
Beste fractie, 

 

Ik ga ervan uit dat u ook op de hoogte bent met het probleem van het sluipverkeer in de 

binnenstad na de sluiting van de Sebastiaansbrug, met name aan de smalle Gasthuislaan, maar 

ook het Oosteinde, Oranje Plantage  enz ondervinden enorm veel overlast 

 

Er zijn reeds 5 burgerbrieven in gestuurd over  dit onderwerp, and still counting.  

 

Toen het echt ging gebeuren dat de Sebastiaansbrug voor een lange tijd dicht zou gaan 

voelden wij aan de Gasthuislaan natuurlijk de bui hangen.  

Wij zijn de ingang om verder te rijden naar de Koepoortbrug en komende vanaf de 

Koepoortbrug in ingang naar het Zuidpoort gebied. 

Omdat wij toen al veel overlast ondervonden van verkeer die lukraak tegen het verkeer inreed 

vanwege werkzaamheden,  hebben wij aan de bel getrokken en is er een overleg geweest met 

Gerard Bloemhof, de verkeersdeskundige van de Gemeente en iemand van het bureau de 

Omleiding, die voor een niet gering bedrag dit zou coördineren. 

 

Er werd ons verteld dat er uitgebreid aandacht zou worden besteed aan het voorkomen van 

sluipverkeer, vooral door de Gasthuislaan.  

Daar moesten we echt vertrouwen in hebben: de man wist wat hij deed, jaren ervaring hè.  

En als ultieme maategel kon altijd de Gasthuislaan aan de kant Kruisstraat worden 

afgesloten.  Dat was een rustig gevoel. Jammer dat de ambtenaar ons al na een week zei dat 

dat nooit zou gebeuren.  

 

De brug werd afgesloten en we kregen een verkeersregelaar op de hoek 

Gasthuislaan/kruisstraat.  

Onmiddellijk effect was dat verkeer door de steegjes  tussen Zuiderstraat en Gasthuislaan 

ging rijden, of gewoon tegen het verkeer in aan de andere kant. Kortom het was chaos.  

Nadat er een buurmeisje ternauwernood was gemist door een spookrijder was bij ons de maat 

vol en hebben wij om aanvullende maatregelen gevraagd. 

Er kwamen 3 versmallingen aan de zuid kant en eentje aan de noordkant. 

Er kwamen borden te staan met 15 km en "bestemmingsverkeer". Een papieren tijger in 

optima forma.  

Er zou nog een camera komen, die evenwel er nog niet is.  

 

De ambtenaar had in zijn wijsheid besloten tot het opnieuw bestraten van  beide kanten, het 

lag er prachtig glad en vooral snel bij.  

En dat merkten wij onmiddellijk.  

De mensen die geïrriteerd waren en niet gewend aan de grachten scheurden hier voorbij, 

angstaanjagend.  

Daarbij viel het ook op dat de mensen een bijzonder kort lontje hadden.  

Bij het minste gebaar van onze kant ging het raampje al omlaag en konden we  rekenen op 

een paar fraaie woorden.  

Kortom, het was chaos, nog steeds reden mensen door de smalle steegjes, Spieringstraat, 

Yperstraat enz.  

 

De man van het door Delft ingehuurde bureau bleef volhouden dat "de mensen nog even de 

omleidingsroutes moesten leren" Het zou steeds minder verkeer worden. Jaren lange ervaring 

hè.  

 



En inderdaad heeft de man gelijk gekregen alleen niet zoals hij bedoelde. 

Het klopt: de mensen hebben geleerd , en wel om door de binnenstad te rijden.  

Na de schoolvakantie is het alleen maar drukker geworden.  

Zaterdag om 9 uur komt hier de ene na de andere auto de hoek om, behendig de 

versmallingen omzeilend met een flinke snelheid.  

Aan de "smalle" kant komt al het verkeer ,wat via de Koepoortbrug de stad in wil, de hoek 

om. 

Daar is geen trottoir van betekenis.  

Verschillende huizen hebben ook geen achterruimte en zijn dus afhankelijk van dat stukje 

stoep, waar ze mooie bloembakken neerzetten en een bankje., 

Hoeveel foto's daar van gemaakt zijn door toeristen, ontelbare. Zo 'n mooi stukje historisch 

Delft toch?  

Maar es war einmal: nu komt daar de een na de andere auto de hoek om, voetgangers moeten 

maken dat ze veilig zijn, toeristen en dat zijn er nog niet eens veel, die onze Oostpoort hebben 

bekeken worden van de weg af getoeterd, fietsers waaronder kinderen zijn hun leven niet 

zeker.  

 

Vergeet niet: dit is het laatste historische gedeelte van de Gasthuislaan, er staan huisjes  uit 

1665.  

Dit stukje binnenstad is door de Gemeente, U dus , bestempeld tot autoluw....  

Deze gracht is ooit aangelegd voor paard en wagen. De Noordkant is ongelooflijk smal.  

 

Het enige waar wij ons nog aan konden vasthouden waren de tellingen  die dmv 

telsnoeren  gemeten werd.  

