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Studie bereikbaarheid J.C. Van Markenplein    30-04-2018 
 

 

1. Aanleiding 

Als onderdeel van het project Spoorzone zijn het Ruys de Beerenbrouckplein en de Kampveldweg 

opnieuw ingericht. Deze herinrichting heeft onbedoeld tot gevolg dat de bereikbaarheid van het J.C. 

van Markenplein is verslechterd. De oorzaak zit in de combinatie van het éénrichtingsverkeer op het 

J.C. van Markenplein en het aanbrengen van een niet-overrijdbare middenberm op het Ruys de 

Beerenbrouckplein ter hoogte van het J.C. van Markenplein. 

 

Tijdens een informatiebijeenkomst op 7 november over deze verkeerssituatie hebben de direct 

betrokken buurtbewoners een voorkeur uitgesproken om de niet-overrijdbare middenberm te 

verwijderen en daarmee de oorspronkelijke verkeerssituatie terug te brengen. Gemeente Delft heeft 

toegezegd om deze mogelijkheid te onderzoeken en, als uit deze analyse blijkt dat de niet-

overrijdbare middenberm in stand moet worden gehouden, te onderzoeken op welke wijze de buurt 

het beste kan worden ontsloten. 

 

In deze notitie leest u de resultaten van de analyse. Allereerst worden de oorspronkelijke 

verkeersstructuur en de structuur na de herinrichting beschreven. In de daaropvolgende paragrafen 

volgt de analyse. 

 

2. Oorspronkelijke verkeerssituatie 

Het J.C. Van Markenplein is een erftoegangsweg (30km/uur zone) in de wijk Hof van Delft. De straat 

is één van de in totaal vijf ontsluitingswegen voor de Agnetaparkbuurt. Alle ontsluitingswegen van 

deze buurt komen uit op de Ruys de Beerenbrouckstraat / Ruys de Beerenbrouckplein. 

 

In 1965 is een rechtstreekse verbinding aangebracht tussen het Ruys de Beerenbrouckstraat en de 

Wateringsevest door de ingebruikname van de spoorwegonderdoorgang. Daarbij is op het J.C. van 

Markenplein en de Goeman Borgesiusstraat éénrichtingsverkeer ingesteld, zodat het (vracht)verkeer 

naar de (toen nog) penicillinefabriek (DSM) over beide straten werd verdeeld. De structuur, inclusief 

het éénrichtingsverkeer, is weergegeven op onderstaand kaartje (bron: Google Maps). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Inrichting openbare ruimte Spoorzonegebied 

Door het project Spoorzone is de verkeerssituatie rond het Ruys de Beerenbrouckplein gewijzigd. Het 

spoorviaduct heeft plaats gemaakt voor een spoortunnel. Ten westen van deze tunnel ligt een 
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parkeergarage met 650 parkeerplaatsen. De toegang naar de parkeergarage sluit ongeveer 30 meter 

ten oosten van het J.C. van Markenplein aan op de Kampveldweg. Deze nieuwe aansluiting is 

geregeld met verkeerslichten. Vanuit westelijke richting zijn er twee opstelstroken voor het 

verkeerslicht aanwezig. Er is een strook voor het rechtdoorgaande verkeer richting de 

Wateringsevest en een gecombineerde rechtsafstrook voor zowel de parkeergarage als de verderop 

gelegen Phoenixstraat. 

 

De opstelstroken zijn ongeveer 60 meter lang en lopen daarmee voorbij de aansluiting van het J.C. 

van Markenplein. Omdat vanuit verkeerskunde het principe geldt dat kruispunten binnen 

opstelvakken ongewenst zijn, is in het ontwerp een niet-overrijdbare middenberm aangebracht ter 

hoogte van het J.C. van Markenplein. 

 

De nieuwe situatie is weergegeven op onderstaande tekening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Onbedoeld effect J.C. van Markenplein 

Het aanbrengen van de niet-overrijdbare middenberm op het Ruys de Beerenbrouckplein leidt er toe 

dat komend uit westelijke richting niet linksaf kan worden geslagen naar het J.C. van Markenplein. 

