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1. Aanleiding, doel en procedure 3 

 
1.1. Aanleiding onderzoek 

Binnen het TU noord-gebied is een aantal nieuwe ontwikkelingen voorzien. Een deel van de 
oude TU-gebouwen is verkocht en hierin worden (studenten)woningen gerealiseerd. Daarnaast 
wordt ook de aanleg van tramlijn 19 in de wijk mogelijk gemaakt. In het Lokaal Verkeers- en 
Vervoersplan (LVVP) en de herziene versie van het Plan van aanpak luchtkwaliteit 2005-2020 
d.d. 21 februari 2006 (hierna te noemen: Plan van Aanpak) is een aantal maatregelen specifiek 
voor het TU noord-gebied beschreven. Deze maatregelen zijn in het bestemmingsplan TU 
noord mogelijk gemaakt.  
 
Nieuwe ontwikkelingen die kunnen leiden tot een verslechtering van de luchtkwaliteit moeten 
worden getoetst aan de in het Besluit luchtkwaliteit 2005 (hierna te noemen: Blk) opgenomen 
grenswaarden. De ontwikkelingen die binnen het TU noord-gebied mogelijk worden gemaakt, 
kunnen gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit binnen het plangebied en in de omgeving daar-
van. In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient daarnaast te worden nagegaan wat 
de luchtkwaliteit ter plaatse van de geplande woningen zal zijn. 
 
 
1.2. Wettelijke procedure 

Ten behoeve van de ontwikkeling van het TU noord-gebied wordt een bestemmingsplanproce-
dure doorlopen. Onderhavig onderzoek luchtkwaliteit maakt onderdeel uit van de planvorming 
voor deze planologische procedure.  
 
 
1.3. Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is het wettelijke kader en beleid ten aanzien van luchtkwaliteit beschreven. Ook 
is in dit hoofdstuk ingegaan op de maatregelen uit het Lokaal Verkeers- en Vervoersplan 
(LVVP) en het Plan van Aanpak (PvA) Luchtkwaliteit van de gemeente Delft in het algemeen en 
de gevolgen daarvan voor het TU noord-gebied in het bijzonder. Hoofdstuk 3 behandelt de uit-
gangspunten van het onderzoek. Een gedetailleerd overzicht van de gehanteerde intensiteiten 
en van de overige uitgangspunten per onderzoekssituatie is opgenomen in bijlage 1. Hoofd-
stuk 4 geeft een analyse van de berekeningsresultaten voor de verschillende prognosejaren en 
onderzoekssituaties. Hoofdstuk 5 sluit deze rapportage af met een samenvatting en conclusie.  
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2. Wettelijk kader en beleid 5 

 
2.1. Besluit luchtkwaliteit 

Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door het Blk. Het Blk bevat grenswaarden 
voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. 
Voor luchtkwaliteit als gevolg van wegverkeer is stikstofdioxide (NO2, jaargemiddelde) het 
meest maatgevend, aangezien deze stof door de invloed van het wegverkeer het snelst een 
overschrijding van de grenswaarde uit het Blk veroorzaakt1). Daarnaast zijn ook de concentra-
ties van fijn stof (PM10, jaargemiddelde en daggemiddelde) van belang. Andere stoffen uit het 
Blk hebben een beperkte invloed op de luchtkwaliteit bij wegen en zijn daarom bij deze toetsing 
buiten beschouwing gelaten. De grenswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof zijn in tabel 2.1 
weergegeven. De grenswaarden gelden voor de buitenlucht. 
 
Tabel 2.1. Grenswaarden en plandrempels maatgevende stoffen Blk 
 

stof toetsing van grenswaarde geldig 
vanaf 

plandrempel 
(2006) 

stikstofdioxide (NO2) jaargemiddelde concentratie 40 µg/m³ 2010 48 µg/m³ 
fijn stof (PM10)1) jaargemiddelde concentratie 40 µg/m³ 2005  
 24-uurgemiddelde concen-

tratie 
max. 35 keer per jaar 
meer dan 50 µg/m³ 

2005  

 
1) Bij de beoordeling hiervan blijven de aanwezige concentraties van zeezout buiten beschouwing (artikel 5 Blk en bij-

behorende Meetregeling).  
 
Op grond van artikel 7 lid 1 van het Blk moeten bestuursorganen bij de uitoefening van be-
voegdheden die gevolgen kunnen hebben voor de luchtkwaliteit (zoals de vaststelling van een 
bestemmingsplan) deze grenswaarden in acht nemen. Volgens artikel 7 lid 3 mogen bestuurs-
organen deze bevoegdheden tevens uitoefenen, indien: 
- de concentratie in de buitenlucht van de desbetreffende stof als gevolg van de uitoefening 

van die bevoegdheden per saldo verbetert of ten minste gelijk blijft (lid 3a); 
- bij een beperkte toename van de concentratie van de desbetreffende stof, door een met de 

uitoefening van de betreffende bevoegdheid samenhangende maatregel of een door die 
uitoefening optredend effect, de luchtkwaliteit per saldo verbetert (lid 3b). 

 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een bestemmings-
plan uit oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens tevens rekening gehou-
den met de luchtkwaliteit. 
 

Regeling saldering luchtkwaliteit 2005 
De mogelijkheid tot toepassen van de saldobenadering is in de Regeling saldering luchtkwaliteit 
2005 (hierna: de Regeling) nader uitgewerkt. Op 17 maart 2006 is de Regeling saldering lucht-
kwaliteit 2005 van kracht geworden. De saldobenadering is terug te vinden in artikel 7, lid 3 van 
het Besluit. In situaties waarin reeds sprake is van een overschrijding mogen bestuursorganen 
hun bevoegdheden uitoefenen indien de luchtkwaliteit per saldo verbetert of tenminste gelijk 
blijft. Als uitoefening van een bevoegdheid op een bepaalde locatie leidt tot een beperkte ver-
slechtering van de luchtkwaliteit op die locatie, dan is dit volgens de saldobenadering accepta-
bel mits dit leidt tot een verbetering van de luchtkwaliteit op een andere locatie. De saldobena-
dering is wel aan drie beperkingen onderhevig: 
- beperking naar inhoud: De uitvoering van het compenserende deel van het project, dan wel 

de afzonderlijke compenserende maatregel, dient gegarandeerd te zijn in de vorm van een  
 

                                                      
1) Uit ervaring blijkt dat de grenswaarde voor de uurgemiddelde concentratie van stikstofdioxide in Nederland pas 

wordt overschreden bij een jaargemiddelde concentratie boven 82 µg/m³. Dergelijke concentraties zijn niet te ver-
wachten in en om het plangebied en uit onderstaande berekeningen blijkt dat de concentraties aanzienlijk lager zijn. 
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maatregel of besluit, waarbij gelet moet worden op de financiering, uitvoerbaarheid en haal-
baarheid van genoemde maatregel of besluit. Ook dient de saldering binnen dezelfde stof 
plaats te vinden (dus PM10 niet compenseren met NO2); 

- beperking naar plaats: De compensatie dient in de directe nabijheid van het project gezocht 
te worden. Pas als dat redelijkerwijs niet mogelijk is, kan naar compensatie in een ruimer 
gebied worden gekeken. Daarbij dient het voorts te gaan om een beperkte verslechtering 
die wordt gecompenseerd door een verbetering in een groter gebied, opdat het aantal 
blootgestelden per saldo zal verminderen; 

- beperking in de tijd: De verslechtering en de compensatie dienen in principe tegelijkertijd te 
worden gerealiseerd. 

 
Uit het onderzoek zal moeten blijken of van deze regeling gebruik zal worden gemaakt.  
 

Meetregeling luchtkwaliteit 2005 
Op grond van het Blk is bepaald dat concentraties van stoffen die zich van nature in de buiten-
lucht bevinden en die niet schadelijk zijn voor de volksgezondheid, bij de beoordeling van de 
grenswaarden voor fijn stof buiten beschouwing worden gelaten. In de Meetregeling is bepaald 
dat alleen de bijdrage van zeezout kan worden afgetrokken van de concentratie fijn stof. Aan-
gegeven is hoe groot de aftrek van het jaargemiddelde en 24-uurgemiddelde per gemeente be-
draagt. Voor de gemeente Delft bedraagt de aftrek voor het jaargemiddelde fijn stof 6 µg/m³ en 
voor het 24-uurgemiddelde 6 overschrijdingen per jaar. 
 
 
2.2. Nationaal luchtkwaliteitplan 2004 en extra rijksmaatregelen 

Het Kabinet trekt extra geld uit voor maatregelen om de luchtkwaliteit in Nederland te verbete-
ren. Deze maatregelen komen bovenop de maatregelen uit de Nota verkeersemissies en Nota 
Mobiliteit en worden uitgevoerd binnen de planperiode. Bestaande maatregelen zijn onder meer 
de financiële stimulans van personen- en vrachtauto's met roetfilters en verlaging maximum-
snelheden op trajecten. De extra maatregelen voorzien onder meer in een subsidieregeling om 
roetfilters in te bouwen in bestaande voertuigen en vaartuigen en het stimuleren van schoner 
lokaal (openbaar) vervoer in gemeenten en provincies. Daarnaast zijn extra snelheidsbeperkin-
gen rond grote steden aangekondigd. 
 
