
Verkeersmaatregelen ten tijde van de renovatie van de Kon. Julianabrug 
 
De Kon. Julianabrug wordt tussen 31 augustus en 15 maart 2021 gerenoveerd. Tijdens de werkzaamheden aan 
de brug is deze volledig afgesloten voor al het verkeer. De Kon. Julianabrug is onderdeel van de 
hoofdinfrastructuur van de gemeente Katwijk. Het afsluiten van deze brug gedurende 6 ½ maand heeft 
daardoor grote gevolgen voor het verkeer en de bereikbaarheid, en zal onvermijdelijk leiden tot overlast. Om de 
verkeersstromen in deze periode zo goed mogelijk in banen te leiden en de bereikbaar zo goed mogelijk te 
kunnen waarborgen, is een uitgekiend pakket aan verkeersmaatregelen voor alle typen weggebruikers nodig. 
Hierbij zijn verschillende opties met elkaar vergeleken en beoordeeld op de criteria verkeersveiligheid, 
doorstroming, luchtkwaliteit en leefbaarheid. De uitkomst hiervan is dat het meest optimale maatregelenpakket 
bestaat uit een ‘eenrichtings-verkeersring’ met de klok mee. 
 
Voorziening voor voetgangers 
Uit tellingen blijkt dat dagelijks 800 voetgangers gebruik maken van de brug. Een klein deel hiervan zijn 
‘bijzondere voetgangers’: mensen met een kinderwagen of een rollator of rolstoelgebruikers. De omlooptijd bij 
afsluiting van de brug zou zonder voorziening circa 30 minuten bedragen. Daarom wordt voor al deze 
voetgangers een veerpont ingezet. Deze is ook toegankelijk voor scootmobielen. In eerste instantie is dit een 
veerpont voor 12 personen, die van maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 en 19.00 uur ongeveer om het 
kwartier vaart. Uiteraard worden de geldende coronamaatregelen in acht genomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veerpont voor voetgangers 

 
De veerpont komt aan de oostelijke kant van de Kon. Julianabrug, omdat hier de meeste ruimte is.  
De zuidelijke aanlegsteiger komt aan de Prins Frederikdreef. De toegang naar de steiger wordt gecombineerd 
met het bouwterrein. De noordelijke aanlegsteiger komt aan de Kanaaldijk ter hoogte van de Conradstraat.  
Er worden goede looproutes naar de steigers aangelegd, waarbij rekening wordt gehouden met de 
toegankelijkheid voor mindervalide gebruikers.  
 
 
 
 



Omleidingen voor fietsers 
Dagelijks maken zo’n 5.500 fietsers gebruik van de Kon. Julianabrug. Omdat voor deze aantallen een veerpoint 
niet haalbaar is, en een tijdelijke fietsbrug (kosten-)technisch niet realistisch is, wordt voor fietsers een 
omleiding ingesteld. Afhankelijk van de bestemming worden fietsers omgeleid via de Binnensluis of via de 
Roversbrug. De extra fietstijd van deze omleiding bedraagt ongeveer 5 minuten. 
 

 
Omleiding fietsers 

 
 
Omleiding voor autoverkeer 
Uit de vergelijking van scenario’s voor autoverkeer blijkt dat een eenrichtings-verkeersring het autoverkeer het 
beste afwikkelt gedurende de afsluiting van de brug. Om deze ring te creëren wordt door middel van slagbomen 
eenrichtingsverkeer ingesteld op de Binnensluis en op een gedeelte van de Westerbaan (tussen Parnassia en 
Zilverschoon). Verkeer vanuit Katwijk-Noord rijdt via de Roversbrug naar Katwijk-Zuid. Verkeer vanuit Katwijk-
Zuid rijdt via de Binnensluis naar Katwijk- Noord. Hierdoor ontstaat een circuit ‘met de klok mee’. 
 
Uitzondering op het éénrichtingsverkeer zijn de lijnbus, de hulpdiensten en de tweedelijnshulpdiensten zoals 
huisarts, verloskundige en vrijwillige brandweer. Deze groepen hebben in beide richtingen doorgaan door 
middel van kentekenherkenning. Ook fietsers kunnen in twee richtingen rijden. 
 



 
Omleiding auto’s  

 
Om dit eenrichtingscircuit goed te laten functioneren is een aantal extra maatregelen nodig: 
 
 Om sluipverkeer en gevaarlijke situaties te voorkomen wordt de Buitensluis afgesloten voor gemotoriseerd 

verkeer. In samenspraak met de KNRM is de locatie bepaald. Fietsers hebben wel doorgang. 
 Eénrichtingsverkeer op de Westerbaan, tussen Parnassia en Zilverschoon, aansluiting Zilverschoon op de 

Westerbaan wordt ook afgesloten. 
 Om sluipverkeer te voorkomen wordt het tunneltje Nieuwe Duinweg afgesloten. Fietsers hebben wel 

doorgang. 
 Op de Molentuinweg zullen ook maatregelen genomen moeten worden om het verkeer gedoseerd richting 

Katwijk aan Zee en Katwijk-Noord te laten rijden. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van 
het aanpassen van de verkeerslichten op de Molentuinweg.  

 
 
Monitoren en bijsturen 
Er wordt momenteel nog de laatste hand gelegd aan de precieze vormgeving van de verkeersmaatregelen. Maar 
ook dan blijft het een flexibel systeem. Ten tijde van de afsluiting van de brug houden we de verkeerssituatie 
nauwlettend in de gaten. Dit doen we door op verschillende locaties ter plekke te bekijken wat er gebeurt, en 
door het leggen van tellussen. Op die manier weten we de echte verkeersbewegingen en kunnen we deze 
vergelijken met wat we verwachtten. Daarnaast blijft er regelmatig contact met politie en handhaving. Wanneer 
een situatie toch anders uitpakt dan op basis van het model verwacht werd, passen we de maatregelen aan en 
sturen we bij.   
 
 
 
 
 