Verkeer uit westelijke richting moet eerder afslaan en via de Heemskerkstraat of de Laan van Altena 

rijden. Vervolgens kan echter niet rechtsaf worden geslagen naar het J.C. van Markenplein vanwege 

het ingestelde éénrichtingsverkeer. Vanuit westelijke richting is het J.C. van Markenplein dus niet 

meer bereikbaar. Vanuit oostelijke richting kan het J.C. van Markenplein wel worden benaderd door 

rechtsaf te slaan vanaf het Ruys de Beerenbrouckplein. 

 

Op de volgende pagina is de situatie schematisch weergegeven. 
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Ruys de Beerenbrouckplein 

Nieuwe situatie eind 2017 (Zie ook: https://www.spoorzonedelft.nl/Upload/Referentieplan-1-

Wateringsevest_Kampveldweg%20(4).pdf) 
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Om dit onbedoelde effect voor de korte termijn op te lossen, zijn de borden verwijderd die het 

éénrichtingsverkeer in het J.C. van Markenplein regelen. De route via de Laan van Altena of 

Heemskerkstraat is zodoende wel mogelijk, zodat het J.C. van Markenplein vanuit beide kanten 

bereikbaar is. Er is geen formeel besluit door het College van Burgemeester en Wethouders genomen 

om het éénrichtingsverkeer op te heffen. 

 

5. Analyse naar permanente oplossing 

Zoals in de aanleiding is aangegeven, hebben buurtbewoners de wens uitgesproken om de situatie 

terug te brengen dat vanaf westelijke richting kan worden afgeslagen naar het J.C. van Markenplein. 

Gemeente Delft heeft met de buurtbewoners afgesproken dat eerst deze mogelijkheid opnieuw 

wordt onderzocht, inclusief aanpassingen om het verkeersontwerp te optimaliseren. In tweede 

instantie worden alternatieve ontsluitingsmogelijkheden onderzocht. 

 

5.1 Verwijderen niet-overrijdbare middenberm 

5.1.1 Effect doorstroming 

Het Ruys de Beerenbrouckplein is onderdeel van een belangrijke ontsluitingsroute die het noordelijk 

deel van Delft ontsluit naar de Prinses Beatrixlaan/A4 en de A13 en de noordelijke ontsluiting vormt 

naar de binnenstad. Dergelijke routes kennen hoge intensiteiten waarbij het van belang is dat het 

verkeer zo snel mogelijk kan worden afgewikkeld. 

 

Indien verkeer vanuit westelijke richting naar het J.C. van Markenplein kan rijden, gaat dit ten koste 

van de doorstroming. Het voertuig moet op het voorsorteervak voor rechtdoorgaand verkeer 

wachten op tegemoetkomend verkeer dat het groene verkeerslicht in westelijke richting passeert. 

Achteropkomend verkeer kan dan niet door rijden naar de verkeerslichten. Opgemerkt wordt daarbij 

dat dit verkeerslicht in de meeste gevallen eveneens groen zal zijn, omdat dit beide rechtdoorgaande 

richtingen betreft. Het afslaan naar het J.C. van Markenplein verstoort dan de doorstroming op de 

kruispunten t.h.v. de parkeergarage en  de Phoenixstraat. 

 

5.1.2 Effect verkeersveiligheid 

Het stilstaan op het voorstorteervak om linksaf te slaan is om twee redenen niet verkeersveilig. In de 

eerste plaats rekent achteropkomend verkeer niet op stilstaand en afslaand verkeer binnen het 

voorsorteervak, anders dan voor de stopstreep of achter andere voertuigen. Met het zicht op de 

verkeerslichten ligt de focus van de rijtaak in de meeste gevallen op deze lichten en de vraag of kan 

worden doorgereden of moet worden gestopt. De focus ligt daarmee voorbij het afremmende c.q. 

stilstaande voertuig dat naar het J.C. van Markenplein wil afslaan. Hiermee wordt het risico op kop-

staartaanrijdingen vergroot. Daarbij moet tevens rekening worden gehouden met het feit dat, als 

gevolg van de impact van een dergelijke aanrijding, het geraakte voertuig door kan schieten naar de 

rijstrook voor het tegemoetkomende verkeer. 
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1. Laan van Altena 

2. Heemskerkstraat 

3. Ruys de Beerenbrouckstraat/-plein 

4. Goeman Borgesiusstraat 

5. J.C. van Markenplein 

       niet-overrijdbare middenberm 
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In de tweede plaats bestaat de kans dat achteropkomend verkeer uitwijkt naar het voorsorteervak 

voor rechtsaf om om het wachtende voertuig heen te rijden. Aangezien dit halverwege het 

voorsorteervak gebeurt, levert dit een risico op tot aanrijdingen tussen dit uitwijkend verkeer en 

verkeer dat op het rechtsafvak rijdt. 