Uit onderzoek van bureau CE1) blijkt dat maatregelen zoals door het rijk zijn vastgesteld op ter-
mijn een relevante bijdrage aan oplossing van de hoge concentraties van fijn stof leveren. Er-
van uitgaande dat circa 50% van de maatregelen in 2016 is uitgevoerd (met name toepassen 
roetfilters), wordt in het onderzoek geconcludeerd dat dit langs stedelijke verkeersaders kan lei-
den tot een vermindering van 3 µg/m³ fijn stof (jaargemiddelde). Een dergelijke verlaging van 
het jaargemiddelde van fijn stof houdt een vermindering van circa 16 dagen in voor het dagge-
middelde.  
 
Uit ander recent in opdracht van het ministerie van VROM uitgevoerd onderzoek2) blijkt dat de 
door het kabinet vastgestelde extra maatregelen van het rijk ook een zeker gunstig effect zullen 
hebben voor de achtergrondconcentratie van stikstofdioxide en (in minder mate) fijn stof in Ne-
derland. 
 
 
2.3. Beleid provincie Zuid-Holland 

De provincie heeft een Plan van aanpak fijn stof opgesteld (provincie Zuid-Holland, fe-
bruari 2005). Het Plan van aanpak vermeldt reeds genomen en voorgenomen maatregelen die 
de luchtkwaliteit in de provincie zullen verbeteren, zoals financiële ondersteuning bij het plaat-
sen van roetfilters op bussen van het openbaar vervoer. Ook zijn er diverse maatregelen om de 
 
                                                      
1) Bureau CE, Top tien voor een betere luchtkwaliteit, indicatie van effecten, publicatienummer: 05.4987.10, mei 2005. 
2) DHV Ruimte en Mobiliteit/ TNO/ RIGO, Lucht voor ruimtelijke plannen, Amersfoort september 2005. 
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productie van fijn stof van bedrijven en industrie te beperken, met name via vergunningverle-
ning. Ten slotte zijn er stimulerende maatregelen om de uitstoot van de scheepvaart en het ove-
rige verkeer te beperken, onder meer door het opstellen van plannen van aanpak in samenwer-
king met gemeenten. 
 
Van de maatregelen met betrekking tot bedrijven en industrie wordt een reductie van ⅓ van de 
uitstoot van fijn stof verwacht in 2010 (ten opzichte van 2000), wat neerkomt op een afname 
van ongeveer 2 µg/m³ (jaargemiddelde). De effecten van maatregelen met betrekking tot ver-
keer worden vooral na 2010 verwacht; hierdoor zal de achtergrondconcentratie fijn stof lager 
worden. De provincie zal de ontwikkelingen in de concentratie fijn stof volgen door middel van 
metingen, monitoring en onderzoek. 
 
 
2.4. Gemeentelijke maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit 

Inleiding 
In het Lokaal Verkeers- en Vervoersplan (LVVP) en Plan van Aanpak (PvA) Luchtkwaliteit van 
de gemeente Delft staan maatregelen die de gemeente neemt om de luchtverontreiniging terug 
te dringen. Naast generieke maatregelen die gelden voor de gehele gemeente, worden waar 
mogelijk ook maatregelen genoemd die betrekking hebben op specifieke locaties binnen de 
gemeente, waaronder het TU noord-gebied. 
Met behulp van deze maatregelen worden in de gemeente enkele knelpunten voor luchtkwaliteit 
opgelost dan wel zal de luchtkwaliteit ter plaatse van de overige knelpunten verbeteren. Omdat 
het verbeteren van de luchtkwaliteit deels door middel van verkeersmaatregelen bereikt, zal 
moeten worden, is het LVVP leidend. Het PvA Luchtkwaliteit is dan ook geen losstaand be-
leidsdocument, maar hangt nauw samen met het LVVP. 
 

Maatregelen Lokaal Verkeer en Vervoer en Plan van Aanpak Luchtkwaliteit 
Uitgangspunt maatregelen LVVP en PvA Luchtkwaliteit  

In het LVVP is als uitgangspunt voor luchtkwaliteit opgenomen dat de grote stromen verkeer 
geconcentreerd worden op die routes waar de afstand tot de eerstelijns bebouwing zodanig 
groot is, dat ter plaatse van gevoelige bestemmingen ruim voldaan wordt aan de (jaargemid-
delde) luchtkwaliteitsnormen. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld de Provincialeweg of de 
Kruithuisweg. Gebieden waar woningen dicht op drukke wegen staan, worden bij voorkeur zo-
veel mogelijk ontlast van grote verkeersstromen. Daarnaast is voor luchtkwaliteit het beleidsuit-
gangspunt geformuleerd dat in 2010 geen overschrijdingen van de luchtkwaliteitsnormen optre-
den bij met name gevoelige bestemmingen1).  
 

Maatregelen LVVP en PvA Luchtkwaliteit  
Maatregelen die zowel in het LVVP als in het PvA Luchtkwaliteit zijn genoemd: 
- infrastructurele maatregelen, waaronder:  

· aanleg van de knip in de Rijksstraatweg (parallel van de A13); hierdoor wordt sluipver-
keer (circa 3.000 mvt/etmaal) via de Delfgauwseweg (west) en de Oostpoortweg van en 
naar de A13 geweerd en verbeterd de luchtkwaliteit langs deze wegen; op de ge-
noemde wegen verbeterd de luchtkwaliteit met 1 µg/m³ NO2;  

· aanleg van de N470 Delft-Pijnacker-Zoetermeer met als doel het ontlasten van de aan-
sluiting Delft Centrum, de Oostpoortweg en de Delfgauwseweg (aan beide zijden van 
de A13, waar momenteel luchtkwaliteitproblemen zijn); het effect op de luchtkwaliteit is 
positief, echter nog niet daadwerkelijk onderzocht; 

· betere benutting Provincialeweg/Beatrixlaan; de eerstelijns bebouwing langs deze we-
gen ligt op grotere afstand dan bij andere wegen; door afwikkeling van meer verkeer 
over de Provincialeweg/Beatrixlaan, kan de kwaliteit op andere wegen worden verbe-
terd; 

                                                      
1)  Gevoelige bestemmingen vanuit luchtkwaliteit zijn met name woningen, gezondheidszorginstellingen, scholen en 

buitensportterreinen. Overigens maakt het Blk geen onderscheid tussen gevoelige- en niet-gevoelige bestemmin-
gen. 
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· optimalisering verkeerstructuur Spoorzonegebied; bij de herinrichting van het Spoor-
zonegebied wordt de verkeersstructuur zodanig gewijzigd, dat bestaande drukke we-
gen in het centrum sterk worden ontlast en het knelpunt luchtkwaliteit daar kleiner wordt 
c.q. verdwijnt; 

- 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 Fa-
radayweg en maatregelen als genoemd in het Fietsactieplan II; 

· verbetering openbaar vervoer, onder andere door de aanleg van tram 19, HOV-lijn 37 
en opvoeren van de bedieningsfrequentie met 50%; 

· 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; zo wil de gemeente 
bijvoorbeeld de Martinus Nijhoflaan op de Provincialeweg aansluiten, en zal het kruis-
punt Kruithuisweg/Voorhofdreef ongelijkvloers worden gemaakt; de wijkontsluitingswe-
gen, waaronder de binnenstadsring, zullen worden heringericht waarbij een meer ge-
lijkmatige doorstroming wordt bereikt.  

 
Maatregelen Plan van Aanpak Luchtkwaliteit  

Maatregelen die verder in het PvA Luchtkwaliteit zijn genoemd: 
- maatregelen ter reductie van emissies: verlaging maximumsnelheid op rijksweg A13, emis-

sie-eisen voor het openbaar vervoer, verschoning van het gemeentelijke wagenpark, het 
weren van vervuilende vrachtwagens langs binnenstad middels een milieuzonering, en 
een aangepaste inrichting van de binnenstadring met als doel betere en meer gelijkmatige 
doorstroming en daarmee lagere emissies; 

- klimaatbeleid: toepassen Delftse industriewarmte, plaatsen zonnepanelen en windmolens. 
Het effect van het klimaatbeleid (met name restwarmtegebruik) is significant, maar is in het 
kader van dit onderzoek luchtkwaliteit niet meegenomen. 

 
Maatregelen TU noord-gebied 

Met behulp van bovengenoemde maatregelen lost de gemeente een aantal knelpunten voor 
luchtkwaliteit op en verbetert de luchtkwaliteit ter plaatse van de overige knelpunten aanzienlijk. 
In het LVVP en het Plan van Aanpak luchtkwaliteit wordt ook specifiek ingegaan op een aantal 
maatregelen die binnen het TU noord-gebied zullen worden genomen. Om de leefbaarheid te 
verbeteren wordt de verkeersstructuur in de wijk gewijzigd. Deze maatregelen staan in het 
LVVP gepland voor de periode 2005-2009. Een aantal van deze maatregelen is verankerd in 
het bestemmingsplan. Op deze specifieke maatregelen wordt nader ingegaan in paragraaf 3.2. 
 
