voorstellen en geeft verkeerskundige
analyses om te bepalen of ze perspectief bieden om verder bestudeerd te
worden in de m.e.r.:
• maatregelen met het oog op het verminderen van verkeer tussen de
A13-aansluiting bij IKEA en de binnenstad van Delft
Twee van de voorgestelde maatregelen betreffen het maken van nieuwe
oost-westverbindingen. Het doel is deze te laten dienen als alternatief
voor de route Oostpoortweg – Julianalaan – Mijnbouwstraat – Sint
Sebastiaansbrug.
o tunnel Zuidwal – Oostpoortweg
Los van de vraag welk effect zo’n verbinding zou hebben, is bij
voorbaat een dergelijk plan niet haalbaar. De inpassing zou immers
buitengewoon problematisch zijn en de kosten zouden navenant
hoog zijn. Het college ziet dit dan ook niet als een reëel plan,
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o

nieuwe oost-westverbinding ter hoogte van het Haantje
Er is geen relatie tussen een nieuwe oost-westverbinding ter hoogte
van het Haantje en het verkeer door TU-Noord. De afstand tussen
zo’n verbinding en TU-Noord is eenvoudigweg veel te groot.
Bovendien zou deze weg in het algemeen relatief weinig verkeer
trekken (in 2020 6000 vtg/etmaal). Ter illustratie toont Figuur 11 het
invloedsgebied van een dergelijke maatregel (berekend met het
verkeersmodel van Delft; bij de ligging is nog voorbij gegaan aan
beperkingen die voor het echte tracé zouden gelden).

Figuur 11: De wegen waar een getal bij staat ondervinden gevolgen van de
voorgestelde nieuwe verbinding tussen de Provincialeweg en de A13
(positief getal/rood: toename van verkeer; negatief getal/blauw: afname)

Het blijkt, zoals te verwachten, dat er alleen invloed is op wegen
dichterbij het Haantje. Dit is logisch, want alleen voor een deel van
het verkeer dat daar rijdt is er met de nieuwe verbinding reistijdwinst
te behalen. Los van de vraag welke effectiviteit de nieuwe verbinding
zou hebben, spelen overigens voor dit tracé belangrijke
haalbaarheidsproblemen (doorkruisen van bestaande functies,
noodzaak voor een nieuwe brug).
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•

loskoppelen TU-Midden/Schieoevers – TU-Noord/Wippolder
Een ander idee is de gebieden TU, Wippolder, en Schieoevers
grotendeels los te koppelen en verkeer te bevorderen via de Zuidkant
(dat wil zeggen, de Kruithuisweg). Concreet wordt voorgesteld:
o verkeer te remmen in TU-Noord door meer rood te geven bij
verkeerslichten aan een deel van het verkeer of echt te knippen,
30 km/h in te stellen, en fietsoversteken in de voorrang zetten,
o de zuidkant aantrekkelijker te maken met een bypass naar de A13
vanaf de Schoemakerstraat, een extra aansluiting op de
Kruithuisweg, en het toepassen van een groene golf op de
Kruithuisweg.
Voor de effecten van deze maatregelen moet bedacht worden dat voor
verkeer dat nu via TU-Noord rijdt van of naar de TU-wijk het omrijden
via de zuidkant zou leiden tot een aanzienlijke omweg. Verkeer moet
daarom behoorlijk ontmoedigd worden op de noordelijke routes voordat
echt effect te verwachten is.
Het afremmen of knippen moet niet alleen plaatsvinden op de
Schoemakerstraat, maar ook op de andere noord-zuidwegen
(Rotterdamseweg en Michiel de Ruyterweg) en ook op alle wegen die
via de oostelijke Wippolder op de Schoemakerstraat uitkomen. Dit
maakt de maatregel ingrijpend.
Om een inschatting te maken van de maximaal haalbare gevolgen van
de maatregel is met het verkeersmodel de situatie doorgerekend waarbij
de verbinding tussen de TU-wijk en TU-Noord volledig is verbroken.
Figuur 12 geeft aan voor de prognose in 2020 wat de resultaten daarvan
zouden zijn. Op de Julianalaan-Noord wordt zonder de maatregel de
intensiteit gelijk aan 18.720 vtg/etmaal. Met invoering van de maatregel
komt hier uit de prognose 14.843 vtg/etmaal, ofwel een afname van
20,7%.
Wat het effect is als niet geknipt wordt, maar het verkeer nog wel door
kan rijden maar met enig tijdverlies, is moeilijker in te schatten. Om dit te
bepalen is gedetailleerder onderzoek nodig.
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Figuur 12: Verandering van etmaalintensiteiten in 2020 in het geval de TU-wijk
volledig wordt geknipt van TU-Noord (positief getal/rood: toename van verkeer;
negatief getal/blauw: afname van verkeer)