 

5.1.3 Optimalisatie kruispunt J.C. van Markenplein 

De hiervoor genoemde effecten kunnen eventueel worden opgelost door de inrichting van het 

kruispunt te optimaliseren. Er zijn hiervoor drie mogelijkheden bekeken: 

1. Aanleggen extra voorsorteervak 

2. J.C. van Markenplein opnemen in de verkeerslichten 

3. Verkorten opstelvakken 

 

Ad 1. Aanleggen extra voorsorteervak 

Het aanbrengen van een aparte linksafstrook op het Ruys de Beerenbrouckplein richting het J.C. van 

Markenplein biedt een oplossing voor zowel het effect op de doorstroming als de effecten voor 

verkeersveiligheid. De huidige middenberm biedt echter niet voldoende ruimte voor een extra 

opstelvak. Er kan ook geen ruimte worden gecreëerd door de noordelijke rijbaan van het Ruys de 

Beerenbrouckstraat verder naar het noorden te verschuiven. 

 

Ad 2. J.C. van Markenplein opnemen in de verkeerslichten 

Door het kruispunt met het J.C. van Markenplein onderdeel te laten uitmaken van het systeem van 

verkeerslichten bij de kruispunten met de parkeergarage en de Phoenixstraat kan er voor worden 

gezorgd dat verkeer veilig linksaf kan slaan. Het regeltechnisch koppelen van drie kruispunten leidt 

tot langere wachttijden, omdat het langer duurt voordat alle richtingen van alle drie de kruispunten 

groen licht hebben gekregen. Het koppelen van verkeerslichten betekent daarmee dat de 

opstelstroken langer moeten worden dan in het huidige ontwerp. 

 

Deze maatregel heeft dus tot gevolg dat opstelvakken niet alleen verder opschuiven naar het westen, 

maar ook verder verlengd moeten worden. Naast het feit dat hiervoor de ruimte ontbreekt op het 

Ruys de Beerenbrouckplein, ontstaat daarmee voor de Goeman Borgesiusstraat dezelfde situatie als 

nu voor het J.C. van Markenplein: het creëren van afslaande bewegingen binnen voorsorteervakken. 

 

Ad 3. Verkorten opstelvakken 

Door de opstelvakken te verkorten tot de ruimte tussen het verkeerslicht en het J.C. van Markenplein 

kan verkeer nog voor de voorsorteervakken linksaf slaan. Hoewel dit voor de afslaande beweging een 

werkbare oplossing kan zijn, betekent dit dat er hooguit 30 meter is voor opstelvakken. Uit de 

berekening van de intensiteiten blijkt dat dit te weinig is; de lengte van de opstelvakken wordt 

bepaald door de intensiteiten: de wachtrij voor het ene voorsorteervak moet de andere 

voorsorteervakken niet blokkeren. Als dit wel gebeurt, betekent dit dat de wachtrij langer wordt en 

verkeer niet in één keer door het groene licht kan rijden. Daarnaast is 30 meter niet voldoende om 

de detectielussen zodanig in het wegdek aan te brengen dat het verkeerslicht goed kan functioneren. 

 

5.1.4 Conclusie 

Door de herinrichting van het Spoorzonegebied, waaronder de extra aansluiting op het Ruys de 

Beerenbrouckplein naar de parkeergarage, in combinatie met het ontbreken van fysieke ruimte om 

het wegontwerp te optimaliseren, is het aanbrengen van de niet-overrijdbare middenberm ter 

hoogte van het J.C. van Markenplein de beste en meest verkeersveilige oplossing. Het mogelijk 

maken van de linksaf beweging levert een reëel risico op voor de doorstroming en de 

verkeersveiligheid en wordt daarom niet opnieuw mogelijk gemaakt.  
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6. Alternatieven ontsluitingsmogelijkheden 

Om de bereikbaarheid van het J.C. van Markenplein te verbeteren moet worden bepaald welke 

alternatieve mogelijkheden er zijn via andere wegen in de Agnetaparkbuurt. Om de alternatieven te 

kunnen beoordelen is inzicht noodzakelijk in de intensiteiten. 