Een aantal van de hiervoor beschreven maatregelen uit het Plan van Aanpak en het LVVP zul-
len een positief effect hebben op de luchtkwaliteit binnen het TU noord-gebied. 
- De wegencategorisering classificeert alle wegen in Delft als stroomweg, gebiedsontslui-

tingsweg, 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 sa-
menhangt (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 gebiedsontsluitingswegen drukker worden, en de overige twee wegtypen 
rustiger. De doorgaande wegen door het TU noord-gebied zijn aangewezen als wijkontslui-
tingswegen. Het gemeentelijke verkeersmodel voorspelt overwegend lagere intensiteiten 
op de wegen in TU noord na invoering van de wegencategorisering. 

- Upgrading route Kruithuisweg-Provincialeweg. De gemeente wil de doorstroming op deze 
route, die ook wel de tweede binnenstadsring wordt genoemd, verbeteren door gericht en-
kele maatregelen door te voeren. Het betreft het ongelijkvloers maken van het kruispunt 
Kruithuisweg/Voorhofdreef, het realiseren van een aansluiting Provincialeweg/M. Nijhoff-
laan, het verbeteren van de verkeersregelinstallaties tussen de Van Foreestweg en Sion 
’t Haantje, en het verbreden van de Beatrixlaan. Deze maatregelen zullen verkeer onttrek-
ken van onder meer de wegen in het TU noord-gebied. Dat de Kruithuisweg-Provinciale-
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weg en Westlandseweg hierdoor drukker worden, is acceptabel geacht, omdat er langs 
deze wegen geen woningen of andere verblijfsfuncties dicht langs de weg zijn gelegen. 

- Implementatie van een Milieuzonering; de milieuzonering houdt in dat er een vrachtwagen-
verbod komt op en binnen de binnenstadsring, waarop ontheffingen worden verleend aan 
vervoerders die met een "schone" vrachtauto rijden. De ontheffingscriteria zijn: minimaal 
€ 2-norm + roetfilter of minimaal € 4-norm. Het effect van een milieuzonering is dat er min-
der vrachtverkeer zal rijden over de binnenstadsring (doorgaand vrachtverkeer kan over 
Kruithuisweg-Provincialeweg rijden), 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. 

- Aanleg van de N470. De aanleg staat feitelijk los van het Plan van Aanpak luchtkwaliteit, 
doch heeft wel een groot positief effect. 
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3. Uitgangspunten onderzoek 11 

 
3.1. Rekenmethode 

De luchtkwaliteit als gevolg van de nabijgelegen wegen is berekend met behulp van het CAR II-
programma1). Dit programma is opgesteld door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Mi-
lieu (RIVM) in opdracht van Directoraat-Generaal Milieubeheer, Directie Lucht en Energie. Het 
CAR II-programma geldt als het standaardrekenprogramma voor luchtkwaliteit. Het programma 
kan berekeningen uitvoeren voor de maatgevende stoffen fijn stof (PM10) en stikstofdioxide 
(NO2). Hierdoor is het programma geschikt voor het verkrijgen van een algemeen beeld van de 
luchtkwaliteit en voor het opsporen van knelpunten. Het CAR II-programma is toepasbaar voor 
berekeningen van concentraties op een afstand van het immissiepunt (bijvoorbeeld woningen) 
tot de wegas van minimaal 5 en maximaal 30 m (voor snelwegen tot 300 m). De berekende 
concentraties gelden voor een hoogte van 1,5 m boven het maaiveld. De invloed van de hoogte 
van de bebouwing is verwerkt in de verschillende wegtypes die in het programma ingevoerd 
kunnen worden.  
 
 
3.2. Uitgangspunten onderzoek 

Programma TU noord 
In het bestemmingsplan TU Noord wordt de realisatie van 1.400 (studenten)woningen mogelijk 
gemaakt. Daarnaast wordt in het bestemmingsplan ook een aantal concrete maatregelen uit het 
LVVP en het Plan van Aanpak luchtkwaliteit 2005-2020 mogelijk gemaakt: 
- Het invoeren van tweerichtingsverkeer op de Mijnbouwstraat (tussen Mijnbouwplein en 

Poortlandplein). Deze maatregel is onderdeel van een pakket aan maatregelen die het TU 
noord-gebied rondom het De Vries van Heystplantsoen een beter leefklimaat moet gaan 
geven. Door het wijzigen van de verkeersstructuur blijft er evenveel autoverkeer rijden (al-
leen het aantal vrachtauto's zal afnemen; zie verderop). Het aantal autokilometers neemt 
af doordat het verkeer tussen Mijnbouwplein en Poortlandplein in de huidige situatie nog 
400 m moet rijden (Michiel de Ruyterweg en Julianalaan), en in de toekomstige situatie 
maar 260 m (Mijnbouwstraat). Bij een intensiteit van 8.700 mvt/etmaal dat 140 m minder 
afstand hoeft af te leggen is dit een reductie in autokilometers van ruim 1.200 autokilome-
ters per dag. Rechtevenredig met de afname van het aantal autokilometers is de reductie 
in emissies. Bijkomend effect is dat deze 8.700 mvt/etmaal één verkeerslicht minder hoe-
ven te passeren, wat eveneens een reductie in de emissies zal geven ten opzichte van de 
autonome situatie. 

- Autoluw maken van de Michiel de Ruyterweg (tussen Mijnbouwplein en Zuidplantsoen). Dit 
is mogelijk door het tweerichtingsverkeer op de Mijnbouwstraat. Het verbeterd de leef-
baarheid langs deze straat (lucht, geluid, verkeersveiligheid). Het zorgt er tevens voor dat 
(zwaar) vrachtverkeer met een herkomst/bestemming in de bedrijventerreinen langs de 
Rotterdamseweg niet meer over de Mijnbouwstraat rijdt, aangezien de luchtkwaliteit langs 
deze laatste weg door de tweerichtings-maatregel toch al verslechtert. 

- Autoluw maken van de Julianalaan (tussen Rotterdamseweg en Poortlandplein). Ook dit is 
alleen mogelijk als de Mijnbouwstraat tweerichtingsverkeer wordt. Het verbeterd de leef-
baarheid langs deze weg voor zowel de bestaande als de toekomstige woningen. Het 
voorkomt deels dat het vrachtverkeer van en naar de Rotterdamseweg langs deze be-
staande woningen rijdt. Er rijden in de huidige situatie ongeveer 350 vrachtauto’s en bus-
sen over de Julianalaan (tussen de Rotterdamseweg en de Michiel de Ruyterweg). Door 
het wijzigen van de verkeersstructuur, en dan met name door het autoluw maken van de 
Julianalaan (tussen Rotterdamseweg en Poortlandplein) en Michiel de Ruyterweg zullen 
een 250 tal vrachtauto’s niet meer de route over Julianalaan of Mijnbouwstraat rijden. Het 
volledig tegengaan van vrachtverkeer is vooralsnog niet aan de orde. Het vrachtverkeer 
zal gaan rijden over Jaffalaan en Zuidplantsoen.  

                                                      
1) Calculation of Air pollution from Road traffic-programma II, versie 5.0, maart 2006. 
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- Herinrichting Mijnbouwplein. Vanwege de aanleg van tramlijn 19 is dit onvermijdelijk. Door-
dat de Michiel de Ruyterweg autoluw wordt krijgt het Mijnbouwplein nog maar één hoofd-
verkeersrichting (namelijk Sebastiaansbrug-Mijnbouwstraat). Het aantal afslagmogelijkhe-
den naar het onderliggend wegennet wordt ook beperkt. Daardoor ontstaat een kruispunt 
dat veel beter in staat is om de grote verkeersstroom van en naar de binnenstad te ver-
werken. De doorstroming zal dus verbeteren, wat ten gunste van de luchtkwaliteit komt. In 
het CAR II programma manifesteert zich dit door met doorstromend stadsverkeer te reke-
nen. 

- Herinrichting Poortlandplein. 
- 30 km/h Nassaulaan.  
- Aanleg tramlijn 19 zorgt voor een verlaging van het aantal bussen op het Mijnbouwplein en 

Michiel de Ruyterweg met 50 bussen per dag. 
 

Verkeersintensiteiten 
De gehanteerde verkeersintensiteiten zijn afkomstig uit het verkeersmodel van de gemeente 
Delft. Er zijn cijfers beschikbaar voor de jaren 2005, 2007 en 2015. Voor 2005 en 2007 gaat het 
om de autonome situatie zonder realisering van het bestemmingsplan. Voor 2015 zijn de vol-
gende modelsituaties beschikbaar: 
- de autonome situatie; 
- de situatie inclusief programma TU noord (de luchtkwaliteit van deze situatie is niet bere-

kend); 
- de situatie inclusief programma TU noord en inclusief wijzigingen in de verkeersstructuur;  
- de situatie inclusief programma TU noord, inclusief wijzigingen in de verkeersstructuur, en 

inclusief alle overige maatregelen uit het LVVP en het herziene Plan van Aanpak lucht-
kwaliteit 2005-2020. 

