
 

 

Verslag Ontwerpcafé Prinses Julianalaan 2 juli en 9 juli 2020 
Gedurende beide avonden hadden aanwezigen de mogelijkheid om vragen te stellen of opmerkingen 
te maken. Hieronder een overzicht van de vragen/opmerkingen en de reactie die tijdens de avond is 
gegeven. Op sommige plaatsen is specifiek aangegeven als een aanvulling op het verslag van de 
avonden is opgenomen.  

 
Ontwerpcafé 2 juli 

Vraag/opmerking deelnemers Ontwerpcafé Reactie Mobycon 
Op de Laan 1940-1950 zijn er drempels die de 
snelheid van verkeer doet remmen, waarom 
kunnen hier wel drempels zijn en op de Prinses 
Julianalaan niet? 

De onmogelijkheid om drempels op te nemen 
in het ontwerp voor de Prinses Julianalaan 
heeft te maken met de nabijheid van huizen 
aan de Prinses Julianalaan.  

Wat is de stand van zaken met betrekking tot 
de uitvoering van het geluid- en trillingen 
onderzoek? 

Het trillingen onderzoek is uitgevoerd, voordat 
de gemeente hier de resultaten van openbaar 
maakt zal de gemeente het stuk eerst intern 
bespreken. Het geluidsonderzoek wordt nog 
uitgevoerd, de uitkomsten hiervan zullen 
openbaar gemaakt worden en mee worden 
genomen in het ontwerp. 

Waarom geen snelheid van 30 km/u voor op 
de Prinses Julianalaan terwijl men wel via de 
Kade kan reizen via een 30 km/u weg? 

Beide routes zijn toegankelijk voor doorgaand 
verkeer. De Prinses Julianlaan is een 
doorgaande route en voorziet in de functie 
van een gebiedsontsluitingsweg voor 
doorgaand-, bestemmings- en vrachtverkeer. 
Een gebiedsontsluitingsweg betekent dat 
fietsers gescheiden van de rijbaan zijn en er 
een snelheid van 50 km/u (GOW50) of 
eventueel 30 km/u (GOW30) kan gelden.  

Kunnen er snelheidscamera’s op de Prinses 
Julianalaan worden geplaatst? 

De gemeente beschikt niet over de 
bevoegdheid om een flitspaal te plaatsen. 
Deze bevoegdheid ligt in handen van het 
Openbaar Ministerie. Bij een toekomstige 
herinrichting en wanneer er weinig ongevallen 
bekend zijn wordt er meestal geen flitspaal 
geplaatst. Uiteraard houden we met de 
herinrichting rekening met de veiligheid en 
streven we ernaar dat men automatisch 
minder hard rijdt dan nu het geval is.  

Waarom gaat het tracé van de metropolitane 
fietsroute over de Prinses Julianalaan? 

Het traject van de metropolitane fietsroute is 
gekozen in samenspraak met buurgemeenten.  
Daarbij was de insteek dat de route zoveel 
mogelijk langs de kernen loopt zodat de route 
voor veel fietsers toegankelijk is en de route 
optimaal gebruik wordt. 
 Aanvulling: Op 7 juli 2020 zijn het begin- en 
eindpunt van de metropolitane fietsroute 



 

 

binnen de gemeentegrenzen vastgesteld door 
de gemeenteraad.   

Graag aandacht voor een goede aansluiting 
van de Oranjewijk en de Kade via de Prinses 
Julianalaan.  

Dit aandachtspunt nemen we mee. 

Graag aandacht voor de hoogte van de weg en 
het trottoir. Het trottoir ligt beduidend lager. 
Hierdoor een voorkeur voor het verlagen van 
de dijk. 

Dit aandachtspunt nemen we mee. 

Aanvulling: Meerdere bewoners bezitten een 
caravan. Het manoeuvreren met een caravan 
vanaf het wegdek naar de oprit vergt tijd en 
ruimte. Dit geldt ook bij het verlaten van de 
oprit en het opdraaien van het wegdek.  

Dit aandachtspunt nemen we mee.  

 
 
  



 

 

Plangebied 
Plenair is het plangebied besproken en zijn alle deelnemers gevraagd naar punten die van belang zijn. 
Zie hier onder een kaart van het plangebied en de besproken punten.  

   



 

 

De Prinses Julianalaan is tijdens het Ontwerpcafé opgedeeld in twee delen: de Prinses Julianalaan ter 
hoogte van het park en ter hoogte van de huizen.  In twee kleinere groepen is er gezamenlijk 
nagedacht en gediscussieerd over mogelijke dwarsprofielen voor de Prinses Julianalaan. De reacties 
zijn per groep samenvat.  
 
