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Onderwerp: Beantwoording motie rotonde Koningin Julianastraat 

 
Doel 
Informeren van de gemeenteraad over de onderzoeksresultaten van de quickscans 
kruispunt Koningin Julianastraat/Onder de Toren en kruispunt Pastoor Koopmansplein 
 
Inleiding 
In de raadsvergadering van 15 december 2014 is een motie aangenomen over de 
verkeersknelpunten op de Espelerlaan (bijlage 1). Een meerderheid van de raad is van 
mening dat de huidige verkeersituatie op de kruising Koning Julianastraat/ Onder 
de Toren onoverzichtelijk en onveilig is. Ook vindt de raad dat de geplande rotonde een 
complexe en dure oplossing is. 
 
In de motie wordt het college opgeroepen een voorstel te doen voor een goedkopere 
verkeerskundige oplossing voor het knelpunt Koningin Julianastraat/Onder de Toren. 
 
Het college heeft verschillende verkeerskundige oplossingen laten onderzoeken en ook de 
gelegenheid genomen de kruising Pastoor Koopmans te analyseren 
 
Voor beide locaties zijn 5 varianten beoordeeld op veiligheid, doorstroming, kosten, 
ruimtebeslag en toekomstbestendigheid (bijlage 2 t/m 5). Voor beide kruispunten blijkt 
dat een rotonde de beste oplossing is. 
 
Samenvatting 

 

Kruispunt Koningin Julianastraat/Onder de Toren 

 
Bij een rotonde is er géén sprake van onacceptabel lange wachtrijen en naar de 
toekomst toe biedt de rotonde voldoende restcapaciteit voor nieuwe ontwikkelingen.  
 
Het aantal conflictstromen neemt af waardoor de verkeersveiligheid toeneemt. Wanneer 
het fietsverkeer via een vrijliggende fietsstructuur wordt geleid bij de rotonde, is sprake 
van een aanzienlijke verbetering van de verkeersveiligheid ten opzichte van de huidige 
situatie. 
 
Bij varianten met omgedraaide voorrang is de situatie vergelijkbaar met de huidige 
situatie. Er ontstaan wachtrijen en de ruimte voor de fietser is te beperkt en daardoor 
ontstaat er een onveilige situatie. 
 
Verkeerslichten verbeteren weliswaar de verkeersveiligheid en doorstroming, maar 
functioneren alleen als er per rijrichting een opstelstrook is. Dit leidt tot extra 
ruimtebeslag en hogere kosten. Op minder drukke momenten bestaat er kans op het 



negeren van rood licht. Wordt in de avonduren gekozen voor inactief knipperen, dan 
ontstaat er een minder veilige situatie dan nu. 
 
Bij Shared space  zijn mensen niet zeker of ze voorrang krijgen. Hierdoor let men beter 
op, maar dit kost tijd. In combinatie met de grote hoeveelheden verkeer, leidt dit tot een 
slechtere verkeersafwikkeling dan nu; wachtrijen op Onder de Toren en de Espelerlaan. 
Om die reden is shared space ook geen optimaal verkeersveilige oplossing. 
 
Vereenvoudige weergave van de quickscan Koningin Julianastraat/Onder de Toren 

 
Variant Afwikkeling/ 

robuustheid 

Ruimte-

beslag 

Veiligheid Geluid/ 

Lucht 

Kosten 

(indic.) 

Huidige situatie Slecht; wachtrij 
OdT 

Ruimte fiets 
beperkt 

Slecht stagnerend 
verkeer 

- 

Route Espelerlaan 

– Onder de Toren 

heeft voorrang 

Slecht; wachtrij 
KJ-straat 

Ruimte fiets 
beperkt 

Slecht stagnerend 
verkeer 

€200.000 

Route Onder de 

Toren- KJ-straat 

heeft voorrang 

Slecht; wachtrij 
Espelerlaan 

Ruimte fiets 
beperkt 

Slecht stagnerend 
verkeer 

€200.000 

rotonde goed: 
restcapaciteit 

Moet ingepast 
worden 

Goed Geen 
verslechtering 

€400.000 

Verkeerslichten 

(vri) 

goed: 
restcapaciteit 

Opstelstro-
ken niet 
zonder meer 
inpasbaar 

Goed 
overdag 

Geen 
verslechtering 

€500.000 

Shared space Slecht; 
wachtrijen 

goed matig Geen 
verslechtering 

€300.000 

 
 
Conclusie: de voorkeursoplossing is een rotonde. Dit is een effectieve oplossing die 
genoeg restcapaciteit biedt voor toekomstige ontwikkelingen. 
 