 
De situatie inclusief het programma TU noord maar exclusief de wijzigingen in de verkeers-
structuur is een situatie die niet zal optreden. Deze wijzigingen zijn noodzakelijk voor uitvoering 
van het bouwprogramma van 1400 woningen bijvoorbeeld voor wat betreft de hogere grens-
waarde procedure Wet geluidhinder. De luchtkwaliteit voor deze situatie is derhalve ook niet be-
rekend. 
 
Omdat er geen cijfers voor 2010 beschikbaar zijn, is voor dit jaar gebruikgemaakt van de prog-
noses voor 2015. De daadwerkelijke intensiteiten (en daarmee ook de berekende concentraties 
luchtverontreinigende stoffen) zullen over het algemeen in 2010 lager zijn dan de gehanteerde 
intensiteiten1). Gezien het bovenstaande kan gesteld worden dat er in dit onderzoek sprake is 
van een worstcasebenadering. 
 
Er is in het onderzoek van uitgegaan dat in 2010 alle ontwikkelingen die in het bestemmings-
plan worden mogelijk gemaakt, gerealiseerd zullen zijn. Een overzicht van de gehanteerde in-
tensiteiten is opgenomen in bijlage 1. 
 

Overige invoergegevens CAR II-programma 
Naast de verkeersintensiteiten worden in het CAR II-programma per wegvak nog een aantal 
andere basisgegevens ingevoerd zoals de voertuigverdeling, het aantal parkeerbewegingen, de 
gemiddelde snelheid, het wegprofiel, de bomenfactor en de afstand tot de as van de weg. In het 
onderzoek zijn de concentraties luchtverontreinigende stoffen direct langs de weg berekend. 
Per wegvak is (afhankelijk van de breedte van het wegprofiel) de minimale afstand van de as 
van de weg tot de rand van de weg bepaald.  
De uitgangspunten zijn per prognosejaar en per situatie opgenomen in bijlage 1. 
 

                                                      
1) Vooral omdat enkele grote ontwikkelingsgebieden die veel verkeer zullen genereren (waaronder Spoorzone, 

Technopolis) in 2010 pas in de beginfase van de ontwikkeling zullen zijn. 
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4.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk zijn de berekeningsresultaten weergegeven. Onderzocht zijn de prognosejaren 
2007 (huidige situatie), 2010 (inwerkingtreding grenswaarde stikstofdioxide) en 2015. Per prog-
nosejaar volgt een analyse van de resultaten. Voor de toekomstige situaties (2010 en 2015) zijn 
op basis van de beschikbare verkeersprognoses een drietal situaties berekend: 
- de autonome situatie (situatie A);  
- de situatie inclusief programma TU noord en inclusief wijzigingen in de verkeersstructuur 

(situatie B);  
- de situatie inclusief programma TU noord en inclusief alle maatregelen uit het LVVP en het 

Plan van Aanpak luchtkwaliteit (situatie C). 
 
 
4.2. Rekenresultaten 2007 

In tabel 4.1 zijn de rekenresultaten weergegeven voor de huidige situatie.  
 

Stikstofdioxide 
Uit de resultaten in tabel 4.1 blijkt dat in 2007 de jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide 
langs een groot deel van de onderzochte wegvakken boven de 40 µg/m³ ligt. Er hoeft echter 
pas in 2010 aan deze grenswaarde te worden voldaan.  
 

Fijn stof 
Langs alle onderzochte wegvakken wordt voldaan aan de jaargemiddelde grenswaarde voor fijn 
stof. Wel vinden er in 2007 langs een aantal wegvakken (Julianalaan, Delfgauwseweg, Oost-
poortweg, Zuidwal en Oostsingel) overschrijdingen plaats van daggemiddelde grenswaarde 
voor fijn stof. 
 
Tabel 4.1. Berekeningsresultaten 2007  
wegvak stikstofdioxide (NO2) 

jaargemiddelde 
(in µg/m³)* 

fijn stof (PM10) 
jaargemiddelde 

(in µg /m³)** 

fijn stof (PM10) 
24-uurgemiddelde 

(aantal overschrijdingen 
per jaar)** 

Mijnbouwplein/Sebastiaansbrug 43 25 31 

Mijnbouwstraat    
- ts Mijnbouwplein en Poortlandplein 39 24 26 
M. de Ruyterweg    
- ts Zuidwal en Mijnbouwplein 43 26 31 
- ts Mijnbouwplein en Julianalaan 42 25 29 
- ts Julianalaan en Zuidplantsoen 36 23 22 
- ts Zuidplantsoen en Jaffalaan 37 23 23 
Julianalaan    
- ts Rotterdamseweg en M. de Ruyterweg 36 23 22 
- ts M. de Ruyterweg en Poortlandplein 40 25 27 
- ts Poortlandplein en Oostplein 49 29 48 

Schoemakerstraat    
- ts Poortlandplein en Zuidplantsoen 38 24 24 
- ts Zuidplantsoen en Kloosterkade 36 23 23 
- ts Kloosterkade en C. Huygensweg 40 25 27 
- ts C. Huygensweg en Prof. Evertslaan 40 25 27 
Delfgauwseweg    
- ts A. van Saksenweg en Nassaulaan 40 24 26 
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wegvak stikstofdioxide (NO2) 
jaargemiddelde 

(in µg/m³)* 

fijn stof (PM10) 
jaargemiddelde 

(in µg /m³)** 

fijn stof (PM10) 
24-uurgemiddelde 

(aantal overschrijdingen 
per jaar)** 

- ts Nassaulaan en A13 46 27 36 

Oostpoortweg    
- ts Oostplein en A. van Saksenweg 45 26 34 
- ts A. van Saksenweg en Staalweg 48 28 45 
Nassaulaan    
- ts Poortlandplein en St. Aldegonstraat 41 25 27 
- ts St. Aldegonstraat en Kloosterkade) 38 23 23 
Zuidplantsoen 33 22 20 

Jaffalaan 34 22 21 

Zuidwal    
- ts Michiel de Ruyterweg en Asvest 44 26 33 
- ts Asvest en Westvest 49 29 48 

Oostsingel    
- ts Oostplein en Stalpaert v.d. Wieleweg 44 26 36 
Kanaalweg 32 22 20 

 
*  Deze grenswaarde is in 2007 nog niet in werking getreden (vanaf 2010). 
** Inclusief aftrek bijdrage zeezout voor fijn stof. 
 
 
4.3. Rekenresultaten 2010 

In tabel 4.2 zijn de rekenresultaten weergegeven voor het prognosejaar 2010 waarbij onder-
scheid is gemaakt tussen de autonome situatie (A), de situatie met programma TU noord en de 
wijzigingen in de verkeersstructuur (B) en de situatie met programma TU noord en alle maatre-
gelen uit het LVVP en het Plan van Aanpak luchtkwaliteit (C).  
 

Stikstofdioxide 
Uit de resultaten in tabel 4.2 blijkt dat In de autonome situatie (A) langs de relatief drukke weg-
vakken sprake is van een overschrijding van de jaargemiddelde grenswaarde voor stikstof-
dioxide. 
 
Uit de resultaten voor situatie B (TU noord mét wijzigingen in de verkeersstructuur) blijkt dat 
langs een aantal wegvakken (zoals bijvoorbeeld delen van de Michiel de Ruyterweg en de Ju-
lianalaan) sprake is van een daling van de jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide ten op-
zichte van de autonome situatie. Dit is het gevolg van de wijziging van de verkeersstructuur. 
Langs een aantal andere wegvakken (zoals de Mijnbouwstraat, het Zuidplantsoen en de Jaf-
falaan) neemt de concentraties stikstofdioxide toe. Langs de wegvakken waar in de autonome 
situatie grenswaarden worden overschreden, leidt de uitvoering van het plan echter in geen ge-
val tot een verdere overschrijding van deze grenswaarden.  
 
Situatie C (TU noord plus alle maatregelen LVVP en PvA lucht) laat hetzelfde beeld zien wat 
betreft toe- en afnames ten opzichte van de autonome situatie als ten opzichte van situatie B. 
Over het algemeen zijn de concentraties stikstofdioxide iets lager dan in situatie B. Dit is het 
gevolg van het uitvoeren van de extra maatregelen uit het LVVP en het Plan van Aanpak Lucht-
kwaliteit. Een aantal overschrijdingen van de jaargemiddelde grenswaarde voor stikstofdioxide 
blijft echter bestaan. 
 

Fijn stof 
Aan de jaargemiddelde grenswaarde voor fijn stof wordt in 2010 in alle gevallen voldaan. De 
daggemiddelde grenswaarde wordt alleen langs de Zuidwal (tussen Asvest en Westvest) vaker 
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overschreden dan de maximaal toegestane 35 dagen per jaar. Het aantal overschrijdingsdagen 
is met uitvoering van het bestemmingsplan TU noord gelijk aan de autonome situatie. Met alle 
maatregeln uit het LVVP en Plan van Aanpak is er langs de Zuidwal sprake van een afname 
van het aantal overschrijdingsdagen.  
 
