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Aanleiding
Bij de behandeling van het uitvoeringsbesluit Kwaliteitsverbetering Breestraat heeft de 
Gemeenteraad het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd: “een onderzoek uit te 
voeren naar de verkeerssituatie op de Langebrug waarbij monitoring plaatsvindt van de intensiteiten 
en een verkenning wordt gedaan van mogelijke varianten om weginrichting en intensiteiten beter in 
balans te brengen. In overleg met zowel de buurtbewoners als de ondernemers die het betreft een 
afweging te maken tussen die mogelijke varianten en in ieder geval tot maatregelen over te gaan 
indien uit de monitoring blijkt dat er sprake is van een toename van meer dan 50% boven het 
huidige aantal verkeersbewegingen.”

Uitgevoerde onderzoeken en studies
•	 Naar aanleiding van deze motie is het aantal verkeersbewegingen zowel voor tijdens als na het 
 realiseren van de  kwaliteitsverbetering Breestraat gemonitord. Hieruit kan worden 
 geconstateerd dat er geen noemenswaardige verschillen zijn in het aantal verkeersbewegingen 
 voor en na de maatregel. 
•	 Kentekenonderzoek	heeft	uitgewezen	dat	tot	60%	van	het	aantal	verkeersbewegingen	op	de	
 Langebrug niet direct gerelateerd is aan de Pieterswijk. Voor een deel zullen dit echter 
 bewoners zijn uit de direct omliggende straten en buurten die gebruik maken van de Langebrug 
 als meest logische route. Dit verkeer valt onder de categorie herkomst en bestemmingsverkeer 
	 en	niet	onder	sluipverkeer.	Welk	gedeelde	van	de	60%	dat	is,	is	niet	onderzocht.	Daarnaast	zal	
	 er	nog	een	deel	echt	sluipverkeer	aanwezig	zijn	dat	geen	herkomst	of	bestemming	heeft	in	of	
	 nabij	de	Pieterswijk.	Ook	dit	percentage	is	onbekend.
•	 Het	adviesbureau	Goudappel	Coffeng	heeft	een	onderzoek	gedaan	naar	de	verkeerssituatie	op	
	 de	Langebrug	en	een	vijftal	mogelijke	varianten	aangedragen	die	wat	aan	het	sluipverkeer	
 zouden kunnen doen.

Voorgestelde maatregelen Goudappel Coffeng
1.		 Route	knippen:	Door	het	aanbrengen	van	een	knip	wordt	het	onmogelijk	om	de	Langebrug	
	 helemaal	af	te	rijden	en	verlaat	men	de	wijk	op	ongeveer	hetzelfde	punt	als	waar	men	
 binnenkwam. Doel hiervan is dat de route minder aantrekkelijk wordt voor doorgaand verkeer.
2.		 Langere	route:	In	deze	oplossingsrichting	wordt	de	route	langer	door	voor	een	andere	
 verkeerscirculatie in de wijk te gaan. Concreet betekent een langere route dat men via een 
 langere en minder logische route de Langebrug afrijdt.
3.  Langzamer: In deze variant worden verschillende snelheidsremmende maatregelen genomen 
 waardoor de reistijd toeneemt.
4.		 Doseren:	Bij	oplossingsrichting	‘doseren’	wordt	er	aan	het	begin	van	de	Langebrug	een	
	 zogenoemde	‘doseerpaal’	neergezet.
5.		 Toegang	beperken:	De	oplossingsrichting	‘toegang	beperken’	gaat	nog	een	stapje	verder	dan	
	 ‘doseren’,	de	toegang	wordt	beperkt	door	bijvoorbeeld	ook	een	zakpaal	of	kentekenregistratie.	
	 Alleen	automobilisten	met	een	ontheffing	krijgen	vervolgens	toegang	tot	de	straat.	