 

6.1 Intensiteiten Agnetaparkbuurt 

Voor het bepalen van de intensiteiten is gebruik gemaakt van het Delftse verkeersmodel. Hoewel 

modelgegevens altijd indicatief zijn, geven zij een goede indicatie met betrekking tot toekomstige 

verkeersintensiteiten. Op basis van het verkeersmodel kunnen voor het J.C. van Markenplein en de 

Goeman Borgesiusstraat de volgende etmaalintensiteiten worden herleid: 

 

 2017 2025 

J.C. van Markenplein (ingaand) 524 584 

Goeman Borgesiusstraat (uitgaand) 374 345 

Totaal 898 929 

 

De verschillen tussen 2025 en 2017 zijn niet groot. Dit komt omdat in het verkeersmodel  niet wordt 

uitgegaan van verkeersaantrekkende ruimtelijke ontwikkelingen in de Agnetaparkbuurt.  

 

In de huidige situatie is in het J.C. van Markenplein en de Goeman Borgesiusstraat 

éénrichtingsverkeer ingesteld in tegenstelde richting. De twee straten functioneren daarmee als één 

systeem: verkeer rijdt via het J.C. van Markenplein de wijk in en via de parallel lopende Goeman 

Borgesiusstraat de wijk uit. Het totaal van beide straten geeft daarmee een goed beeld van de 

etmaalintensiteit voor het achterliggende woongebied. 

 

Binnen de verkeerskunde geldt als vuistregel dat de spitsintensiteit gemiddeld 10% bedraagt van de 

etmaalintensiteit. Op doorgaande wegen, zoals gebiedsontsluitingswegen en stroomwegen, is dit 

aandeel vaak lager (7 à 8%), omdat deze wegen een verbindende functie hebben en de hele dag een 

gestage stroom aan verkeer kennen. Op erftoegangswegen, waarmee woonwijken worden ontsloten, 

is dit aandeel juist hoger (12 à 15%), omdat deze wegen juist tijdens de spits veelvuldig worden 

gebruikt en de rest van de dag relatief weinig verkeer kennen. 

 

Indien wordt uitgegaan van een spitspercentage van 15% bedragen de spitsintensiteiten voor het 

totaal van beide straten 135 motorvoertuigen in 2017 en 140 motorvoertuigen in 2025. 

 

6.2 Varianten alternatieve ontsluiting 

Er zijn vier varianten onderzocht voor een alternatieve ontsluiting.  

1) Tweerichtingsverkeer J.C. van Markenplein en behoud éénrichtingsverkeer in zuidelijke richting 

Goeman Borgesiusstraat 

2) Tweerichtingsverkeer J.C. van Markenplein en éénrichtingsverkeer Goeman Borgesiusstraat 

omdraaien 

3) Tweerichtingsverkeer in zowel J.C. van Markenplein als Goeman Borgesiusstraat  

4) Als variant 3, maar dan met een volledige afsluiting van het J.C. van Markenplein ter hoogte van 

het Ruys de Beerenbrouckplein (doodlopend) 

 

Bij de analyse van de varianten is gerekend met de etmaalintensiteiten van 2025. Er wordt van uit 

gegaan dat het verkeer zich gelijk verdeelt in oostelijke en westelijke richting op het Ruys de 

Beerenbrouckplein (50% oost en 50% west georiënteerd). Een andere verdeling van het verkeer 

(bijvoorbeeld 60%-40% of 70%-30%) leidt bij dergelijke lage intensiteiten niet tot significant andere 

getallen. Verder wordt aangenomen dat verkeer gebruik maakt van de aansluiting die het eerst op de 
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route ligt (bijvoorbeeld niet vanuit oostelijke richting het J.C. van Markenplein voorbij rijdt om bij de 

Goeman Borgesiusstraat af te slaan). Bij iedere variant is een schematische weergave opgenomen. 