Ook langs verschillende wegvakken waar in de autonome situatie al aan de grenswaarden 
wordt voldaan, is er in de situaties B en/of C sprake van een verdere afname van de concentra-
ties fijn stof ten opzichte van de autonome situatie (als gevolg van het uitvoeren van de maatre-
gelen uit het LVVP en het Plan van Aanpak Luchtkwaliteit). Langs een aantal andere wegvak-
ken neemt in situatie B en/of C de concentratie fijn stof weliswaar toe door de wijzigingen in de 
verkeersstructuur en de realisatie van de studentenwoningen, maar deze toename leidt nergens 
tot een overschrijding van de grenswaarden voor fijn stof.  
 

Geplande woningen 
Langs vrijwel al de wegen in het TU noord gebied waar voornoemde 1400 (studenten)woningen 
mogelijk worden gemaakt voldoet de luchtkwaliteit in 2010 langs de rand van de weg in zowel 
de autonome situatie, alsook in de situatie met volledige realisering van het bestemmingsplan. 
De concentraties luchtverontreinigende stoffen worden lager naarmate een locatie verder van 
de wegas ligt. Aangezien ter plaatse van de rand van de weg wordt voldaan aan de grenswaar-
den, zal ook ter plaatse van de beoogde (studenten)woningen geen sprake zijn van overschrij-
ding van grenswaarden.  
 
Alleen langs de Julianalaan (wegvak tussen Poortlandplein en Oostplein) vindt direct langs de 
weg nog wel een overschrijding plaats van de jaargemiddelde grenswaarde voor stikstofdioxide. 
De woningen liggen langs dit wegvak op een minimale afstand van 16 m uit de as van de weg. 
Uit CAR-berekeningen blijkt dat op 14 m uit de as van de weg aan alle grenswaarden uit het Blk 
wordt voldaan.  
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Tabel 4.2. Berekeningsresultaten 2010* 
stikstofdioxide (NO2) 

jaargemiddelde 
(in µg/m³) 

fijn stof (PM10) 
jaargemiddelde 

(in µg /m³) 

fijn stof (PM10) 
24-uurgemiddelde 

(aantal overschrijdingen 
per jaar) 

wegvak 

A B C A B C A B C 

Mijnbouwplein/Sebastiaansbrug 41 40 39 24 24 24 27 26 24 

Mijnbouwstraat          
- ts Mijnbouwplein en Poortlandplein 36 40 40 23 24 24 22 26 26 
M. de Ruyterweg          
- ts Zuidwal en Mijnbouwplein 40 40 39 24 24 24 27 26 24 
- ts Mijnbouwplein en Julianalaan 40 37 33 24 23 22 26 21 19 
- ts Julianalaan en Zuidplantsoen 35 38 33 22 23 22 20 22 19 
- ts Zuidplantsoen en Jaffalaan 36 39 34 23 23 22 22 23 20 
Julianalaan          
- ts Rotterdamsew. en M. de Ruyterw. 34 32 32 22 21 21 19 18 18 
- ts M. de Ruyterw. en Poortlandplein 38 32 32 24 21 21 24 19 19 
- ts Poortlandplein en Oostplein 45 44 42 26 26 25 35 35 29 

Schoemakerstraat          
- ts Poortlandplein en Zuidplantsoen 36 38 38 23 23 23 22 23 23 
- ts Zuidplantsoen en Kloosterkade 36 36 36 22 23 23 21 21 22 
- ts Kloosterkade en C. Huygensweg 38 38 39 23 23 24 24 24 26 
- ts C. Huygensw. en Prof. Evertslaan 39 39 40 24 24 25 24 25 27 

Delfgauwseweg          
- ts Anna van Saksenw. en Nassaul. 35 35 35 22 22 22 21 21 21 
- ts Nassaulaan en A13 38 38 38 23 23 23 23 23 23 

Oostpoortweg          
- ts Oostplein en Anna van Saksenw. 42 42 41 24 25 24 27 27 26 
- ts Anna van Saksenw. en Staalw. 44 44 43 26 26 26 33 34 31 
Nassaulaan          
- ts Poortlandplein en St. Aldegonstr. 35 35 35 22 22 22 20 20 20 
- ts St. Aldegonstr. en Kloosterkade 34 34 34 21 22 22 19 19 19 
Zuidplantsoen 32 35 34 21 22 22 18 20 20 

Jaffalaan 32 37 35 21 23 22 19 22 20 

Zuidwal          
- ts Michiel de Ruyterweg en Asvest 42 42 39 25 25 24 28 29 24 
- ts Asvest en Westvest 48 48 46 28 28 27 46 46 39 

Oostsingel          
- ts Oostpl. en Stalpaert v.d. Wielew. 41 41 41 25 25 25 30 30 28 
Kanaalweg 31 31 31 21 21 21 18 18 18 

* Inclusief aftrek bijdrage zeezout voor fijn stof. 
 
 
4.4. Rekenresultaten 2015 

In tabel 4.3 zijn de rekenresultaten weergegeven voor het prognosejaar 2015 waarbij onder-
scheid is gemaakt tussen de autonome situatie (A), de situatie inclusief programma TU noord 
en wijzigingen in de verkeersstructuur (B) en de situatie inclusief LVVP en het Plan van Aanpak 
luchtkwaliteit (C). 
 

Stikstofdioxide 
Uit de resultaten in tabel 4.3 blijkt dat in 2015 in vrijwel alle gevallen aan de jaargemiddelde 
grenswaarde voor stikstofdioxide wordt voldaan. Alleen langs de Zuidwal (tussen Asvest en 
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Westvest) wordt deze grenswaarde in de autonome situatie en de situatie met bestemmings-
plan TU noord (B) overschreden. Er is in situatie B echter geen sprake van een toename van de 
overschrijding ten gevolge van de uitvoering van het bestemmingsplan. In situatie C wordt langs 
dit wegvak ten gevolge van de maatregelen uit het LVVP en het Plan van Aanpak Luchtkwaliteit 
wel aan de jaargemiddelde grenswaarde voor stikstofdioxide voldaan.  
 
Evenals in 2010 is langs een aantal wegvakken sprake is van een daling van de jaargemiddelde 
concentratie stikstofdioxide ten opzichte van de autonome situatie en langs een aantal andere 
wegvakken sprake van een toename. De uitvoering van het bestemmingsplan leidt in geen ge-
val tot een overschrijding van de grenswaarde. 
 

Fijn stof 
Zowel in de autonome situatie als in situatie B en C wordt in 2015 aan de jaargemiddelde en 
daggemiddelde grenswaarde voor fijn stof voldaan. De concentraties fijn stof liggen ruim onder 
de grenswaarde.  
 

Geplande woningen 
Aangezien in 2015 langs alle wegen binnen het plangebied aan de grenswaarden uit het Blk 
wordt voldaan, zal ook ter plaatse van de beoogde (studenten)woningen geen sprake zijn van 
overschrijding van grenswaarden.  
 
Tabel 4.3. Berekeningsresultaten 2015* 

stikstofdioxide (NO2) 
jaargemiddelde 

(in µg/m³) 
 

fijn stof (PM10) 
jaargemiddelde 

(in µg /m³) 
 

fijn stof (PM10) 
24-uurgemiddelde 

(aantal 
overschrijdingen 

per jaar) 
 

wegvak 

A B C A B C A B C 

Mijnbouwplein/Sebastiaansbrug 36 35 34 22 22 22 21 21 20 

Mijnbouwstraat          
- ts Mijnbouwplein en Poortlandplein 32 35 35 21 22 22 19 21 21 
M. de Ruyterweg          
- ts Zuidwal en Mijnbouwplein 36 35 34 22 22 22 21 21 20 
- ts Mijnbouwplein en Julianalaan 36 30 30 22 21 21 21 17 17 
- ts Julianalaan en Zuidplantsoen 31 30 29 21 21 21 18 17 17 
- ts Zuidplantsoen en Jaffalaan 32 31 30 21 21 21 18 17 17 
Julianalaan          
- ts Rotterdamseweg en M. de Ruyterweg 30 28 28 21 20 20 17 16 16 
- ts M. de Ruyterw. en Poortlandplein 34 29 29 22 20 20 20 17 17 
- ts Poortlandplein en Oostplein 39 39 37 24 24 23 24 24 23 
Schoemakerstraat          
- ts Poortlandplein en Zuidplantsoen 32 33 33 21 22 22 18 19 19 
- ts Zuidplantsoen en Kloosterkade 32 32 32 21 21 21 18 18 19 
- ts Kloosterkade en C. Huygensweg 34 34 35 22 22 22 20 20 21 
- ts C. Huygensw. en Prof. Evertslaan 34 34 36 22 22 23 20 20 22 
Delfgauwseweg          
- ts Anna van Saksenw. en Nassaul. 31 31 31 21 21 21 18 18 18 
- ts Nassaulaan en A13 34 34 34 22 22 22 19 19 19 

Oostpoortweg          
- ts Oostplein en Anna van Saksenw. 36 37 36 22 23 22 21 21 21 
- ts Anna van Saksenw. en Staalw. 39 39 37 23 24 23 24 24 23 

Nassaulaan          
- ts Poortlandplein en St. Aldegonstr. 31 31 31 21 21 21 17 17 17 
- ts St. Aldegonstr. en Kloosterkade) 30 30 30 20 21 21 17 17 17 
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stikstofdioxide (NO2) 
jaargemiddelde 

