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• Een praktijkvoorbeeld 

• Delft-ZO op weg naar verkeersinfarct? 
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• Verkeersplan D66-VVD uitgewerkt in MER 
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Verwachte 
verkeersknelpunten 
in 2020 (volgens 
plan-mer): 

•Centrumroute (A13-
Delft – centrum 
Delft) loopt vast 
tijdens de spits 

•Schoemakerstraat - 
Kruithuisweg 

Delft’s verkeersinfarct is nabij 



Hoe zat het ook al weer? 



Julianalaan als woonstraat 1937 



Julianalaan als autoriool 2011 



Poortlandplein jaren ‘30 



Poortlandplein 2011 



Oostplein 1959 



Oostplein 2011 



Komplan jaren 50 





  





Elk jaar meer verkeer 

Steeds vaker lange 
verkeersopstoppingen 
bij vollopen of blokkade 
A13 

Geen alternatieve route 

Nog steeds knelpunten 
geluid en luchtkwaliteit 



Oktober 2009 



Citaat uit het LVVP juni 2005 

 “Het TU-noord-gebied blijft na deze wijzigingen in de verkeerscirculatie 
zeer zwaar belast. Zowel vanuit capaciteit als leefbaarheid is het gewenst 
dat minder verkeer via deze wegen naar de binnenstad rijdt. De 
luchtkwaliteit en de geluidhinder blijven zorgelijk. Er is geen eenvoudige 
oplossing te vinden voor het overbelaste netwerk in het TU-noordgebied.  

 […] 

 De oplossing zal gevonden moeten worden in het reduceren van het 
autoverkeer. 

 […] 

 Mocht blijken dat de ontwikkelingen negatief zijn, zullen extra 
maatregelen worden voorgesteld die de omvang van het verkeer en met 
name het vrachtverkeer plaatselijk zullen beperken.” 

 



TU autoluw gebied ter grootte van 
de binnenstad  



Veel infra noord-zuid, weinig oost-
west  



Flessenhals/trechter TU-Noord  



Oplossing tunnel 



Ontmoedigen verkeer vanuit noorden,  
Ontsluiting Rotterdamse weg,  

Extra opstelcapaciteit en bypasses naar A13 



Parkeerring TU met nieuwe 
oostelijke en westelijke ontsluiting  



Verkeersplan in projectgroep MER 
maatregelen doorgerekend 

en met elkaar gecombineerd  



Nieuwe oost-west ontsluiting  



Kenmerken 
• Ontsluitende ringstructuur 50 km/h 

– Westzijde: nieuwe brug over de Schie 

• Verbindt verlengde Coenderstraat met Rotterdamse 
weg 

– Oostzijde: Parallel langs A13 

• Ikea, Verlengde Hoflaan, Pauwmolen, strak langs A13 

– Aansluiting op Schoemakerstraat 

– Oost-west verbinding  

• Verbindt Schoemakerstraat met Rotterdamseweg 

• Downgrade TU-Noord route naar 30/35 km/h 

 





Verkeer 2023 versus 2007 



TU-Noord 2023 versus 2007 
Volgens MER 



Oost-west ontsluiting 
Mijnbouwstraat 2-richting verkeer 



Oost-west ontsluiting; 
Mijnbouwstraat afsluiten 



Verkeer gaat waar het hoort 



Oost-west ontsluiting creëert 
groene ruimte 



Voordelen op een rij 
• Beduidend minder bewoners hinder en overlast door verkeer 

omdat woonstraten worden ontzien. 
• Verbetering leefbaarheid TU-Noord (geluid, lucht, veiligheid, 

groen) door sterke vermindering van het verkeer op 
– Nassaulaan, Delfgauwseweg, Julianalaan, Schoemakerstraat, 

Mijnbouwplein, Sebastiaansbrug, Mijnbouwstraat; 

• Betere ontsluiting van het TU-gebied door een directere 
verbinding vanuit het westen en oosten  
– Voorhof, Buitenhof, Tanthof,  directe aansluiting op knooppunt bij 

Ikea; 

• Verbetering doorstroming knooppunt Kruithuisweg-
Schoemakerstraat; 

• Vermindering sluipverkeer  
– Jan den Oudenweg, Telderslaan en Delfgauwseweg; 

 



Conclusies 

• Historische kans om planfout (Komplan) na 60 
jaar te herstellen 

 

• Zonder LVVP-plus is MER gedoemd te mislukken 

 

• Nieuwe oost-west verbinding creëert ruimte voor 
verkeer èn groen 


