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1 Inleiding 

In 2014-2015 is in samenspraak met een klankbordgroep uit de buurt een verkenning  

gemaakt van mogelijke maatregelen die erop gericht zijn het doorgaande verkeer te  

weren en zo de vormgeving, functie en het gebruik van de Langebrug weer beter met 

elkaar in balans te brengen. Alle oplossingsrichtingen zijn in het najaar van 2015 aan 

bewoners en belanghebbenden gepresenteerd. 

 

Uit deze bijeenkomst kwam nog een nieuwe variant naar boven die nog niet eerder was 

onderzocht. Het bekijken van andere varianten was des te meer wenselijk, omdat de 

voorkeursoplossingen uit het onderzoek uitgaan van verschillende vormen van afsluiting 

in de Langebrug, wat voor de Collegeperiode niet haalbaar is. 

 

2 Eerdere oplossingsrichtingen 

De hiernavolgende oplossingsrichtingen waren al in het oorspronkelijke onderzoek 

meegenomen: 

1. Doorgaand verkeer weren: een knip in de Langebrug. 

2. Een langere route: de circulatie zo aanpassen dat de route door de Pieterswijk 

langer wordt en minder aantrekkelijk voor doorgaand verkeer. 

3. Langzamer: maatregelen treffen in de Langebrug om de route door een (zeer) 

lage snelheid onaantrekkelijk te maken voor doorgaand verkeer. 

4. Doseren: beperken van de doorgang over de Langebrug met een doseersysteem. 

Werking op basis van tijdvertraging en het psychologische effect van de paal. 

5. Toegang beperken: de wijk afsluiten voor iedereen met uitzondering van 

ontheffinghouders.  
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3 Nieuwe oplossingsrichting 

De nieuwe te onderzoeken variant heeft als basisgedachte dat de intensiteit op de 

Langebrug lager zou kunnen worden door het eenrichtingsverkeer op de Langebrug om 

te draaien. Dit heeft immers twee effecten: 

1. Er is geen doorgaand verkeer meer mogelijk op de relatie Langebrug - Turfmarkt, 

omdat het eenrichtingsverkeer dan tegengesteld is. 

2. De route via de Langebrug wordt langer (conform eerdere oplossingsrichting 2). 

 

We hebben deze nieuwe variant nader uitgewerkt, doorgerekend met het verkeersmodel 

en vergeleken met de eerdere alternatieven. Om de effectiviteit van de het omdraaien 

van het eenrichtingsverkeer goed te onderzoeken moet echter ook worden achterhaald, 

welk van de twee effecten zorgt voor de beperking van het doorgaand verkeer: het 

tegengestelde eenrichtingverkeer of de langere route.  

 

Om dit in beeld te brengen zijn daarom ook twee extra subvarianten onderzocht, die 

alleen het tegengesteld eenrichtingverkeer dan wel alleen de langere route in zich 

hebben. Dit levert de volgende nieuwe varianten op: 

6.   een combinatie van een langere route met omdraaien eenrichtingsverkeer; 

6a.  alleen eenrichtingsverkeer omdraaien, de route blijft even lang; 

6b. de route wordt langer, eenrichtingsverkeer blijft gelijk. 

 

 
 

Figuur 3.1: Circulatie variant 6: Omgedraaid eenrichtingverkeer en langere route 
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Figuur 3.2: Circulatie subvariant 6a: omdraaien eenrichtingsverkeer, route evenlang 

 

 
 

Figuur 3.3: Circulatie subvariant 6b: langere route, eenrichtingsverkeer blijft gelijk  
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4 Effectiviteit 

Vooraf: grenzen aan de mogelijkheden van het verkeersmodel 

Bij het bepalen van de effectiviteit van de maatregelen is gebruik gemaakt van het 

Streamline-verkeersmodel voor Leiden (basisjaar 2011). Dit model is voor de binnenstad 

van Leiden verfijnd met extra zones en een meer gedetailleerde opname van het wegen-

net. Voor dit onderzoek zijn in de Pieterswijk ook nog extra wegen (Nieuwesteeg) 

toegevoegd. Desondanks begeven we ons met het analyseren van deze vraag met het 

verkeersmodel op de rand van het detailniveau van het model. De uitkomsten van het 

model worden dan ook alleen gebruikt voor een indruk van de effectiviteit van de 

maatregelen en niet om een prognose te maken van de exacte verkeersintensiteit na 

doorvoering van de maatregelen. 

