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Tijdelijke maatregelen renovatie Koningin Julianabrug

1. Inleiding

Vanaf 31 augustus tot aan de openstelling van de gerenoveerde brug (15 maart 2021) is de
Biltlaan Zuid tussen de Hoorneslaan en de rotonde Industrieweg afgesloten voor alle verkeer
(voetgangers, fietsers en auto’s). Rotonde Industrieweg blijft geopend voor de overige
richtingen evenals de kruising Hoorneslaan. Zonder verregaande maatregelen zal Katwijk
Centrum vastlopen; tijdens de spits staat dan met name het gebied rond de Binnensluis
volledig vast. Dit moet uiteraard zoveel mogelijk voorkomen worden.

Daarom is er de afgelopen 5 maanden uitvoerig onderzoek gedaan naar de mogelijkheden
om het verkeer tijdens de afsluiting van de Koningin Julianabrug in goede banen te leiden.
In het zoeken naar de juiste oplossingen hebben we steeds gekeken naar voetgangers,
fietsers, openbaar vervoer en gemotoriseerd verkeer. Ook de bereikbaarheid voor
hulpdiensten is een aandachtspunt geweest.

In een samenwerking tussen de bouwteams, afdeling Verkeer en PZH en in nauw overleg
met de vele stakeholders zijn diverse scenario’s de revue gepasseerd. Telkens is afgewogen
wat de invloed is op verkeersveiligheid, doorstroming, bereikbaarheid, leefbaarheid en
luchtkwaliteit. Om dit te kunnen beoordelen hebben we verkeersmodellen op laten stellen om
de theoretische verkeersintensiteiten te bepalen voor de diverse denkbare scenario’s met
maatregelen in 2020 door verkeersadviesbureau Goudappel Coffeng.
Ook is aan Adviesbureau Antea gevraagd om advies uit te brengen inzake de milieueffecten
van de werkzaamheden en voorgestelde omleidingsroutes.
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2. Onderzoek

Allereerst is gekeken naar de mogelijkheden voor voetgangers en fietsers. Om een juiste
indruk te krijgen van de aantallen voetgangers en fietsers die gebruik maken van de
Koningin Julianabrug zijn er verkeerstellingen gedaan. Hierbij is ook gekeken naar
weggebruikers als rolstoelers en mensen met een kinderwagen.
Vervolgens zijn diverse mogelijkheden overwogen zoals een pendelbusje, een tijdelijke brug
in diverse varianten of een veerpont.
Er is uitgebreid geparticipeerd met diverse partijen, zoals Veilig Verkeer Nederland, het
Gehandicaptenplatform, de Fietsersbond en de waterondernemers. Uiteindelijk is er
gezamenlijk een voorkeur uitgesproken voor de oplossing van een veerpont voor
voetgangers en een veilige omrijdroute voor fietsers.

Om te komen tot een pakket maatregelen dat de overlast voor het autoverkeer zoveel
mogelijk reduceert, zijn diverse scenario’s ontwikkeld en doorgerekend met behulp van het
regionaal verkeersmodel (rapportage door Goudappel Coffeng Verkeersadviseurs).
Op basis van de aldus verkregen verkeersintensiteiten zijn niet alleen de doorstromings-
effecten (ofwel verkeershinder) ingeschat, maar ook zijn de overige effecten ingeschat en
onderling vergeleken zoals de verkeersveiligheid voor alle doelgroepen, de leefbaarheid voor
omwonenden (langs omleidingsroutes) en milieueffecten.

