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Bijlagen 

Onderwerp 
Verkeerssituatie inprikker Weteringhoek/aansluiting De Brug 

Geachte heer Van Leeuwen, 

In uw brief van 14 november 2014 heeft u ons schriftelijke vragen gesteld op grond van artikel 36 
Reglement van Orde over de verkeerssituatie bij de inprikker Weteringhoek met aansluiting De Brug. 
Met deze brief beantwoorden wij graag uw vragen. 

Beantwoording vragen 

Vraag 1 

Bent u met ons van mening dat de grens is bereikt van de verkeersintensiteit op de aansluiting 
van de Weteringhoek? 
Wij erkennen de verkeersproblematiek op het door u genoemde punt. De verkeerscapaciteit van De 
Brug wordt begrensd door de hoeveelheid verkeer die de verkeersregelinstallatie (VRI) op de kruising 
De Brug - Rondweg - De Poort van en naar de Rondweg kan leiden. Op dit moment is de capaciteit 
voldoende. Er zijn ook geen signalen dat de verkeersintensiteit de capaciteit van de VRI overschrijdt 
en er daardoor sprake is van te veel terugslag vanaf de VRI richting de Weteringhoek. 

Het huidige ontwerp van de weg veroorzaakt wel een schijnbaar hoge verkeersintensiteit. Het smalle 
wegprofiel zorgt voor een onrustige afwikkeling van het verkeer. Ook belemmeren geparkeerde auto's 
van volkstuinbezoekers af en toe de doorstroming. Dit wordt aangepakt met de voorziene 
reconstructie van De Brug later dit jaar. Zie verder het antwoord op vraag 3. 

Bij nieuwe ontwikkelingen op de Weteringhoek is en blijft de capaciteit een belangrijk aandachtspunt. 
Uit een eerder onderzoek, gedaan door Goudappel Coffeng, is gebleken dat de avondspits een eerste 
knelpunt zal vormen. Zorgvuldig en kritisch omgaan met het ontwikkelen en toestaan van nieuwe 
functies op de Weteringhoek (met name die extra uitgaand verkeer genereren in de avondspits) is 
daarom noodzakelijk. 
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Vraag 2 
In tegenstelling tot de Kruisboog kent de Weteringhoek maar één ontsluiting voor de auto. Zijn 
er mogelijkheden om te ontsluiten op de Rondweg ter hoogte van Body Business, waar de 
Rondwegwal al onderbroken i s ? 
Vanwege de huidige verkeersintensiteit op dat deel van de Rondweg is het niet wenselijk om van de 
huidige T-splitsing een volwaardige kruising te maken, in verband met de te verwachten negatieve 
effecten op de doorstroming van het verkeer op de Rondweg. Bovendien brengt een definitieve 
wegaanpassing op die locatie hoge kosten met zich mee. 

Vraag 3 
Indien dit niet mogelijk is; bent u bereid nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de 
verkeersintensiteit in andere en goede banen te leiden? 
In het concept afdelingsjaarplan Beheer Openbare Ruimte 2014 is een reconstructie voorzien van het 
wegvak De Brug vanaf de Rondweg tot aan de Houtensewetering. Het is de bedoeling om het 
wegprofiel vanaf de Rondweg tot aan het afvalscheidingsstation te verbreden tot twee volwaardige 
rijstroken en het wegvak tot aan de Houtensewetering te voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag. Om 
het parkeren langs de weg door gebruikers van de volkstuintjes te voorkomen, zal de gemeente op de 
groenstrook bij de volkstuintjes parkeerplaatsen in grasbetonstenen aanleggen. 
Door de reconstructie zal de verkeersafwikkeling op De Brug verbeteren. 

Een afschrift van deze brief wordt aan de leden van de raad verzonden. 

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de heer R. Nota via telefoonnummer (030) -
63 92 611. 

Met vriendelijke groet, 

de burgemeest 3e Durgemeesteiv 

H.S. den Bieman W.M. de Jong 
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