 

Ad 1. Tweerichtingsverkeer J.C. van Markenplein en behoud éénrichtingsverkeer in zuidelijke richting 

Goeman Borgesiusstraat 

Door het J.C. van Markenplein in twee richtingen te ontsluiten en de Goeman Borgesiusstraat 

ongewijzigd te laten, kan verkeer uit oostelijke richting via het J.C. van Markenplein de wijk in rijden 

en  verkeer uit westelijke richting via de van Houtenstraat en de Laan van Altena. Uitgaand verkeer 

verspreidt zich over het J.C. van Markenplein en de Goeman Borgesiusstraat. 

Deze variant levert de volgende intensiteiten op: 

- 50% ingaand via J.C. van Markenplein uit oostelijke richting (292 voertuigen) 

- 50% ingaand via Heemskerkstraat / Laan van Altena uit westelijke richting (292 voertuigen) 

- 50% uitgaand via J.C. van Markenplein in westelijke richting (173 voertuigen) 

- 50% uitgaand via Goeman Borgesiusstraat in oostelijke richting (173 voertuigen) 

 

De totale etmaalintensiteit op het J.C. van Markenplein bedraagt dan 265 motorvoertuigen en 173 

motorvoertuigen op de Goeman Borgesiusstraat. De overige 292 voertuigen rijden via de Laan van 

Altena en de Heemskerkstraat en komen bovenop het verkeer dat al van de straten gebruik maakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 2. Tweerichtingsverkeer J.C. van Markenplein en éénrichtingsverkeer Goeman Borgesiusstraat 

omdraaien 

Deze variant lijkt veel op variant 1. Het verschil is dat het bestemmingsverkeer voor het  J.C. van 

Markenplein en de daar achter gelegen straten de wijk in kan rijden via de Goeman Borgesiusstraat. 

Het keuzemoment voor de linksaf beweging ligt dan dichter bij de eindbestemming dan bij variant 1. 

 

Deze variant levert de volgende intensiteiten op: 

- 50% ingaand via J.C. van Markenplein uit oostelijke richting (292 voertuigen) 

- 50% ingaand via Goeman Borgesiusstraat uit westelijke richting (292 voertuigen) 

- 50% uitgaand via J.C. van Markenplein in westelijke richting (173 voertuigen) 

- 50% uitgaand via Heemskerkstraat / Laan van Altena in oostelijke richting (173 voertuigen) 

 

De totale etmaalintensiteit op het J.C. van Markenplein is dan 265 voertuigen en 292 voertuigen via 

de Goeman Borgesiusstraat. De overige 173 voertuigen rijden de wijk uit via de Laan van Altena en 

de Heemskerkstraat/van Houtenstraat en is een toevoeging op het verkeer dat al in deze straten 

rijdt. 

� 

� � 

� 

� 

1. Laan van Altena 

2.  Heemskerkstraat 

3.  Ruys de Beerenbrouckstraat/-plein 

4.  Goeman Borgesiusstraat 

5.  J.C. van Markenplein 

       niet-overrijdbare middenberm 

       mogelijke rijrichting 

 ingaand verkeer 

 uitgaand vekeer � + � 

292 

+ 292 

173 173 



7 

 

 

Een nadeel van deze oplossing is dat verkeer dat in oostelijke richting de wijk wil verlaten, eerst in 

westelijke richting door de wijk moet rijden. De eerste mogelijkheid om in oostelijke richting te rijden 

betreft het kruispunt Van Houtenstraat / Ruys de Beerenbrouckstraat. Een voordeel is dat voor 

bestemmingsverkeer een logischer ingang van de wijk ontstaat vanuit westelijke richting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 3: Tweerichtingsverkeer in zowel J.C. van Markenplein als Goeman Borgesiusstraat 

Door beide straten volledig tweerichtingsverkeer te maken, kan het bestemmings- en 

herkomstverkeer zich verdelen over de twee wegen. Deze variant levert de volgende intensiteiten: 

- 50% ingaand via J.C. van Markenplein uit oostelijke richting (292 voertuigen) 

- 50% ingaand via Goeman Borgesiusstraat uit westelijke richting (292 voertuigen) 

- 50% uitgaand via J.C. van Markenplein in westelijke richting (173 voertuigen) 

- 50% uitgaand via Goeman Borgesiusstraat in oostelijke richting (173 voertuigen) 

 

De totale etmaalintensiteit op zowel het J.C. van Markenplein en op de Goeman Borgesiusstraat is 

dan gelijk en bedraagt 465 voertuigen. De Laan van Altena en de Heemskerkstraat krijgen geen extra 

verkeer. 
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1. Laan van Altena 