Wij gingen ervan uit dat dat zou uitwijzen dat de situatie  onacceptabel was en dat er naar een 

andere optie gezocht zou worden:  

Openstelling van de Zuiderstaat die al jaren om vage redenen is afgesloten en vele malen 

breder is dan de Gasthuislaan met een brede groenstrook.  

Een ander optie is de Ezelsveldlaan, lekker snel de stad weer uit, jaren gebruikt voor normaal 

verkeer.  

 

Kortom, er was nog vertrouwen en toen we werden uitgenodigd  door Gerard Bloemhof voor 

de evaluatie waren we best nog positief.  

Heel eventjes dan.  

 

Want bij de eerste sheet van de presentatie stond het volgende: 

 

Na berekening was er gesteld dat bij geen maatregelen  de prognose van het aantal 

voertuigbewegingen op de Gasthuislaan op 4000 gezet kon worden.  

De toename van het huidige verkeer  was fors te noemen maar was nog altijd lager dan die 

4000 dus  de maatregelen  konden succesvol genoemd  worden. 

 

U begrijpt dat wij naar adem moesten happen.  

Het bleek dus geen overlast te zijn, maar een eclatant succes.  

In de bijlagen stuur ik u de sheets van de presentatie. Dit is trouwens ook het antwoord wat u 

van de ambtenaar gaat krijgen.  

 

Verder stelde uw  verkeersdeskundige dat de Gasthuislaan een erftoegangsweg is die sowieso 

is ingericht is om 4000 voertuigbewegingen per etmaal aan te kunnen.  



Ja, een beetje smal en fietsers, voetgangers en gemotoriseerde voertuigen moeten soms 

gebruik maken van dezelfde ruimte , maar dat is geen probleem hoor.  

 

Conclusie: De verkeersdruk is fors toegenomen.  

                Maar de maatregelen zijn eigenlijk prima.  

                Er wordt nog gemonitord en ze zullen nauw contact met ons houden...... 

 

Detail hierbij is dat de meeste maatregelen voor een groot gedeelte door ons zijn 

afgedwongen.  

De enige maatregel die hier in de eerste week is genomen was de verkeersregelaar.  

De rest is op vraag van ons: oh, willen jullie dat bord laten staan?  

 

Een ander serieuzer detail is dat de uitslag van de metingen iets anders ligt.  

Ten eerste zijn deze uitslagen van de eerste week toen er een verkeersregelaar stond en van de 

tweede week toen het schoolvakantie was. De "rustige weken "dus.  

Daarna hebben wij het per dag drukker zien worden.  

Op de sheet staat de nulmeting op 450, en de huidige meting op 700  

 

Maarrr: 

Is ten eerste de grafiek niet correct:  

De verdeling is anders.  

Bij de meting in 2018, 2008 is een foutje, is de indeling vanaf 5, bij de rechter grafiek 20. 

Dat maakt het beeld heel anders. 

 

Verder staat in de tekst “ nulmeting” 450, terwijl het hoogste van die telling 312 is. 

Ik heb het even uitgerekend en het is: 

nulmeting: 3125 gemeten in 14 dagen : gemiddeld 223 voertuigen per dag. 

meting in de eerste twee weken ( eerste week met verkeersregelaar, tweede week 

schoolvakantie): 

13.490 in 19 dagen : gemiddeld 710 voertuigen per dag. 

Dus duidelijk anders dan 450/700, en heel ander beeld.  

 

Bij de "rijsnelheid Gasthuislaan "staat dat de verwachting is dat de snelheden niet zijn 

toegenomen na sluiting van de brug. Er is nooit gemeten, en dat schijnt ook nauwelijks te 

kunnen volgens de politie, flitsen kan al helemaal niet. 

En geloof mij en de andere bewoners: de snelheid is fors toegenomen 

Dus alles wat daar aan regulatie gezet zal worden zal wederom niets meer dan een papieren 

tijger zijn, en nauwelijks invloed hebben. 

Het is de combinatie aantal/snelheid/agressiviteit die de overlast enorm maken.  

Ik hoop dat u na het lezen van deze, behoorlijk uitgebreide, mail ook inziet dat dit onderwerp 

zo snel mogelijk op de agenda van de Raad dient te komen.  



Ik denk dat wij als bewoners van dit prachtige stukje historische AUTOLUWE binnenstad 

verdienen om door u allen "behandeld" te worden in de Raad. 

Per slot hebben wij de laatste jaren met overlast Jumbo, dreiging vestiging LIDL, bouw AH al 

het een en ander te verduren gekregen. 

Het kan toch niet zo zijn dat wij continue moeten strijden om onze woonomgeving positief te 

houden. Wij willen zo graag genieten hier.  

Ik hoop daarom dan ook dat u druk zult uitoefenen om deze situatie zo snel mogelijk op de 

agenda te krijgen. 

 

Bij voorbaat de dank van veel  bezorgde bewoners aan de Gasthuislaan, maar ook die van de 

Oranje Plantage, Oosteinde enz. 

 

Met vriendelijke groet 

 

Sonja Sint 
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