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Uw kenmerk 

Bijlage Geachte leden van de raad, 

U heeft ans verzocht om een afschrift van ans antwoord op de 
burgerbrieven 1910124, 1910127, 1910134 en 1911151: verkeerssituatie 
Gasthuislaan (DOL week 11 - 2019). 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoag achtend, 
het college van burgemee ter en wethouders van Delft, 

, burgeme er 
ijsterveldt-Vliegenthart 

, secretaris 

dr. M. Berger, l.s. 
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Uw brief van 
Mail d.d. 6 maart 
Uw kenmerk 

Onderwerp 
Verkeerssituatie Gasthuislaan 

Bijlage 

Beste 

Op 6 maart ji. ontvingen wij van u een mail waarin u aandacht vraagt voor 
de huidige verkeerssituatie in de Gasthuislaan. Naar aanleiding daarvan 
hebben wij u uitgenodigd voor een gesprek met onze projectleider op 
vrijdag 15 maart ji. ln dit gesprek zijn de zergen die in uw mail heeft geuit 
uitgebreid aan bod gekomen. 

U stelt dat de verkeerssituatie in uw straat onveilig is geworden door de 
toegenomen verkeersintensiteit en auto's die te hard door de straat rijden. 

De verkeersdruk in uw straat is inderdaad fors toegenomen en wij begrijpen 
dat dit erg vervelend voor u is. Wij hebben beheersmaatregelen 
doorgevoerd om een acceptabele verkeerssituatie te realiseren en blijven 
deze de kernende tijd goed monitoren. ln deze brief lichten wij dit standpunt 
nader toe. 

Beheersmaatregelen verkeersdruk 
Op 14 februari ji. is de Sebastiaansbrug afgesloten voor alle verkeer. Deze 
afsluiting heeft geleid tot hagere verkeersintensiteiten op de ingestelde 
omleidingsroutes via de Kruithuisbrug en Reineveldbrug, maar ook op 
andere minder geschikte wegen en straten in Delft. 

De wegen in de binnenstad cost, waaronder de Gasthuislaan, zijn 
ongeschikt om veel doorgaand verkeer te verwerken. Om de verwachte 
toename van doorgaand verkeer op deze wegen zoveel mogelijk te 
beperken, zijn in de aanloop van de sluiting van de brug veel preventieve 
maatregelen genomen. De maatregelen zijn bedoeld om weggebruikers te 
stimuleren gebruik te maken van de gewenste omleidingsroutes. Op 
voorhand is hierover gecommuniceerd via de informatiebijeenkomst in 
Theater de Veste, nieuwsberichten op de website 
www.delft.nl/sebastiaansbrug, een spread in de Stadskrant en via social 
media. 
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Naast het plaatsen van de omleidingsborden zijn de volgende fysieke 
maatregelen getroffen om het doorgaande verkeer door de Gasthuislaan 
zoveel mogelijk te weren: 

• Met tekstkarren is het verkeer tijdig en op tactische locaties 
geïnformeerd over de stremming bij de Sint Sebastiaansbrug. Zo is 
bijvoorbeeld op kruispunt Nieuwe Gracht - Westlandseweg een tekstkar 
geplaatst, zodat het verkeer tijdig wordt geïnformeerd over de 
stremming. Hiermee wordt voorkomen dat doorgaand verkeer in 'een 
fuik' rijdt om vervolgens een route te gaan zoeken door de binnenstad. 

• ln de eerste dagen na de sluiting van de brug zijn op kritische locaties, 
waaronder bij de Gasthuislaan, verkeersregelaars ingezet om verkeer - 
vaak ook dwingend - te sturen richting de gewenste omleidingsroute. 

• Op diverse locaties zijn fysieke maatregelen getroffen om het verkeer 
naar de omleidingsroutes te leiden. Zo is het voorsorteer vak linksaf op 
de Asvest afgesloten waarmee verkeer vanuit de Zuidpoortgarage 
verplicht wordt de stad uit te rijden in westelijke richting om vervolgens 
de gewenste omleidingsroute te nemen. 