2.  Heemskerkstraat 

3.  Ruys de Beerenbrouckstraat/-plein 

4.  Goeman Borgesiusstraat 

5.  J.C. van Markenplein 

       niet-overrijdbare middenberm 

       mogelijke rijrichting 

 ingaand verkeer 

 uitgaand vekeer � + � 

292 

+ 173 
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2.  Heemskerkstraat 

3.  Ruys de Beerenbrouckstraat/-plein 

4.  Goeman Borgesiusstraat 

5.  J.C. van Markenplein 

       niet-overrijdbare middenberm 

       mogelijke rijrichting 

 ingaand verkeer 
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Ad 4: Als variant 3, maar dan met een volledige afsluiting van het J.C. van Markenplein ter hoogte van 

het Ruys de Beerenbrouckplein (doodlopend) 

In deze variant wordt al het verkeer afgewikkeld via de Goeman Borgesiusstraat. De etmaalintensiteit 

bedraagt dan 929 voertuigen. De intensiteiten op het J.C. van Markenplein zijn in deze variant niet 

relevant, omdat dit enkel nog het directe bestemmingsverkeer betreft. De Laan van Altena en de 

Heemskerkstraat krijgen geen extra verkeer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumé 

In onderstaande tabel zijn de intensiteiten op de verschillende wegvakken bij de vier varianten 

overzichtelijke weergegeven. In de volgende paragraaf worden de effecten op de diverse wegen 

beschreven. 

 

Variant J.C. van Markenplein G. Borgsiusstraat Heemskerkstr/Ln v Altena 

 ingaand uitgaand ingaand uitgaand ingaand uitgaand 

1 292 173 0 173 292 0 

2 292 173 292 0 0 173 

3 292 173 292 173 0 0 

4 0 0 584 346 0 0 

 

Bij de intensiteiten wordt opgemerkt dat deze zijn gebaseerd op een herverdeling van het verkeer 

dat in het verkeersmodel op het J.C. van Markenplein en in de Goeman Borgesiusstraat rijdt. De 

genoemde intensiteiten voor het J.C. van Markenplein  en de Goeman Borgesiusstraat zijn daarmee 

de totale intensiteiten voor deze straten. Voor de van Heemskerkstraat en de Laan van Altena zorgt 

de herverdeling dat dit verkeer wordt toegevoegd aan de modelintensiteiten voor deze wegen (250 à 

300 motorvoertuigen in 2025). 

 

6.3 Effecten van de varianten op de diverse wegen 

In de varianten 1 en 2 wordt een deel van het verkeer afgewikkeld via de Heemskerkstraat en de 

Laan van Altena al dan niet in combinatie met de Van Houtenstraat. Beide straten zijn voldoende 

breed en vormen geen belemmeringen. Over een korte afstand is de Laan van Altena minder geschikt 

voor tweerichtingsverkeer vanwege de aanwezigheid van (haaks)parkeren. De beperkte lengte van 

de versmalde rijbaan in combinatie met de lage intensiteiten maakt echter dat deze weg een prima 

alternatief is voor het J.C. van Markenplein. 
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1. Laan van Altena 

2.  Heemskerkstraat 

3.  Ruys de Beerenbrouckstraat/-plein 

4.  Goeman Borgesiusstraat 

5.  J.C. van Markenplein 

       niet-overrijdbare middenberm 

       mogelijke rijrichting 

 ingaand verkeer 

 uitgaand vekeer � + � 

+ /- 0 
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De Van Houtenstraat is in de volle lengte voldoende breed, 

alleen zijn er twee opties om via de Van Houtenstraat naar het 

achterliggend gebied te rijden: via de Heemskerkstraat of 

doorrijden naar de Laan van Altena. De Heemskerkstraat - 

tussen de Van Houtenstraat de Goeman Borgesiusstraat – is 

formeel een tweerichtingenstraat, maar vanwege de vele 

geparkeerde voertuigen is deze straat te smal om twee 

voertuigen elkaar te laten passeren. 