De volgende tabel geeft het aantal motorvoertuigen per etmaal op de belangrijkste wegen in
en rond Katwijk voor drie scenario’s. De eerste kolom geeft de theoretische wegcapaciteit.
De tweede kolom geeft de verwachte waarden zonder afsluitingen in 2020. Derde kolom
geeft de waarden bij een afsluiting zonder extra maatregelen. De vierde kolom geeft de
waarden na inzet van de voorgestelde grootschalige maatregelen.

aantal voertuigen per etmaal in twee richtingen (2020)

Theoretische
maximale capaciteit Normale situatie Afsluiting zonder

extra maatregelen

Afsluiting met
voorgestelde pakket

maatregelen
Binnensluis 12.000 10.900 24.100 13.600
Roversbrug N206 60.000 37.100 40.700 45.800
Hoorneslaan West 15.000 9.400 20.900 13.400
Hoorneslaan Oost 30.000 21.200 20.200 20.400
Westerbaan (thv Parnassia) 15.000 6.300 7.600 10.200
Zeeweg (thv Waterloopje) 30.000 21.400 19.100 29.700
Zeeweg (thv zwembad) 15.000 15.900 15.100 17.100
Molentuinweg 30.000 19.900 19.100 25.800

Het vergelijken van de kolom ‘theoretische maximale capaciteit’ en de kolom ‘zonder extra
maatregelen’ toont dat problemen ontstaan op wegen zoals Binnensluis en Hoorneslaan.
Vergelijking van de kolom ‘theoretische maximale capaciteit’ met de kolom ‘voorgestelde
pakket maatregelen’ toont een aanzienlijke reductie van de verkeersintensiteiten en laat zien
dat het probleem nu niet meer zit in de wegcapaciteit. De maatregelen zorgen wel bij een
deel van de genoemde wegen voor een lichte overschrijding van de capaciteit. De uitdaging
zit voornamelijk in de knooppunten, zoals VRI’s, kruispunten en rotondes. Dit betekent dat op
deze wegen, voornamelijk tijdens de spitsuren, de doorstroming in het geding kan komen.
De campagne ‘Katwijk Onderweg’, waarin ‘Spitsmijden’, ‘pak de fiets’ en ‘neem het OV’
worden geadviseerd, moet ervoor zorgen dat op deze tijden de wegen niet overvol raken.
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3. Gekozen maatregelenpakket

Onderstaande oplossingen zijn het resultaat van al onze onderzoeken en afwegingen. Ze
geven het meest optimale beeld als we kijken naar verkeersveiligheid, doorstroming,
bereikbaarheid, leefbaarheid omwonenden en overige milieueffecten. Ondanks alle
maatregelen zal er hinder en vertraging op treden voor alle weggebruikers.

Gekozen is een pakket aan maatregelen dat zich uitspreidt over een groot deel van Katwijk.
Daarnaast worden ook regionale middelen ingezet om het verkeer al op afstand de juiste
route te laten kiezen richting Katwijk of omliggende bestemmingen.

3.1 Voetgangers
Door het sluiten van de Koningin Julianabrug
vervalt ook de oversteek voor voetgangers. Voor
deze voetgangers wordt in de nabijheid van de
Koningin Julianabrug  een veerpont ingezet. Deze
beschikt over een volwaardige
aanmeergelegenheid geschikt voor mindervaliden
en kinderwagens. De capaciteit van de veerpont
wordt gebaseerd op de tellingen die door Dufec in
het najaar 2019 zijn uitgevoerd.
Uitgangspunt is een kwartierdienst van maandag
t/m zaterdag tussen 7u en 19u.

Nb: bij de afweging van de veerpont-oplossing voor
voetgangers (800 per werkdag) is ook gekeken of
fietsers (5500 per werkdag) mee kunnen met deze
oplossing. Gezien de grote hoeveelheid fietsers en
de logistieke problemen en vertraging die dat geeft
bij de veerpont en gezien de korte omrijdtijd van 5
minuten bij de fietsroute over de Binnensluis (of de
Roversbrug), is duidelijk geworden dat de
omrijdroute hier de voorkeur heeft.

3.2 Fietsverkeer
De omrijdtijd voor fietsers via de Binnensluis is
ongeveer 5 minuten. In overleg met o.a. de
fietsersbond is dit als acceptabel bestempeld.
Fietsverkeer wordt omgeleid via de
Industrieweg – Rijnmond, Binnensluis en
Hoorneslaan en vice versa.