Posters met mogelijke maatregelen tijdens de inloopavond van 
september 2015

Peiling 
Tijdens	de	eerste	inloopavond	in	september	2015	over	de	mogelijke	verschillende	varianten	is	een	peiling	gehouden	
onder	de	bezoekers.	Uit	deze	peiling	bleek	dat	een	duidelijke	meerderheid	maatregelen	wil	om	het	doorgaande	verkeer	
te	weren.	Gegeven	afspraken	in	relatie	tot	het	coalitieakkoord	van	het	College	van	Burgemeester	en	Wethouders	is	het	
op	dit	moment	niet	mogelijk	een	doorgaande	weg	af	te	sluiten	voor	het	verkeer.	Een	van	de	mogelijkheden	die	vlak	voor	
de	inloopavond	nog	bedacht	is,	maar	te	kort	van	te	voren	om	te	presenteren	is	het	omdraaien	van	de	rijrichting	op	de	
Langebrug.	De	mogelijkheid	van	omdraaien	voldoet	aan	de	wens	vanuit	de	politiek	om	geen	doorgaande	wegen	af	te	
sluiten.	Het	voldoet	ook	aan	de	wens	om	de	route	minder	aantrekkelijk	te	maken	voor	sluipverkeer.

Resultaten peiling 
tijdens inloopavond 

september 2015

Omdraaien rijrichting Langebrug
Het	idee	achter	het	omdraaien	van	de	rijrichting	is	simpel.	De	zuid	–	Noord	route	is	aantrekkelijk	als	sluiproute	omdat	
het een alternatieve route is voor het verkeer vanuit de Lammenschansweg richting Rijnsburgerweg en Plesmanlaan. 
Hiermee wordt de drukke binnenstadsroute via de Hooigracht en Langegracht vermeden. 
Door	de	rijrichting	op	de	Langebrug	om	te	draaien	kan	het	sluipverkeer	geen	gebruik	meer	maken	van	deze	route.	In	
tegengestelde	richting	komt	er	geen	doorgaand	verkeer	vanuit	de	richting	Prinsessekade,	de	Turfmarkt	is	immers	
eenrichtingverkeer. Ook vanuit de richting Haagweg zal weinig doorgaand verkeer komen. Voordat vanaf de Haagweg 
komend	de	route	via	de	Langebrug	wordt	bereikt,	is	er	een	circa	300	meter	kortere	route	via	de	Witte	Singel.	Deze	
route	is	daarmee	zoveel	aantrekkelijker	en	daarmee	sneller,	dat	een	sluiproute	via	de	Langebrug	onwaarschijnlijk	is.	Dit	
betekent	dat	na	het	omdraaien	van	de	rijrichting	op	de	Langebrug,	er	vrijwel	alleen	lokaal	verkeer	te	vinden	is.	De	ver-
wachting	is	dat	de	verkeersintensiteiten	ergens	tussen	de	500	en	600	verkeersbewegingen	per	dag	zullen	zijn,	een	ver-
mindering	met	30%	ten	opzichten	van	de	huidige	900.
Met het omdraaien van de rijrichting blijft de Langebrug beschikbaar als doorgaande route en daarmee is deze 
oplossing	politiek	haalbaar	waar	knippen,	doseren	of	beperken	het	karakter	van	een	afsluiting	hebben	wat	daarmee	niet	
haalbaar is.

Vrachtverkeer
De haalbaarheid van het omdraaien van de rijrichting is getoetst 
door	Goudappel	Coffeng	die	concludeerden	dat	dit	inderdaad	een	
goed	werkende	oplossing	zou	kunnen	zijn.	Daarnaast	heeft	
Goudappel	Coffeng	onderzocht	welke	(lengte)	vrachtwagens	nog	
door	de	Langebrug	zouden	kunnen	rijden.	De	beperkende	locatie	
is	de	draai	van	het	Rapenburg	naar	de	Doelenbrug.	Hier	kan	een	
vrachtwagen	van	9	a	10	meter	doorheen	draaien.	Hiermee	komt	
er	dus	effectief	ook	een	einde	aan	het	grote,	zichzelf	vastrijdende	
vrachtverkeer door de Langebrug.

Betrokkenheid wijkvereniging
Bij	en	gedurende	het	hele	bovenstaande	proces	is	de	Wijkvereniging	
Pieters- & Academiewijk en Levendaal-west nauw betrokken geweest. 
Zij	zijn	met	regelmaat	bijgepraat	over	de	stand	van	zaken,	hebben	de	
rapportages	ontvangen	en	vragen	gesteld.	Ook	hebben	zij	het	initiatief	
genomen tot het interview zoals dat in de wijkkrant heeft gestaan. Deze 
samenwerking	heeft	geleid	tot	het	punt	waar	we	nu	zijn,	een	
inloopavond	over	het	te	nemen	verkeersbesluit	met	betrekking	tot	het	
omdraaien	van	de	rijrichting	op	de	Langebrug.