 

Het voordeel van variant 2 ten opzichte van variant 1 is dat het 

omdraaien van het éénrichtingsverkeer de vindbaarheid van 

bestemmingen in de Agnetaparkbuurt verbetert. Verkeer met een bestemming in het oostelijk deel 

van de wijk hoeft namelijk niet al ter hoogte van de Laan van Altena of de van Houtenstraat te kiezen 

om de wijk in te rijden, maar vindt zijn entree dicht bij de bestemming.  Dit voorkomt 

keerbewegingen doordat verkeer uit westelijke richting de toegang tot de buurt voorbij rijdt. 

 

Verkeer dat de wijk in oostelijke richting wil verlaten , rijdt in variant 2 in eerste instantie in 

westelijke richting naar een uitgang via de van Houtenstraat of Laan van Altena. De ervaring is echter 

dat herkomstverkeer zich daarbij goed laat leiden door de (éénrichtings)bebording om naar de Ruys 

de Beerenbrouckstraat te rijden. 

 

Het voordeel van varianten 3 en variant 4 is dat het bestemmings- en herkomstverkeer binnen het 

huidige systeem blijft van het tegengestelde éénrichtingsverkeer op het J.C. van Markenplein en 

Goeman Borgesiusstraat. Het verschil ten opzichte van de oorspronkelijke situatie is dat de verdeling 

van het verkeer wijzigt. Variant 4 levert voor het J.C. van Markenplein het meest rustige 

verkeersbeeld op ten koste van de Goeman Borgesiusstraat. Voor beide varianten geldt echter dat de 

intensiteiten ruimschoots binnen de acceptabele waarden blijven voor een erftoegangsweg.  

 

Er is telefonisch contact geweest met partycentrum De Lindenhof. Uit dit gesprek blijkt niet dat één 

van de varianten een negatief effect heeft op de bevoorrading op basis van draaicirkels en 

afmetingen van het voertuig.  Uit vorenstaande kan worden afgeleid dat de Laan van Altena en de 

Heemskerkstraat minder geschikt zijn voor de afwikkeling van bevoorradingsverkeer dan het J.C. van 

Markenplein en de Goeman Borgesiusstraat. 

 

7. Conclusie 

In paragraaf 5.1.4 is de conclusie getrokken dat het in alle richtingen open stellen van het J.C. van 

Markenplein een ongunstig effect heeft op de verkeersveiligheid en doorstroming. De linksafslaande 

beweging naar het J.C. van Markenplein, zoals deze was voor de herinrichting, moet dus niet worden 

hersteld. 

 

Van de vier varianten levert variant 3 de meest logische ontsluiting van de Agnetaparkbuurt op 

zonder effecten op omliggende straten in de buurt. Een etmaalintensiteit van 465 voertuigen en een 

bijbehorend spitsuur van 70 voertuigen past ruimschoots binnen de richtlijnen voor 

erftoegangswegen en kan goed worden afgewikkeld. 

 

Indien geen tweerichtingsverkeer in de Goeman Borgesiusstraat wordt ingesteld, leidt variant 2 tot 

de meest logische bereikbaarheid van de Agnetaparkbuurt, waarbij overige straten enig extra 

verkeer krijgen te verwerken met als kanttekening dat het verlaten van de wijk in oostelijke richting 

een aanvaardbare, maar minder logische route kent en deze route minder geschikt is voor 

bevoorradingsverkeer. De etmaalintensiteiten en spitsintensiteiten zijn in deze variant eveneens 

aanvaardbaar. 

Smalle gedeelte Heemskerkstraat 
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8. Aanbeveling 

Geadviseerd wordt om de huidige situatie met de niet-overrijdbare middenberm op het Ruys de 

Beerenbrouckplein te handhaven. Voor de meest optimale ontsluiting van de wijk wordt geadviseerd 

om tweerichtingsverkeer in te stellen in de Goeman Borgesiusstraat en het J.C. van Markenplein en 

de situatie na een jaar te evalueren. 

 

Aanvullend aan deze maatregel zal de doorgetrokken witte lijn in zowel de Goeman Borgesiusstraat 

als het J.C. van Markenplein moeten worden verwijderd, evenals het middeneiland in de bocht 

Goeman Borgesiusstraat / Heemskerkstraat. Tevens wordt  geadviseerd om de middenberm in het 

Ruys de Beerenbrouckplein met circa 5 meter te verlengen om het inrijden van het J.C. van 

Markenplein uit westelijke richting via de linker rijstrook verder te ontmoedigen. 