• Op de gewenste omleidingsroutes zijn de verkeersregelinstallaties 
anders afgesteld om de doorstroming op de omleidingsroute te 
verbeteren. 

Met deze maatregelen blijkt de toename van de verkeersdruk door het 
zuidelijke deel van de binnenstad in de praktijk aanzienlijk lager uit te vallen 
dan op voorhand modelmatig was berekend. 

Toename van de verkeersdruk Gasthuislaan 
Om goed inzicht te kunnen krijgen in de werkelijke toename van verkeer op 
de Gasthuislaan als gevolg van de stremming Sint Sebastiaansbrug heeft er 
in aprii 2018 reeds een nulmeting plaatsgevonden. Sinds de stremming van 
de Sint Sebastiaansbrug wordi momenteel continu de intensiteit op de 
Gasthuislaan gemeten. Dit levert te volgende resultaten op: 

Gasthuislaan Noordzijde 
✓ Nulmeting: 250 voertuigen per etmaal 
✓ Huidig: 750 voertuigen per etmaal 

Gasthuislaan Zuidzijde 
✓ Nulmeting: 450 voertuigen per etmaal 
✓ Huidig: 700 voertuigen per etmaal 

De Gasthuislaan is een erftoegangsweg met een snelheidsregime van 30 
km/h. Voor deze wegcategorie geldt een richtlijn van maximaal 4.000 
voertuigbewegingen per etmaal. De Gasthuislaan ligt in de binnenstad waar 
we het autogebruik zoveel mogelijk willen beperken. Daarnaast heeft de 
straat een bijzonder krap profiel waar voetgangers, fietsers en 
gemotoriseerd verkeer op sommige locaties gebruik moeten maken van 
dezelfde ruimte. Bij het mengen staat de verblijfsfunctie centraal. De huidige 
hoeveelheid gemotoriseerd verkeer tast het karakter van de straat niet aan 
en bevindt zieh binnen acceptabele waardes. 

Verlagen rijsnelheid door plaatsen paaltjes 
Enkele jaren geleden zijn snelheidsmetingen uitgevoerd op de 
Gasthuislaan. Uit die metingen kwam naar voren dat hier geen sprake was 
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vaneen structureel snelheidsprobleem. Het profiel van de Gasthuislaan is 
na de sluiting van de brug niet gewijzigd. Wei zijn er, mede op verzoek van 
bewoners, recent diverse paaltjes op de Gasthuislaan geplaatst als tijdelijke 
maatregel. Deze paaltjes hebben tot doel de voetganger beter te 
beschermen en de straat een nog krappere uitstraling te geven wat moet 
leiden tot een lagere rijsnelheid. Daarnaast wordt met aanvullende 
bebording aan de automobilist verzocht om zijn of haar snelheid aan te 
passen. Wij verwachten hiermee niet dat de rijsnelheden toenemen. 

Om dit met zekerheid vast te stellen zullen we snelheidsdisplays gaan 
plaatsen om hiermee de werkelijke rijsnelheden te meten en het gedrag van 
automobilisten verder te beïnvloeden. 

Conclusie 
De getroffen (preventieve) maatregelen om zoveel mogelijk doorgaand 
verkeer te weren door het zuidelijke deel van de binnenstad, waaronder de 
Gasthuislaan, laten voldoende effect zien. De verkeersdruk in uw straat is 
fors toegenomen en wij begrijpen dat dit erg vervelend voor u is. Onze inzet 
blijft erop gericht om met de beheersmaatregelen die we al hebben 
genomen een acceptabele verkeerssituatie afte dwingen. We handhaven 
het huidige maatregelpakket en blijven de verkeerssituatie de kernende tijd 
goed monitoren en zullen nauw contact met u houden en de resultaten met 
u delen en bespreken. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Delft, 

( 

, burgemeester ---- J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart 

, secretaris 

dr. M. Berger, 1.s. 
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