 

Uitkomst van de doorrekening 

Uit de prognose met het verkeersmodel volgt dat, waar in de referentiesituatie nog 

doorgaand verkeer door de Pieterswijk te zien was, via de route Steenschuur - Langebrug 

- Rapenburg, dit in alle drie de subvarianten verdwenen is. Alle drie de subvarianten zijn 

dus, naar verwachting, effectief om het doorgaande verkeer te beperken. 

 

Nu zal dat in de praktijk niet betekenen dat er helemaal geen doorgaand verkeer door de 

Pieterswijk en/of over de Langebrug zal rijden. Zoekverkeer, gewoontegedrag of bijvoor-

beeld sluipverkeer bij een verstoring op alternatieve routes zullen ertoe leiden dat er nog 

af en toe een (letterlijk of figuurlijk) verdwaalde doorgaande automobilist rijdt. Ook zal er 

nog autoverkeer door de Langebrug rijden naar een van de straten rondom de 

Pietersbuurt. Van de relatief grote stroom zoals we die nu zien, mag worden verwacht 

echter dat deze verdwijnt.  

 

Logischerwijs is de zekerheid daarover in variant 6 (combi) het grootst. De subvarianten 

6a (omdraaien eenrichtingsverkeer) en 6b (langere route) blijken immers ieder voor zich 

te werken en variant 6 combineert beide effecten. De berekeningen met het 

verkeersmodel wijzer er echter op dat ook de subvarianten 6a en 6b het doorgaande 

verkeer effectief beperken. 
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5 Aandachtspunten in de nieuwe routes 

De nieuwe circulatievoorstellen leiden tot verschillende aandachtspunten in de nieuwe 

routes voor het gemotoriseerde verkeer. We lopen ze een voor een langs: 

 

Draai Rapenburg 

Als we het eenrichtingsverkeer op de Langebrug omdraaien en op het Rapenburg behou-

den (variant 6), of op de Langedrug behouden en op het Rapenburg omdraaien 

(subvariant 6b) is de enige route naar de Langebrug via het Rapenburg: over de 

westelijke oever naar het zuiden en over de oostelijke oever terug.  

 

Dit leidt tot de noodzaak van een draaibeweging op het kruispunt van het Rapenburg 

met de Houtstraat. Deze draai is mogelijk; ze is nu ook al nodig om op het Rapenburg 

rond te rijden, maar wordt meer belast door het verkeer naar de Langebrug en 

omgeving. 

 

 
 

Figuur 5.1: Draai Rapenburg 

 

Kruispunt Rapenburg - Breestraat 

Als we het eenrichtingsverkeer op het Rapenburg omdraaien (subvarianten 6b en 6c) 

krijgt het kruispunt van het Rapenburg met de Breestraat een opvallende vormgeving: er 

moet in feite links worden gereden op het Rapenburg. Door het water in de middenberm 

is dat niet onoverkomelijk, maar het kruispunt Rapenburg - Breestraat wordt wel extra 

complex.  
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Figuur 5.2: Bestaande en alternatieve circulatie kruispunt Rapenburg - Breestraat 

 

 

Aansluiting Pieterskerkgracht op de Langebrug 

De scherpe aansluiting tussen de Pieterskerkgracht en 

Langebrug blijft in alle varianten aanwezig. Het aanpassen 

van de rijrichting verandert dit niet, alleen de richting 

waarin deze bocht wordt bereden. Wel geldt dat het 

noodzakelijk is dat vrachtverkeer voor de Pieters-

kerk(gracht) nu vanaf de andere kant aanrijdt én dat het 

eenrichtingsverkeer op de Nieuwesteeg tussen de 

Kloksteeg en de Zonneveldstraat wordt omgedraaid. Dit 

kan er echter in variant 6c weer toe leiden dat via de 

Pietersgracht een snellere route ontstaat dan via de 

Langebrug. Dat is niet gewenst. 