Na het definitief vaststellen van alle
maatregelen voor auto’s wordt deze route
nogmaals bekeken en wordt, in nauw overleg
met de fietsersbond en Veilig Verkeer
Nederland, de fietsveiligheid verbeterd.
Aandachtpunten zijn de rotondes Rijnmond –
Binnensluis en Industrieweg – Karel
Doormanlaan. Denk bij maatregelen aan knipperbollen en aanpassen van de
voorrangssituatie.
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3.3 Busverkeer
Gedurende de renovatieperiode van 31 augustus 2020 tot 15 maart 2021 zal Arriva
omleidingsroutes instellen voor bussen 30, 39 en 385:

- 30 en 385 zullen tijdelijk over de Roversbrug (N206) rijden via de Hoorneslaan.
- 39 zal tijdelijk over de Binnensluis rijden, via Hoorneslaan, Rijnmond en Zeeweg.

Op het Hoornesplein zal daartoe tijdelijk een extra halte worden geplaatst, richting N206.

Deze tijdelijke routes zijn weergegeven in onderstaand kaartje.

Nb: de buslijnen 31, 37, 38 en 90 zijn niet ingetekend in bovenstaand kaartje, omdat deze
bussen hun reguliere routes blijven rijden; daar is dus geen sprake van tijdelijke wijzigingen.

De nieuwe R-net dienstregeling gaat starten op 13 december 2020 op beide routes, dus
vanaf Leiden Centraal Station naar de Zeeboulevard en naar Noordwijk (ESA/Estec) via de
Biltlaan. De R-net bus naar Noordwijk zal tot 15 maart 2021 omrijden via de Roversbrug
(N206) en dan naar de Biltlaan via de Hoorneslaan in plaats van over de Koningin
Julianabrug.

3.4 Maatregelen Autoverkeer lokaal:
In overleg met de diverse stakeholders en wegbeheerders van omliggende gemeentes,
provincie en Rijkswaterstaat is een aantal maatregelen besproken om het verkeer om te
leiden tijdens deze periode waarin de Koningin Julianabrug is afgesloten.

Binnensluis
Op de Binnensluis wordt éénrichtingsverkeer ingesteld voor alle verkeer van zuid naar noord.
Uitzondering hierop zijn de lijnbus, de hulpdiensten en de reguliere vergunninghouders
(“hulpdiensten zonder zwaailicht”). Lijnbus en hulpdiensten worden middels een slagboom
en KAR-systeem (Korte Afstand Radio) toegelaten in de andere richting.
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Vergunningshouders worden middels kentekenregistratie doorgelaten. Voorbeelden van
vergunninghouders zijn huisarts, verloskundige en vrijwilligers van de brandweer.

Buitensluis
De Buitensluis wordt afgesloten voor autoverkeer. Landbouw-verkeer kan passeren via een
zogenaamde Agrisluis. Ook 45km voertuigen en brommers kunnen via de Buitensluis
passeren. Fietsers hebben vrije doorgang via het vrijliggend fietspad.
De locatie van de afsluiting ligt net ten noorden van de uitrit van de KNRM, zodat de KNRM
geen hinder ondervindt.

Hoorneslaan
Op diverse plaatsen wordt de regeling van VRI’s (VerkeersRegelInstallaties) aangepast naar
de tijdelijke situatie. Belangrijkste voorbeeld is de kruising Hoorneslaan - Biltlaan.

De maatregelen voor lokaal autoverkeer zijn in onderstaande figuur weergegeven:

Aansluiting N206 - Hoorneslaan
Op de aansluiting Hoorneslaan - N206 worden doseerlichten geplaatst, die in de spits de
verschillende verkeersstromen reguleren. Op deze manier kan verkeer wat de rotonde oprijd
ritsen met het verkeer op de rotonde.