Breakout room Ontwerpcafé Prinses Julianalaan ter hoogte van het park 
 

• Voorkeur voor het vergroten van de afstand tussen de huizen en de weg, zoals in variant 
A.1. Het vergroten van de afstand tussen de huizen weegt zwaarder dan het neveneffect 
dat men een tweerichtingsfietspad dient te kruisen bij het verlaten of inrijden van de 
inritten.  

• De zorg wordt uitgesproken dat de snelheid van automobilisten toeneemt indien er sprake 
is van vrij liggende fietspaden.  

• Men vraagt zich af of de mogelijkheid om éénrichtingsverkeer voor auto’s op de Prinses 
Julianlaan mee kan worden genomen in het onderzoek.  

 
Huidige situatie thv park 

 
Variant A.1 

 
Variant A.2 
  



 

 

Breakout room Prinses Julianalaan ter hoogte van de huizen  
 

• Voorkeur voor het fietspad verder van de huizen af te plaatsen in verband met de uitritten 
van huizen, variant B.2 met tweerichtingsfietspad aan de buitenzijde van de dijk sluit daar het 
beste op aan. 

• Sterke voorkeur voor het behouden van het bestaande groen.  
• Men vraagt zich af of het mogelijk is om wel drempels toe te passen op het deel waar geen 

huizen staan? 
• Een midden geleider in de weg zorgt (zoals in variant B.3) voor hogere snelheden, hierdoor 

wordt de voorkeur uit gesproken om het autoverkeer niet te scheiden.  
 

 
Huidige situatie ter hoogte van huizen (nummer 10) 

 
Variant B.1 

 
Variant B.2 

 
Variant B.3 



 

 

Ontwerpcafé 9 juli 
Vraag/opmerking Reactie 
Wanneer trillingen voelbaar zijn worden deze 
automatisch als onprettig ervaren. Wanneer 
volgen de uitkomsten van het 
geluidsonderzoek? 

Het trillingen onderzoek is uitgevoerd, voordat 
de gemeente hier de resultaten van openbaar 
maakt zal de gemeente het stuk eerst intern 
bespreken. Het geluidsonderzoek wordt nog 
uitgevoerd, de uitkomsten hiervan zullen 
openbaar gemaakt worden en mee worden 
genomen in het ontwerp. 

Waar staat CROW voor? Het CROW is een kennisinstituut op het gebied 
van verkeer. Landelijke richtlijnen voor 
wegbeeld, verkeersveiligheid en wegontwerp 
worden door CROW samengesteld. 
Aanvulling: De naam CROW is oorspronkelijk 
een afkorting van Centrum voor Regelgeving 
en Onderzoek in de Grond-, Water- en 
Wegenbouw en de Verkeerstechniek. Die 
naam dekt de lading niet meer toen de 
organisatie steeds meer een kennisplatform 
werd. Daarom is CROW niet langer een 
afkorting, maar een eigennaam (CROW, 2020).  

Waarom is de Handelskade niet getypeerd als 
een gebiedsontsluitingsweg?  

Over de functie van de Handelskade is 
besloten door de gemeenteraad.  
Aanvulling: Op 22 januari 2019 heeft er tijdens 
de raadsvergadering een raadsconsultatie 
plaatsgevonden over de verkeersontsluiting 
van de Kade. Hier is de brede steun 
uitgesproken voor het nader uitwerken van de 
voorkeursvariant bestaat uit:  
1.Verplaatsing van de huidige 
spoorwegovergang voor gemotoriseerd 
verkeer bij het Havenplein naar het station 
Maassluis Centrum; 
2.Het profiel van de ‘Handelskade’ door het 
nieuwe woongebied De Kade meer ruimte te 
geven voor een verkeersveilige en 
verblijfsvriendelijke inrichting; 
3.Herinrichting van de Julianalaan ten 
behoeve van verkeersveiligheid. 

Kan een ontsluitingsweg ook een snelheid van 
30 km/u hebben? 

Zoals is weergegeven in de uitgangspunten 
kan op een gebiedsontsluitingsweg een 
snelheid van 50 km/u (GOW50) of eventueel 
30 km/u (GOW30) gelden.  
Aanvulling: Het volledige uitgangspunt is als 
volgt: De Prinses Julianlaan is een doorgaande 
route en voorziet in de functie van een 
gebiedsontsluitingsweg voor doorgaand-, 
bestemmings- en vrachtverkeer. Een 



 

 

gebiedsontsluitingsweg betekent dat fietsers 
gescheiden van de rijbaan zijn en er een 
snelheid van 50 km/u (GOW 50) of eventueel 
30 km/u (GOW30) kan gelden. 