Kruispunt Pastoor Koopmansplein 

 

Bij een rotonde is er géén sprake van onacceptabel lange wachtrijen en ook naar de 
toekomst toe biedt de rotonde voldoende restcapaciteit voor komende ontwikkelingen.  
 
Het aantal conflictstromen neemt af waardoor de verkeersveiligheid toeneemt. Wanneer 
het fietsverkeer via een vrijliggende fietsstructuur wordt geleid bij de rotonde, is sprake 
van een aanzienlijke verbetering van de verkeersveiligheid ten opzichte van de huidige 
situatie. 
 
Bij varianten met omgedraaide voorrang is de situatie vergelijkbaar met de huidige 
situatie. Er ontstaan wachtrijen en de ruimte voor de fietser is te beperkt en daardoor 
ontstaat er een onveilige situatie. In vergelijking met de andere kruising zijn de 
wachtrijen zijn minder groot vanwege de lagere intensiteiten. Maar wanneer er een 
beperkte hoeveelheid verkeer bij komt, is de afwikkeling onvoldoende. Dit maakt de 
oplossing niet robuust voor de toekomst. 
 
Verkeerslichten verbeteren weliswaar de verkeersveiligheid en doorstroming, maar 
functioneren alleen als er per rijrichting een opstelstrook is. Dit leidt tot extra 
ruimtebeslag en hogere kosten. Op minder drukke momenten bestaat er kans op het 
negeren van rood licht. Wordt in de avonduren gekozen voor inactief knipperen, dan 
ontstaat er een minder veilige situatie dan nu. 
 
Bij Shared space  zijn mensen niet zeker of ze voorrang krijgen. Hierdoor let men beter 
op, maar dit kost tijd. In combinatie met de grote hoeveelheden verkeer, leidt dit tot een 



slechtere verkeersafwikkeling. Om die reden is shared space ook geen optimaal 
verkeersveilige oplossing. 
 
Vereenvoudigde weergave van de quickscan Pastoor Koopmansplein 

 
Variant Afwikkeling/ 

robuustheid 

Ruimte-

beslag 

Veiligheid Geluid/ 

Lucht 

Kosten 

(indic.) 

Huidige situatie Slecht; wachtrij 
Noordzijde 

Ruimte fiets 
beperkt 

Slecht stagnerend 
verkeer 

- 

Route KJ-straat - 

Noordzijde heeft 

voorrang 

Matig ; wachtrij 
PK-plein 
Niet robuust 

Ruimte fiets 
beperkt 

Slecht stagnerend 
verkeer 

€200.000 

Route Pastoor 

Koopmansplein - 

Noordzijde heeft 

voorrang 

Matig; wachtrij 
KJ-straat 
Niet robuust 

Ruimte fiets 
beperkt 

Slecht stagnerend 
verkeer 

€200.000 

rotonde goed: 
restcapaciteit 

Moet ingepast 
worden 

Goed Geen 
verslechtering 

€400.000 

verkeerslichten goed: 
restcapaciteit 

Opstelstro-
ken niet 
zonder meer 
inpasbaar 

Goed 
overdag 
 

Geen 
verslechtering 

€500.000 

Shared space slecht; wachtrij 
Noorzijde 
niet robuust 

goed matig Geen 
verslechtering 

€300.000 

 
Conclusie: de voorkeursoplossing is een rotonde. Dit is een effectieve oplossing die 
genoeg restcapaciteit biedt voor toekomstige ontwikkelingen. 
 
Gevolg/vervolg 
Bespreken beantwoording motie in RTG op 16 april 2015; 

  
B&W besluit over aanpak urgente knelpunten en welke maatregelen genomen moeten 
worden. 
 
 
Bijlagen 
1. Motie verkeersknelpunten Espelerlaan; (307112) 
2. Quickscan kruispunt Koningin Julianastraat/Onder de Toren; (307255) 
3. Achtergrondinfo kruispuntberekeningen Koningin Julianastraat/Onder de Toren; 

(307254) 
4. Quickscan kruispunt Pastoor Koopmansplein; (307253) 
5. Achtergrondinfo kruispuntberekeningen Pastoor Koopmansplein. (207251) 
 
Algemeen directeur/loco-secretaris, 

 
 