•

ontlasten kruispunt Schoemakerstraat – Kruithuisweg
Andere voorstellen betreffen het ontlasten van het kruispunt
Schoemakerstraat – Kruithuisweg. Hiervoor worden twee opties
gegeven: het aansluiten van de Rotterdamseweg op de Kruithuisweg of
het maken van een nieuwe weg tussen de Schoemakerstraat en de
Rotterdamseweg, op beperkte afstand van de Kruithuisweg.
Deze maatregelen hebben echter onvoldoende effect op de wegen in
het gebied TU-Noord. Ze verdelen vooral het verkeer naar het
toekomstige Technopolis en naar de TU meer over de aansluiting ter
hoogte van de Rotterdamseweg en de Schoemakerstraat. Figuur 13
illustreert dit.
Echter, voor een dergelijke herverdeling is geen noodzaak. Er is
namelijk een ontwerp in voorbereiding voor de reconstructie van de
aansluiting Schoemakerstraat – Kruithuisweg die de verwachte
verkeersvraag goed kan verwerken. Deze heeft sterk de voorkeur, want
deze kost beperkt ruimte en kent geen verkeerstechnische of
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inpassingsproblemen. Daarentegen zou de nieuwe aansluiting of
parallelweg veel ruimte kosten en verkeerstechnisch problematisch zijn.

Figuur 13: Verandering in belasting wegvakken (vtg/etmaal) in 2020 bij
realisatie nieuwe aansluiting Kruithuisweg – Rotterdamseweg (positief
getal/rood: toename van verkeer; negatief getal/blauw: afname van verkeer)

•

ontlasten Schoemakerstraat/TU-Noord
Dit voorstel betreft het maken van een nieuwe verbinding parallel aan de
A13, van de A13 aansluiting Delft-Zuid naar de rotonde Nassauplein, en
mogelijk verder via de verlengde Hoflaan. Vanuit deze nieuwe weg
zouden verbindingen kunnen leiden naar de aanliggende gebieden als
de TU-wijk.
Het aansluiten van een dergelijke route direct aan het Kruithuisplein is
echter niet haalbaar. Wel aansluiten zou technisch bijzonder
ingewikkeld en aldus onredelijk duur zijn. Een dergelijke verbinding zal
daarom altijd op enige wijze moeten aansluiten op de Schoemakerstraat
zelf (wat ruimtelijk ook lastig is), zodat voor de aansluiting van de
Schoemakerstraat met Kruithuisweg deze nieuwe verbinding geen
voordelen biedt.
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De nieuwe verbinding is in het prognosemodel ingevoerd. De
veranderingen van de verkeersstromen worden getoond door Figuur 15.
Het blijkt dat de route feitelijk in het geheel geen verkeersaantrekkende
werking heeft ten opzichte van de bestaande verbindingen. Dit komt
omdat ze geen reistijdvoordeel oplevert ten opzichte van die andere
verbindingen. Ook voor TU-Noord levert de verbinding daardoor geen
voordeel op.

Figuur 14: Verandering in belasting wegvakken (vtg/etmaal) in 2020 bij
realisatie nieuwe verbinding parallel aan de A13 (positief getal/rood: toename
van verkeer; negatief getal/blauw: afname van verkeer)

•

ontlasten verbinding Schoemakerstraat – Rotterdamseweg – Schieweg
– centrum
Voorgesteld wordt nieuwe autobruggen over de Schie te realiseren. Een
brug is de Faradaybrug, en in het verlengde hiervan een nieuwe
aansluiting op de A13 (ter hoogte van Ruyven). Beide projecten staan
ook in het LVVP. Ze hebben echter geen gevolgen voor de TU-Noord,
want ze bieden geen betere reistijd dan de nu aanwezige verbindingen.
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Een andere brug die wordt voorgesteld is een brug tussen de
Rotterdamseweg en de Schieweg. Deze biedt echter aan weinig verkeer
een betere verbinding dan de huidige routes. De brug zou gebruikt
worden door slechts 3.500 voertuigen per etmaal. Het effect op
TU-Noord is navenant beperkt, zoals Figuur 15 laat zien.

