
Veel gestelde vragen verkeersmaatregelen Kon. Julianabrug 
 

Hoeveel extra reistijd brengen de verkeersmaatregelen met zich mee? 

Voor fietsers zorgen de omleidingen voor ongeveer 5 minuten extra reistijd. Automobilisten doen er  

ongeveer 3 minuten langer over om van Katwijk-Zuid naar Katwijk-Noord te reizen (via de 

Binnensluis) en ongeveer 5 minuten langer om van Katwijk-Noord naar Katwijk-Zuid te reizen (via de 

Roversbrug).  

 

Kan er voor ouderen of voor andere doelgroepen een uitzondering gemaakt worden op het 

eenrichtingsverkeer? 

Zoals de opzet nu is wordt er alleen een uitzondering gemaakt voor de lijnbus en voor de nood-en 

hulpdiensten (waaronder ook huisarts, verloskundige en vrijwillige brandweer). Het argument 

hierachter is duidelijk: iedereen wil dat deze diensten bij nood zo snel mogelijk ter plaatse zijn.  

Als er ook een uitzondering gemaakt zou worden voor andere groepen zou dit tot onduidelijke 

situaties leiden. Enerzijds is het moeilijk te beargumenteren waarom de ene groep wel door mag 

rijden en de andere niet. Anderzijds leidt dit tot onduidelijke situaties in het verkeer, dat niet 

wenselijk is in een situatie waarin al relatief meer ‘zoekend’ verkeer ontstaat. Om de 

verkeersstromen duidelijk en beheersbaar te houden, creëren we zo min mogelijk uitzonderingen. 

  

Waarom kunnen fietsers geen gebruik kunnen maken van de veerpont? 

Het aantal fietsers dat gebruik maakt van de Kon. Julianabrug is hiervoor te groot. Er zou dan een 

groter veer nodig zijn met meer bemanning en meer ruimte bij de aanlandplaatsen en aanrijroutes. 

Dit zou een vlotte veerdienst verhinderen en daarmee de dienstverlening voor de eerste doelgroep, 

de voetgangers, verslechteren. Daarnaast is de omrijdtijd voor fietsers acceptabel en korter dan de 

wachttijd en overzettijd bij de pont (ingeval van een veerdienst op basis van fietsers). 

 

Kan er een grotere veerpont ingezet worden? 

Op basis van het aantal voetgangers dat dagelijks gebruik maakt van de Kon. Julianabrug zou een 

veerpont voor 12 personen voldoende moeten zijn. Mocht dit in de praktijk anders uitpakken, dan 

kan er op korte termijn een grotere pont ingezet worden.  

 

Wat is het effect van de omleidingen op de Natura-2000 gebieden? 

Omdat Katwijk begrensd wordt door twee Natura2000-gebieden mag de hoeveelheid uitgestoten 

stikstof niet toenemen. Het in stand houden van de luchtkwaliteit is daarom een van de criteria die 

een rol hebben gespeeld bij de keuze voor een verkeersmaatregelenpakket. Met het 

eenrichtingscircuit houden we de hoeveelheid verkeer zo goed mogelijk beheersbaar. Bovendien is 

dit een circuit waarin zo min mogelijk extra verkeer richting de Natura2000-gebieden zal rijden. 

 

Met wie zijn de maatregelen besproken? Wie heeft meegedacht? 

Het pakket verkeersmaatregelen is samengesteld in een samenwerking tussen de bouwteams, de 

afdeling Verkeer van de gemeente,  de provincie Zuid-Holland en de speciaal voor het R-net 

programma aangestelde verkeersregisseur. Er is gekeken naar alle doelgroepen, bruggebruikers en 

stakeholders (ook wegbeheerders van N206, A44 en omliggende gemeentes) en de milieueffecten. 

Ook de bereikbaarheid voor hulpdiensten is een aandachtspunt geweest. Er zijn verschillende 

scenario’s beoordeeld aan de hand van de criteria verkeersveiligheid, doorstroming/ bereikbaarheid, 

leefbaarheid en luchtkwaliteit. Om verschillende scenario’s  te kunnen beoordelen zijn 

verkeersmodellen opgesteld door het verkeerskundig adviesbureau  Goudappel Coffeng waarmee 

per variant het effect op de verkeersintensiteit is bepaald op de belangrijkste routes en locaties. Ook 



zijn tellingen op de brug uitgevoerd om het aantal voetgangers en fietsers te meten. Daarnaast is 

Adviesbureau Antea gevraagd mee te kijken naar de invloed van onze werkzaamheden op de 

luchtkwaliteit. Er is afstemming geweest met omliggende gemeentes, nood- en hulpdiensten, KRNM, 

de Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland en het Gehandicaptenplatform. Ook is er geluisterd naar 

reacties van de wijkraden, bewoners en ondernemers. 

 

Wat betekent eenrichtingsverkeer op de Westerbaan voor de bereikbaarheid van Duinvallei? 

Er wordt éénrichting ingesteld tussen de rotondes bij Parnassia en Zilverschoon, niet over de hele 

lengte van de Westerbaan. De rijrichting is richting het Bosplein. De aansluiting van Zilverschoon op 

de Westerbaan wordt afgesloten. Verkeer vanuit de wijk kan in- en uitrijden via de Westerbaan naar 

de N441/N206. Verkeer vanuit Katwijk kan niet uitrijden via de Westerbaan naar de N206. 

 

Waarom wordt de Buitensluis afgesloten? 

Bij afsluiting van de Julianabrug zonder bijkomende maatregelen wordt de route Hoorneslaan – 

Binnensluis – Rijnmond zwaar overbelast met de nodige ongewenste tot onacceptabele gevolgen. 

Instellen van éénrichtingsverkeer is de beste manier om de hoeveelheid verkeer op deze route te 

beperken. Dat werkt alleen als de Buitensluis wordt afgesloten voor sluipverkeer. 

Daar komt bij dat de Buitensluis geen volwaardige, veilige weg is voor doorgaand verkeer, maar 

gekoppeld is aan het grote parkeerterrein aan het strand. Op goede dagen is het hier druk met 

recreatieverkeer, waaronder ook fietsers en voetgangers. Ook loopt deze route door Natura2000-

gebied en het totale pakket verkeersmaatregelen dient te zorgen voor een zo minimaal mogelijke 

toename in stikstofbelasting van deze gebieden. 