(in µg/m³) 
 

fijn stof (PM10) 
jaargemiddelde 

(in µg /m³) 
 

fijn stof (PM10) 
24-uurgemiddelde 

(aantal 
overschrijdingen 

per jaar) 
 

wegvak 

A B C A B C A B C 

Zuidplantsoen 29 30 30 20 21 21 16 17 17 

Jaffalaan 29 31 31 20 21 21 16 17 17 

Zuidwal          
- ts Michiel de Ruyterweg en Asvest 37 37 34 23 23 22 22 22 20 
- ts Asvest en Westvest 42 42 40 25 25 24 28 28 26 
Oostsingel          
- ts Oostpl. en Stalpaert v.d. Wielew. 37 37 36 23 23 23 23 23 22 

Kanaalweg 28 28 28 20 20 20 16 16 16 

* Inclusief aftrek bijdrage zeezout voor fijn stof. 
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Herinrichting TU Noord 

De gemeente maakt de realisatie van circa 1.400 (studenten)woningen in een aantal oude TU-
gebouwen mogelijk in het bestemmingsplan TU noord. Daarnaast wordt in het bestemmings-
plan een aantal maatregelen mogelijk gemaakt die van invloed zijn op de verkeersstructuur en 
de verkeersstromen binnen het gebied. Om deze ontwikkelingen te kunnen toetsen aan het Blk 
is onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen voor de luchtkwaliteit (bijdrage van de ontwikkeling) 
en de luchtkwaliteit ter plaatse van de beoogde woningen.  
 
Naast de autonome situatie (A) zijn een tweetal situaties berekend. De eerste situatie is inclu-
sief de realisering van de (studenten)woningen en de verkeersmaatregelen die direct in het be-
stemmingsplan worden mogelijk gemaakt (B). Zo zal de Mijnbouwstraat tweerichtingsverkeer 
worden en worden het Mijnbouwplein, de Julianalaan en de Michiel de Ruyterweg heringericht. 
In de andere situatie (C) is tevens rekening gehouden met alle (overige) maatregelen uit het 
Plan van aanpak Luchtkwaliteit en het LVVP.  
 

Resultaten 
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat met name in 2010 zowel in de autonome situatie 
als in de 2 andere onderzochte situaties langs een aantal wegvakken sprake is van een over-
schrijding van grenswaarden uit het Besluit luchtkwaliteit. Daarbij gaat het vooral om overschrij-
dingen van de jaargemiddelde grenswaarde voor stikstofdioxide. 
 
Uit de resultaten voor de situatie met uitvoering van het bestemmingsplan (situatie B) blijkt dat 
langs een aantal wegvakken (zoals delen van de Michiel de Ruyterweg en de Julianalaan) 
sprake is van een daling van de concentraties luchtverontreinigende stoffen ten opzichte van de 
autonome situatie. Dit is het gevolg van de wijziging van de verkeersstructuur. Langs een aantal 
andere wegvakken (zoals de Mijnbouwstraat, het Zuidplantsoen en de Jaffalaan) nemen de 
concentraties stikstofdioxide en fijn stof toe. Langs de wegvakken waar in de autonome situatie 
grenswaarden worden overschreden, leidt de uitvoering van het bestemmingsplan echter in 
geen geval tot een verdere overschrijding van deze grenswaarden. In 2015 is nog slechts langs 
één wegvak (Zuidwal) sprake van een overschrijding van een grenswaarde (stikstofdioxide). De 
uitvoering van het bestemmingsplan leidt in dat geval niet tot een verdere overschrijding van 
deze grenswaarde. Langs alle andere wegvakken wordt in 2015 aan de grenswaarden voor 
stikstofdioxide en fijn stof voldaan. Bovenstaande betekent dat zowel in 2010 als in 2015, bij 
uitvoering van het bestemmingsplan wordt voldaan aan het Besluit luchtkwaliteit. 
 
De situatie waarbij ook alle (overige) maatregelen uit het Plan van Aanpak luchtkwaliteit zijn uit-
gevoerd (situatie C) laat hetzelfde beeld zien wat betreft toe- en afnames ten opzichte van de 
autonome situatie als de situatie met alleen uitvoering van het bestemmingsplan (B). Over het 
algemeen zijn de concentraties luchtverontreinigende stoffen in situatie C lager dan in situatie 
B. Dit is het gevolg van het uitvoeren van de extra maatregelen uit het LVVP en het Plan van 
Aanpak Luchtkwaliteit. Een aantal overschrijdingen van de jaargemiddelde grenswaarde voor 
stikstofdioxide blijft in deze variant (in 2010) echter bestaan. Wanneer alle maatregelen uit het 
Plan van Aanpak luchtkwaliteit zijn uitgevoerd zal in 2015 langs alle onderzochte wegen aan de 
grenswaarden uit het Besluit luchtkwaliteit worden voldaan.  
 
Uit de resultaten blijkt daarnaast dat ter plaatse van de beoogde (studenten)woningen geen 
sprake zal zijn van overschrijding van grenswaarden.  
 

Conclusie 
Het Besluit luchtkwaliteit staat de vaststelling en uitvoering van het bestemmingsplan TU Noord 
niet in de weg. Het plan voldoet uit het oogpunt van luchtkwaliteit aan de eisen van een goede 
ruimtelijke ordening. 
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Bijlage 1. Overzicht invoergegevens CAR 1
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Bijlage 1. Overzicht invoergegevens CAR 2 
 

 
2005 huidige situatie            
straatnaam x(m) y(m) intensiteit 

[mvt/etm] 
fractie 
licht 

fractie 
middel 
zwaar 

fractie 
zwaar 

fractie 
bus 

parkeer-
bewegin-
gen 

snelheidstype weg-
type 

Bomen-
factor 

afstand tot 
wegas [m] 

Mijnbouwplein/Sebastiaansbrug  15600 0,947      0,012 0,011 0,03 0 normaal stadsverkeer 3a 1 9 
Mijnbouwstraat          Mijnbouwplein Poortlandplein 8500 0,955 0,02 0,01 0,015 0 normaal stadsverkeer 3a 1 6 
M. de Ruyterweg Zuidwal Mijnbouwplein 15600 0,947      0,012 0,011 0,03 0 normaal stadsverkeer 3a 1 9 
M. de Ruyterweg Mijnbouwplein Julianalaan 8700 0,94      0,02 0,01 0,03 10 normaal stadsverkeer 3a 1,25 8 
M. de Ruyterweg Julianalaan Zuidplantsoen 2200 0,9       0,02 0,01 0,07 0 normaal stadsverkeer 3a 1,25 6 
M. de Ruyterweg Zuidplantsoen Jaffalaan 2900 0,92       0,02 0,01 0,05 0 normaal stadsverkeer 3a 1,5 6 
Julianalaan Rotterdamseweg M. de Ruyterweg 2400 0,9      0,08 0,02 0 25 normaal stadsverkeer 3a 1,25 8 
Julianalaan M. de Ruyterweg Poortlandplein 8000 0,96      0,02 0,01 0,01 25 normaal stadsverkeer 3a 1,25 6 
Julianalaan          Poortlandplein Oostplein 16700 0,94 0,03 0,02 0,01 25 normaal stadsverkeer 3b 1 7 
Schoemakerstraat        Poortlandplein Zuidplantsoen 5400 0,95 0,03 0,01 0,01 0 doorstromend stadsverkeer 3a 1,25 6 
Schoemakerstraat        Zuidplantsoen Kloosterkade 4600 0,95 0,03 0,01 0,01 0 doorstromend stadsverkeer 2 1,25 6 
Schoemakerstraat        Kloosterkade C. Huygensweg 7200 0,95 0,03 0,01 0,01 0 doorstromend stadsverkeer 3a 1,5 6 
Schoemakerstraat C. Huygensweg Prof. Evertslaan 7400 0,95    0,03 0,01 0,01 0 doorstromend stadsverkeer 3a 1,5 6 
Delfgauwseweg A. van Saksenweg Nassaulaan 8600 0,95      0,03 0,02 0 10 normaal stadsverkeer 4 1 6 
Delfgauwseweg          Nassaulaan A13 14200 0,94 0,03 0,02 0,01 0 normaal stadsverkeer 4 1 6 
Oostpoortweg Oostplein A. van Saksenweg 17100 0,94      0,03 0,02 0,01 0 doorstromend stadsverkeer 2 1,25 7 
Oostpoortweg A. van Saksenweg Staalweg 27400 0,95      0,03 0,02 0 0 doorstromend stadsverkeer 2 1,25 7 
Nassaulaan          Poortlandplein St. Aldegonstraat 9000 0,93 0,03 0,02 0,02 15 normaal stadsverkeer 3a 1 6 
Nassaulaan          St. Aldegonstraat Kloosterkade 4500 0,92 0,03 0,02 0,03 20 normaal stadsverkeer 3a 1 6 
Zuidplantsoen     800 0,94      0,04 0,02 0 15 normaal stadsverkeer 4 1 5 
Jaffalaan     1000 0,97         0,02 0,01 0 15 normaal stadsverkeer 4 1,25 5
Zuidwal Michiel de Ruyter-

weg 
Asvest  

         
19300

0,953 0,012 0,011 0,024 0 normaal stadsverkeer 3a 1 10
Zuidwal             Asvest Westvest 20300 0,953 0,012 0,011 0,024 0 normaal stadsverkeer 4 1 8
Oostsingel Oostplein Stalpaert v.d. Wie-

leweg 
12700 

0,97    
  

0,02 0,01 0
0 

normaal stadsverkeer 
4 1

6 
Kanaalweg     100 1      0 0 0 10 normaal stadsverkeer 4 1,25 5 
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Bijlage 1. Overzicht invoergegevens CAR 3 
 