 
Wat blijft: lastige bereikbaarheid vrachtverkeer 

De Pieterswijk is een kleinschalig gebied dat niet geschikt is voor groot vrachtverkeer. 

Incidentele grote vrachtwagens voor de Pieterskerk moeten net als nu via de 

Nieuwsteeg binnenkomen en vertrekken. De aanpassing van de circulatie doet daar niks 

aan af.  

Figuur 5.3: Hoek Pieterskerkgracht - Langebrug 
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6 Vergelijking oplossingsrichtingen 

In het eindrapport voor de varianten voor de Langebrug is een multicriteria-evaluatie 

opgenomen voor de onderzochte varianten. De nieuwe oplossingsrichtingen hebben we 

hieraan toegevoegd om de vergelijking om dezelfde manier te kunnen maken.  

 

  

ge-

wicht 

refe- 

rentie 

0 

 

knip  

1 

 

langer 

2 (= 6b) 

lang- 

zamer 

3 

dose- 

ren 

4 

toe- 

gang 

5 

 

combi 

6 

alleen 

om- 

draaien  

 6a 

alleen 

langer 

 6b (=2) 

veiligheid 4 1 4 4 4 4 5 5 4 4 

prettig verblijven 2 2 4 4 4 4 5 4 4 4 

prettig wonen 2 2 4 3 2 4 5 4 4 3 

effectiviteit 4 1 5 4 2 3 5 5 4 4 

bereikbaarheid bewoners 2 5 5 4 5 4 4 4 5 4 

bereikbaarheid bezoekers 1 5 4 4 5 4 2 4 5 4 

bereikbaarheid bevoorrading 1 5 2 2 4 4 2 2 4 2 

bereikbaarheid hulpdiensten 2 5 1 2 2 4 4 2 4 2 

logica 4 5 2 1 5 5 1 3 1 1 

gevolgen in de buurt 4 5 1 1 5 5 5 3 5 1 

gevolgen buiten de buurt 4 5 4 3 4 4 2 4 4 3 

  106 98 84 115 124 112 114 115 84 

 

Tabel 6.1: Vergelijking alle oplossingsrichtingen 

 

 

Als we de nieuwe varianten zetten naast de eerder uitgewerkte beoordeling, is te zien 

dat de beoordeling van de nieuwe variant 6 (combinatie eenrichtingsverkeer en langere 

route) en subvariant 6a (omdraaien eenrichtingsverkeer) een vergelijkbare score halen, 

die bovendien overeenkomt met de beoordeling voor de varianten ‘langzamer’ en 

’toegang beperken’. Onze voorkeursvariant blijft ‘doseren’. De subvariant 6b ‘langer’ (die 

ook was meegenomen als variant 2) hebben een minder hoge score. 

 

7 Conclusie 

De optie om het eenrichtingsverkeer op de Langebrug om te draaien, biedt naar 

verwachting voldoende ‘weerstand’ in het verkeerssysteem om doorgaand verkeer op de 

Langebrug grotendeels te weren. Dit geldt voor de variant waarbij alleen het eenrich-

tingsverkeer wordt omgedraaid en zeker waarin dat zo wordt ingevoerd, dat de route 

ook nog langer wordt. Beide varianten hebben echter ook nadelen. 

 

De voorkeursoplossing voor de Pieterswijk blijft de oplossingsrichting ‘doseren’, maar als 

dat (vooralsnog) niet haalbaar is, bieden de onderzochte circulatievarianten een goede 

en relatief eenvoudige mogelijkheid om het doorgaande verkeer te weren.  
 


