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Verkeerssituatie Gasthuislaan en omliggende straten 



Beheersmaatregelen verkeersdruk 

Genomen maatregelen om de extra verkeersdruk in binnenstad oost  te verlagen: 
 
• Communicatie over omleidingsroutes - de informatiebijeenkomst in Theater de Veste, nieuwsberichten op de website 

www.delft.nl/sebastiaansbrug, een spread in de Stadskrant en via social media.  
 

• 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.   

 
 In 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 (3.000 voertuigen per etmaal per richting in Gasthuislaan).  

 

http://www.delft.nl/sebastiaansbrug


Toename verkeersdruk Gasthuislaan 



Verkeersintensiteit  Gasthuislaan NZ 

Nulmeting april 2008 Metingen feb/mrt 2019 



Verkeersintensiteit  Gasthuislaan ZZ 

Nulmeting april 2008 Metingen feb/mrt 2019 



Analyse 

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.  
Wel een bijzonder krap profiel waar voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer op 
sommige locaties gebruik moeten maken van dezelfde ruimte. 
Sprake van een verblijfsfunctie met menging van langzaam en gemotoriseerd verkeer. 
De huidige hoeveelheid gemotoriseerd verkeer tast het karakter van de straat niet aan 
en bevindt zich binnen acceptabele waardes.   



Rijsnelheid Gasthuislaan 

 Enkele jaren gelden - snelheidsmetingen uitgevoerd - geen structureel snelheidsprobleem 
 Profiel Gasthuislaan niet gewijzigd 
 Weg vermallingen met paaltjes  en bebording toegepast 
 Verwachting: snelheden zijn niet toegenomen na sluiting van de brug 
 Voorstel extra  maatregel: snelheidsdisplays plaatsen om werkelijke snelheden te meten en gedrag 

te beïnvloeden 
 
 

 



Situatie Yperstraat 

Extra maatregel: bebording conform 
Gasthuislaan bijplaatsen 



Situatie Oranjeplantage 

Onderhoudsplanning: over 2 jaar herstraten 
Vraag : wat is de status van de drempels? 
 



Conclusie 

• De verkeersdruk is fors toegenomen 
 

• Onze inzet blijft erop gericht om met de beheersmaatregelen die we al hebben 
genomen een acceptabele verkeerssituatie af te dwingen.  
 

• We handhaven het huidige maatregelpakket en blijven de verkeerssituatie de 
komende tijd goed monitoren en zullen nauw contact met u houden en de 
resultaten met u delen en bespreken.  