 
2007 autonoom            
straatnaam x(m) y(m) intensiteit 

[mvt/etm] 
fractie 
licht 

fractie 
middel-
zwaar 

fractie 
zwaar 

fractie 
bus 

parkeer-
bewegin-
gen 

snelheidstype weg-
type 

bomen-
factor 

afstand tot 
wegas [m] 

Mijnbouwplein/Sebastiaansbrug    16100 0,947      0,012 0,011 0,03 0 normaal stadsverkeer 3a 1 9 
Mijnbouwstraat          Mijnbouwplein Poortlandplein 8800 0,955 0,02 0,01 0,015 0 normaal stadsverkeer 3a 1 6 
M. de Ruyterweg Zuidwal Mijnbouwplein 16100 0,947      0,012 0,011 0,03 0 normaal stadsverkeer 3a 1 9 
M. de Ruyterweg Mijnbouwplein Julianalaan 9000 0,94      0,02 0,01 0,03 10 normaal stadsverkeer 3a 1,25 8 
M. de Ruyterweg Julianalaan Zuidplantsoen 2300 0,9       0,02 0,01 0,07 0 normaal stadsverkeer 3a 1,25 6 
M. de Ruyterweg Zuidplantsoen Jaffalaan 3000 0,92       0,02 0,01 0,05 0 normaal stadsverkeer 3a 1,5 6 
Julianalaan Rotterdamseweg M. de Ruyterweg 2500 0,9      0,08 0,02 0 25 normaal stadsverkeer 3a 1,25 8 
Julianalaan M. de Ruyterweg Poortlandplein 8200 0,96      0,02 0,01 0,01 25 normaal stadsverkeer 3a 1,25 6 
Julianalaan          Poortlandplein Oostplein 17200 0,94 0,03 0,02 0,01 25 normaal stadsverkeer 3b 1 7 
Schoemakerstraat        Poortlandplein Zuidplantsoen 5600 0,95 0,03 0,01 0,01 0 doorstromend stadsverkeer 3a 1,25 6 
Schoemakerstraat        Zuidplantsoen Kloosterkade 4700 0,95 0,03 0,01 0,01 0 doorstromend stadsverkeer 2 1,25 6 
Schoemakerstraat        Kloosterkade C. Huygensweg 7400 0,95 0,03 0,01 0,01 0 doorstromend stadsverkeer 3a 1,5 6 
Schoemakerstraat C. Huygensweg Prof. Evertslaan 7600 0,95    0,03 0,01 0,01 0 doorstromend stadsverkeer 3a 1,5 6 
Delfgauwseweg A. van Saksenweg Nassaulaan 6300 0,95      0,03 0,02 0 10 normaal stadsverkeer 4 1 6 
Delfgauwseweg          Nassaulaan A13 11800 0,94 0,03 0,02 0,01 0 normaal stadsverkeer 4 1 6 
Oostpoortweg Oostplein A. van Saksenweg 17600 0,94      0,03 0,02 0,01 0 doorstromend stadsverkeer 2 1,25 7 
Oostpoortweg A. van Saksenweg Staalweg 26800 0,95      0,03 0,02 0 0 doorstromend stadsverkeer 2 1,25 7 
Nassaulaan          Poortlandplein St. Aldegonstraat 9300 0,93 0,03 0,02 0,02 15 normaal stadsverkeer 3a 1 6 
Nassaulaan          St. Aldegonstraat Kloosterkade 4600 0,92 0,03 0,02 0,03 20 normaal stadsverkeer 3a 1 6 
Zuidplantsoen     800 0,94      0,04 0,02 0 15 normaal stadsverkeer 4 1 5 
Jaffalaan     1000 0,97         0,02 0,01 0 15 normaal stadsverkeer 4 1,25 5
Zuidwal M. de Ruyterweg Asvest 19900 0,953         0,012 0,011 0,024 0 normaal stadsverkeer 3a 1 10
Zuidwal             Asvest Westvest 20900 0,953 0,012 0,011 0,024 0 normaal stadsverkeer 4 1 8
Oostsingel Oostplein Stalpaert v.d. Wie-

leweg 
13100 

0,97    
  

0,02 0,01 0
0 

normaal stadsverkeer 
4 1

6 
Kanaalweg     100 1      0 0 0 10 normaal stadsverkeer 4 1,25 5 
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Bijlage 1. Overzicht invoergegevens CAR 4 
 

 
2010, 2015, 2020 autonoom           
straatnaam x(m) y(m) intensiteit 

[mvt/etm] 
fractie 
licht 

fractie 
middel-
zwaar 

fractie 
zwaar 

fractie 
bus 

parkeer-
bewegin-
gen 

snelheidstype weg-
type 

bomen-
factor 

afstand tot 
wegas [m] 

Mijnbouwplein / Sebastiaansbrug   21000 0,952      0,012 0,011 0,025 0 normaal stadsverkeer 3a 1 9 
Mijnbouwstraat          Mijnbouwplein Poortlandplein 9100 0,955 0,02 0,01 0,015 0 normaal stadsverkeer 3a 1 6 
M. de Ruyterweg Zuidwal Mijnbouwplein 20400 0,952      0,012 0,011 0,025 0 normaal stadsverkeer 3a 1 9 
M. de Ruyterweg Mijnbouwplein Julianalaan 13700 0,94      0,02 0,01 0,03 10 normaal stadsverkeer 3a 1,25 8 
M. de Ruyterweg Julianalaan Zuidplantsoen 4000 0,93       0,02 0,01 0,04 0 normaal stadsverkeer 3a 1,25 6 
M. de Ruyterweg Zuidplantsoen Jaffalaan 5000 0,94       0,02 0,01 0,03 0 normaal stadsverkeer 3a 1,5 6 
Julianalaan Rotterdamseweg M. de Ruyterweg 2500 0,9      0,08 0,02 0 25 normaal stadsverkeer 3a 1,25 8 
Julianalaan M. de Ruyterweg Poortlandplein 10700 0,96      0,02 0,01 0,01 25 normaal stadsverkeer 3a 1,25 6 
Julianalaan          Poortlandplein Oostplein 17700 0,94 0,03 0,02 0,01 25 normaal stadsverkeer 3b 1 7 
Schoemakerstraat        Poortlandplein Zuidplantsoen 7000 0,95 0,03 0,01 0,01 0 doorstromend stadsverkeer 3a 1,25 6 
Schoemakerstraat        Zuidplantsoen Kloosterkade 7700 0,95 0,03 0,01 0,01 0 doorstromend stadsverkeer 2 1,25 6 
Schoemakerstraat        Kloosterkade C. Huygensweg 9100 0,95 0,03 0,01 0,01 0 doorstromend stadsverkeer 3a 1,5 6 
Schoemakerstraat C. Huygensweg Prof. Evertslaan 9700 0,95    0,03 0,01 0,01 0 doorstromend stadsverkeer 3a 1,5 6 
Delfgauwseweg A. van Saksenweg Nassaulaan 5500 0,97      0,02 0,01 0 10 normaal stadsverkeer 4 1 6 
Delfgauwseweg          Nassaulaan A13 7800 0,95 0,02 0,01 0,02 0 normaal stadsverkeer 4 1 6 
Oostpoortweg Oostplein A. van Saksenweg 19100 0,94      0,03 0,02 0,01 0 doorstromend stadsverkeer 2 1,25 7 
Oostpoortweg A. van Saksenweg Staalweg 28300 0,95      0,03 0,02 0 0 doorstromend stadsverkeer 2 1,25 7 
Nassaulaan          Poortlandplein St. Aldegonstraat 5200 0,94 0,02 0,01 0,03 15 normaal stadsverkeer 3a 1 6 
Nassaulaan          St. Aldegonstraat Kloosterkade 2500 0,91 0,02 0,01 0,06 20 normaal stadsverkeer 3a 1 6 
Zuidplantsoen     800 0,94      0,04 0,02 0 15 normaal stadsverkeer 4 1 5 
Jaffalaan     1200 0,97        0,02 0,01 0 15 normaal stadsverkeer 4 1,25 5 
Zuidwal M. de Ruyterweg Asvest 25300 0,953        0,012 0,011 0,024 0 normaal stadsverkeer 3a 1 10 
Zuidwal            Asvest Westvest 29300 0,953 0,012 0,011 0,024 0 normaal stadsverkeer 4 1 8 
Oostsingel Oostplein Stalpaert v.d. Wie-

leweg 
16600 

0,97    
  

0,02 0,01 0
0 

normaal stadsverkeer 
4 1

6 
Kanaalweg     100 1      0 0 0 10 normaal stadsverkeer 4 1,25 5 
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Bijlage 1. Overzicht invoergegevens CAR 5 
 