Figuur 15: Verandering in belasting wegvakken (vtg/etmaal) in 2020 bij
realisatie nieuwe brug ter hoogte van de Minervaweg (positief getal/rood:
toename van verkeer; negatief getal/blauw: afname van verkeer)

•

P&R-terreinen
Een andere aanpak dan bovenstaande voorstellen betreft de realisatie
van P&R-terreinen. Een voorstel is een P&R-terrein te realiseren dat
vanaf de Kruithuisweg direct aansluit op tramlijn 19. Een andere
voorgestelde locatie is de Staalweg, direct bij de A13, waar dan een
nieuw plan voor OV naar het centrum gemaakt zou moeten worden.
Echter, op de schaal van Delft is het niet mogelijk dergelijke terreinen
concurrerend te maken ten opzichte van het direct rijden naar de
bestemming (rond of in de binnenstad). Direct rijden kost immers slechts
enkele minuten. Een OV-systeem zou een onhaalbaar hoge frequentie
moeten hebben om daar tegenop te kunnen. Hogere frequenties, en
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zeker een nieuwe OV-verbinding, zijn bovendien niet exploitabel. Dat
geldt nog sterker bij de invoering van nieuwe systemen als people
movers. Introductie van dergelijke systemen vraagt grote investeringen
en kent veel risico’s.
•

dynamisch verkeersmanagement (DVM) en een parkeerverwijssysteem
om zoekverkeer te voorkomen
Dynamisch verkeersmanagement in Delft is beperkt tot verkeerslichten
en een parkeerinformatiesysteem. Bijvoorbeeld DRIPS gebruikt Delft
vooralsnog niet. Het is niet eenvoudig in te schatten wat de effecten van
meer DVM zouden opleveren. Verder onderzoek naar de perspectieven
hiervan is daarom gewenst.

•

betere OV-verbinding station Delft Zuid – TU-gebied
Vanuit het centrale station van Delft zal met tramlijn 19 er een
hoogwaardige verbinding zijn naar Delft-Zuidoost. Een OV-verbinding
vanuit Delft-Zuid voegt daar geen vervoerwaarde aan toe, en zal
daarom geen significant effect hebben op de verkeerssituatie in
TU-Noord (noch exploitabel zijn). De gemeente richt zich bij station
Delft-Zuid op goede voorzieningen voor fiets en voetganger.

4. Conclusies
Dit document heeft voor het gebied TU-Noord het huidige verkeersbeleid
beschreven en aangegeven welke infrastructuurprojecten zijn voorzien, en
voor een deel al uitgevoerd. Daarna is geanalyseerd welke effecten verdere
maatregelen zouden hebben, welke naar voren zijn gebracht door de
belangenvereniging TU Noord, de VVD en D66 (in de notitie ‘Bereikbaar
Delft – Leefbare Wippolder’).
De uitgevoerde analyses laten zien dat voor de meeste ideeën er te veel
knelpunten zijn op het gebied van haalbaarheid en effectiviteit:
• een tunnel Zuidwal – Oostpoortweg is niet reëel,
• een nieuwe oost-westverbinding ter hoogte van het Haantje is niet
effectief (los van haalbaarheidsproblemen),
• het maken van een nieuwe aansluiting tussen de Kruithuisweg en de
Rotterdamseweg heeft onvoldoende effect op TU-Noord en kost wel
veel ruimte en investeringen,
• een nieuwe verbinding parallel aan de A13 met ‘inprikkers’ naar de
aanliggende wijken heeft geen enkele verkeersaantrekkende werking en
dus ook geen effecten van betekenis,
• een nieuwe brug ter hoogte van de Minervaweg heeft onvoldoende
effect op TU-Noord en is wel moeilijk inpasbaar en kostbaar,
• het invoeren van P&R op de beperkte schaal van Delft kan onmogelijk
succesvol zijn,
• bij een zeer goede OV-verbinding vanuit het centrale station kan geen
aanvullende winst verwacht worden door ook vanuit station Delft-Zuid
OV te laten rijden (naar de TU-wijk).
18/19

Twee van de voorgestelde maatregelen zijn wel voldoende haalbaar en
interessant om nader te bestuderen:
• het verbeteren van de ontsluiting naar het zuiden van de TU-wijk terwijl
verkeer van de TU-wijk naar TU-Noord wordt ontmoedigd,
• het toepassen van maatregelen op het vlak van dynamisch
verkeersmanagement.
Deze maatregelen zullen in detail onderzocht worden bij de project-m.e.r.
Daarnaast stelt het college voor bij de project-m.e.r. te onderzoeken wat het
oplevert om een onderdeel van het staande beleid naar voren te brengen,
namelijk het verlengen van de Hoflaan tussen de aansluiting met de A13 en
de Delfgauwseweg.
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