Westerbaan
Op de Westerbaan wordt als onderdeel van het totale pakket verkeersmaatregelen ook een
éénrichtings-situatie ingesteld, met dezelfde uitzonderingen als op de Binnensluis. Hiermee
kan de verkeersintensiteit op de Westerbaan  -als onderdeel van het grotere 1-richtingcircuit
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met Binnensluis en westelijke rijbaan Roversbrug - beheersbaar blijven en blijven ook
milieueffecten beperkt.
Dit éénrichtingsverkeer geldt alleen voor het gedeelte van de Westerbaan tussen Parnassia
en de Zilverschoon. Hierbij wordt ook de aansluiting van de Zilverschoon op de Westerbaan
afgesloten.
De inwoners van de Zanderij hebben op deze manier een goede aansluiting met de
doorgaande wegen N441 en N206.

Koningin Julianalaan
Op de Koningin Julianalaan, tussen de Nachtegaallaan en Bosplein parkeerverboden
geplaatst. Dezelfde maatregel wordt al ingezet bij de werkzaamheden aan de Zeeweg in juni
2020.

Tunneltje Nieuwe Duinweg
Om sluipverkeer te voorkomen wordt in de wijk in ieder geval het tunneltje Nieuwe Duinweg,
onder de N206 door, afgesloten voor auto’s. Fietsers en voetgangers hebben wel doorgang.

Molentuinweg
De situatie op de Molentuinweg wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Mocht hier een
onacceptabele situatie ontstaan dan liggen aanvullende maatregelen klaar. Deze zullen, in
overleg met de aanwonenden, worden ingezet.

Aansluiting N206 - Westerbaan
T.p.v. de aansluiting N206 – N441 – Westerbaan wordt een doseerlicht geplaatst. Verkeer
vanuit Wassenaar zal daardoor gedoseerd op de rotonde aanrijden. Deze dosering zorgt
voor een verbetering in de doorstroming op de rotonde.

3.5 Maatregelen Autoverkeer regionaal
Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N206. Verkeer, komend vanuit het zuiden richting
Katwijk Noord wordt doorgestuurd naar de volgende afslag. Verkeer vanuit Katwijk Noord of
Noordwijk, richting Katwijk Zuid of richting Wassenaar of Leiden wordt direct verwezen naar
de N206.

In overleg met de diverse wegbeheerders van omliggende gemeentes, provincie en
Rijkswaterstaat is een zestal maatregelen A t/m. F besproken om ook het regionale- en
bovenregionale verkeer te informeren en waar nodig bij te sturen tijdens deze periode waarin
de Koningin Julianabrug is afgesloten:

A. Langs de N206 wordt vooraf dmv 2 tekstkarren afgeteld naar start werkzaamheden.
“Koningin Julianabrug Katwijk Dicht – Nog 3 dagen”

B. In Noordwijk op de van Berkelweg wordt de DRIP ingezet. “Doorgaand verkeer via
N444 – A44”.

C. Langs de A44, komend van uit het noorden wordt een tekstkar ingezet. “Katwijk
Noord via A444 – Katwijk Zuid via N206”. Na 2 weken wordt de tekstkar vervangen
door gele bebording.

D. Op de A44, komend vanuit het zuiden wordt de DRIP ingezet. “Katwijk noord via A44
– N444”.

E. Langs de N14, vanuit Leidschendam wordt de DRIP ingezet. “Richting Katwijk via
N44”.

F. Vanuit Oegstgeest, aan de oostzijde van de A44, wordt een tekstkar geplaatst.
“Richting Noordwijk via A44 N444”. Na 2 weken vervangen door gele bebording.
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De 6 maatregelen voor regionaal autoverkeer zijn in onderstaande figuur weergegeven:

Nb: de inzet van DRIP’s (Dynamisch Route Informatie Paneel) is overeengekomen met de
wegbeheerders van de N206, de A44 en de omliggende gemeentes zoals Noordwijk.