 
2010, 2015, 2020 incl ontwikkeling bestemmingsplan TU noord + wijzigingen verkeersstructuur 
straatnaam x(m) y(m) intensiteit 

[mvt/etm] 
fractie 
licht 

fractie 
middel-
zwaar 

fractie 
zwaar 

fractie 
bus 

parkeer-
bewegin-
gen 

snelheidstype weg-
type 

bomen-
factor 

Mijnbouwplein / Sebastiaansbrug    21100 0,952      0,012 0,011 0,025 0 doorstromend stadsverkeer 3a 1 9 
Mijnbouwstraat          Mijnbouwplein Poortlandplein 18800 0,955 0,02 0,01 0,015 0 doorstromend stadsverkeer 3a 1 6 
M. de Ruyterweg Zuidwal Mijnbouwplein 21100 0,952      0,012 0,011 0,025 0 doorstromend stadsverkeer 3a 1 9 
M. de Ruyterweg Mijnbouwplein Julianalaan 6100 0,92      0,02 0,01 0,05 20 normaal stadsverkeer 3a 1,25 8 
M. de Ruyterweg Julianalaan Zuidplantsoen 5600 0,89     0,02 0,01 0,08 0 normaal stadsverkeer 3a 1,25 6 
M. de Ruyterweg Zuidplantsoen Jaffalaan 6500 0,91     0,02 0,01 0,06 0 normaal stadsverkeer 3a 1,5 6 
Julianalaan Rotterdamseweg M. de Ruyterweg 1400 0,97       0,02 0,01 0 25 normaal stadsverkeer 3a 1,25 8 
Julianalaan M. de Ruyterweg Poortlandplein 1400 0,97       0,02 0,01 0 25 normaal stadsverkeer 3a 1,25 6 
Julianalaan           Poortlandplein Oostplein 18700 0,95 0,03 0,01 0,01 25 normaal stadsverkeer 3b 1 7 
Schoemakerstraat         Poortlandplein Zuidplantsoen 10100 0,95 0,03 0,01 0,01 0 doorstromend stadsverkeer 3a 1,25 6 
Schoemakerstraat         Zuidplantsoen Kloosterkade 8400 0,96 0,02 0,01 0,01 0 doorstromend stadsverkeer 2 1,25 6 
Schoemakerstraat         Kloosterkade C. Huygensweg 9600 0,96 0,02 0,01 0,01 0 doorstromend stadsverkeer 3a 1,5 6 
Schoemakerstraat C. Huygensweg Prof. Evertslaan 10800 0,96     0,02 0,01 0,01 0 doorstromend stadsverkeer 3a 1,5 6 
Delfgauwseweg A. van Saksenweg Nassaulaan 5500 0,97        0,02 0,01 0 10 normaal stadsverkeer 4 1 6 
Delfgauwseweg            Nassaulaan A13 8100 0,95 0,02 0,01 0,02 0 normaal stadsverkeer 4 1 6 
Oostpoortweg Oostplein A. van Saksenweg 19900 0,94       0,03 0,02 0,01 0 doorstromend stadsverkeer 2 1,25 7 
Oostpoortweg A. van Saksenweg Staalweg 29400 0,95       0,03 0,02 0 0 doorstromend stadsverkeer 2 1,25 7 
Nassaulaan           Poortlandplein St. Aldegonstraat 5000 0,94 0,02 0,01 0,03 15 normaal stadsverkeer 3a 1 6 
Nassaulaan           St. Aldegonstraat Kloosterkade 2700 0,91 0,02 0,01 0,06 20 normaal stadsverkeer 3a 1 6 
Zuidplantsoen     3100 0,94        0,04 0,02 0 15 normaal stadsverkeer 4 1 5 
Jaffalaan     4300 0,94        0,04 0,02 0 15 normaal stadsverkeer 4 1,25 5
Zuidwal M. de Ruyterweg Asvest 26100 0,953        0,012 0,011 0,024 0 normaal stadsverkeer 3a 1 10
Zuidwal            Asvest Westvest 29600 0,953 0,012 0,011 0,024 0 normaal stadsverkeer 4 1 8
Oostsingel Oostplein Stalpaert v.d. Wie-

leweg 
16600 

0,97    
    

0,02 0,01 0
0 normaal stadsverkeer 4 1

6 
Kanaalweg     100 1        0 0 0 10 normaal stadsverkeer 4 1,25 5 

afstand tot 
wegas [m] 
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Bijlage 1. Overzicht invoergegevens CAR 6 
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2010, 2015, 2020 incl ontwikkeling bestemmingsplan TU noord & maatregelen Plan van Aanpak luchtkwaliteit   
straatnaam x(m) y(m) intensiteit 

[mvt/etm] 
fractie 
licht 

fractie 
middel-
zwaar 

fractie 
zwaar 

fractie 
bus 

parkeer-
bewegin-
gen 

snelheidstype weg-
type 

bomen-
factor 

afstand tot 
wegas [m] 

Mijnbouwplein/Sebastiaansbrug    18000 0,957      0,012 0,011 0,02 0 doorstromend stadsverkeer 3a 1 9 
Mijnbouwstraat          Mijnbouwplein Poortlandplein 17500 0,955 0,02 0,01 0,015 0 doorstromend stadsverkeer 3a 1 6 
M. de Ruyterweg Zuidwal Mijnbouwplein 18000 0,957      0,012 0,011 0,02 0 doorstromend stadsverkeer 3a 1 9 
M. de Ruyterweg Mijnbouwplein Julianalaan 3000 0,94      0,02 0,01 0,03 20 normaal stadsverkeer 3a 1,25 8 
M. de Ruyterweg Julianalaan Zuidplantsoen 2100 0,93       0,02 0,01 0,04 0 normaal stadsverkeer 3a 1,25 6 
M. de Ruyterweg Zuidplantsoen Jaffalaan 2800 0,94       0,02 0,01 0,03 0 normaal stadsverkeer 3a 1,5 6 
Julianalaan Rotterdamseweg M. de Ruyterweg 1400 0,97      0,02 0,01 0 25 normaal stadsverkeer 3a 1,25 8 
Julianalaan M. de Ruyterweg Poortlandplein 1400 0,97      0,02 0,01 0 25 normaal stadsverkeer 3a 1,25 6 
Julianalaan          Poortlandplein Oostplein 16600 0,95 0,03 0,01 0,01 25 doorstromend stadsverkeer 3b 1 7 
Schoemakerstraat        Poortlandplein Zuidplantsoen 10100 0,95 0,03 0,01 0,01 0 doorstromend stadsverkeer 3a 1,25 6 
Schoemakerstraat        Zuidplantsoen Kloosterkade 9400 0,96 0,02 0,01 0,01 0 doorstromend stadsverkeer 2 1,25 6 
Schoemakerstraat        Kloosterkade C. Huygensweg 11800 0,96 0,02 0,01 0,01 0 doorstromend stadsverkeer 3a 1,5 6 
Schoemakerstraat C. Huygensweg Prof. Evertslaan 13600 0,96    0,02 0,01 0,01 0 doorstromend stadsverkeer 3a 1,5 6 
Delfgauwseweg A. van Saksenweg Nassaulaan 5500 0,97      0,02 0,01 0 10 normaal stadsverkeer 4 1 6 
Delfgauwseweg          Nassaulaan A13 8100 0,95 0,02 0,01 0,02 0 normaal stadsverkeer 4 1 6 
Oostpoortweg Oostplein A. van Saksenweg 19700 0,95      0,03 0,01 0,01 0 doorstromend stadsverkeer 2 1,25 7 
Oostpoortweg A. v Saksenweg Staalweg 27600 0,96      0,03 0,01 0 0 doorstromend stadsverkeer 2 1,25 7 
Nassaulaan          Poortlandplein St. Aldegonstraat 5000 0,94 0,02 0,01 0,03 15 normaal stadsverkeer 3a 1 6 
Nassaulaan          St. Aldegonstraat Kloosterkade 2700 0,91 0,02 0,01 0,06 20 normaal stadsverkeer 3a 1 6 
Zuidplantsoen     2700 0,94      0,04 0,02 0 15 normaal stadsverkeer 4 1 5 
Jaffalaan     2500 0,94         0,04 0,02 0 15 normaal stadsverkeer 4 1,25 5
Zuidwal M. de Ruyterweg Asvest 16500 0,953         0,012 0,011 0,024 0 normaal stadsverkeer 3a 1 10
Zuidwal             Asvest Westvest 24100 0,953 0,012 0,011 0,024 0 normaal stadsverkeer 4 1 8
Oostsingel Oostplein Stalpaert v.d. Wie-

leweg 
15000 

0,97    
  

0,02 0,01 0
0 

normaal stadsverkeer 
4 1

6 
Kanaalweg     100 1      0 0 0 10 normaal stadsverkeer 4 1,25 5 

 