Kan er een verkeersaanwijzing worden 
geplaatst wanneer men vanaf de 
Vlaardingsedijk richting Maassluis reist dat 
men via de Handelskade maar ook via de 
Prinses Julianalaan naar Maassluis kan reizen? 

Het verkennen van deze mogelijkheid nemen 
we mee.  

Graag aandacht voor de voetgangers waar 
van de Prinses Julianalaan onderdeel uitmaakt 
van hun wandelroute.  

Dit aandachtspunt nemen we mee. 

Er zijn geen ondernemers aanwezig, is men wel 
uitgenodigd? 

Ondernemers zijn uitgenodigd voor deelname 
aan de enquête. Enkele ondernemers hadden 
zich aangemeld voor het Ontwerpcafé, helaas 
heeft men verstek laten gaan.   

Er was sprake van een onderdoorgang (bij het 
spoor) zodat de Kade toegankelijk werd vanuit 
Laan 1940-1945, is dit nog steeds een 
mogelijkheid? 

Kosten en inpassing maakten het onmogelijk 
om de doorgaande route via een verlengde 
van Laan 1940-1945 te maken. Het zou voor 
vrachtverkeer fysiek onmogelijk zijn om 
gebruik te maken van de onderdoorgang. 

Kan streetprint worden toegepast op de 
Prinses Julianalaan? 

Hier zou niet de voorkeur naar moeten uitgaan 
in verband met trillingen en geluid.  
Aanvulling: Vergeleken met asfalt veroorzaakt 
streetprint meer geluid en trillingen. In de 
regel scoort stil asfalt het best qua trillings- en 
geluidshinder, daarna asfalt, vervolgens 
streetprint en daarna klinkers.  

Is stil asfalt ook echt veel stiller bij lagere 
snelheden? 

Stil asfalt zorgt voor minder lawaai van de 
banden in principe volstaat dit ook bij lagere 
snelheden.  

Is het mogelijk om een materiaal toe te passen 
zodat trillingen worden geabsorbeerd? 

Hier gaan we naar kijken. 

Het hoogteverschil tussen weg en woningen 
zorgt voor wateroverlast. 

Dit aandachtspunt nemen we mee. 

Zou een lager wegdek eventueel voor minder 
trillingen zorgen? 

Hier gaan we naar kijken. 

 
 
 



 

 

Plangebied 
Plenair is het plangebied besproken en zijn alle deelnemers gevraagd naar punten die van belang 
zijn. Zie hier onder een kaart van het plangebied en de besproken punten. 

 
 
 



 

 

De Prinses Julianalaan is tijdens het Ontwerpcafé opgedeeld in twee delen: de Prinses Julianalaan ter 
hoogte van het park en ter hoogte van de huizen.  In twee kleinere groepen is er gezamenlijk 
nagedacht en gediscussieerd over mogelijke dwarsprofielen voor de Prinses Julianalaan. De reacties 
zijn per groep samenvat.  
 
Breakout room Ontwerpcafé Prinses Julianalaan ter hoogte van het park 

• Sterke voorkeur voor het behouden van het groen, waaronder de bomen. Echter, het 
verbeteren van de veiligheid van voetgangers en fietsers mag op sommige punten ten koste 
gaan van het groen.   

• Voorkeur voor het fietspad aan de buitenzijde van de Dijk, o.a. voor groepen fietsers richting 
de scouting en om de in- en uitritten die aan de Prinses Julianalaan te ontlasten.  

• Graag snelheid remmende maatregelen op de Prinses Julianalaan om de veiligheid van 
fietsers en voetgangers te borgen, bijvoorbeeld door een middelgeleider en 
oversteekplaatsen met voetgangers in de voorrang. 

• Graag aandacht voor de veiligheid van overstekende voetgangers bij een tweerichting 
fietspad.  

• Mogelijkheden voor een rotonde als snelheid remmende maatregel? 
• Graag aandacht voor parkeerproblematiek rondom de scouting.  

 

 
Huidige situatie thv park 

 
Variant C.1 

 
Variant C.2 
 



 

 

Breakout room Prinses Julianalaan ter hoogte van huizen 
 

• Variant D.1: Rijbaan verder van woningen is fijn. Betekent wel voor bewoners dat ze om 
moeten rijden als ze richting noord willen omdat ze niet naar de andere rijbaan kunnen. 
Gescheiden rijbanen kunnen tot harder rijden leiden, maar inhalen wordt voorkomen.  

• Variant D.2: Fietspad aan kant van bomen. Tussen de bomen ruimte om groen te maken 
doordat fietsstroken weg zijn. Dit groen alterneren van de ene kant naar de andere kant van 
de weg zodat je een soort slalom krijgt om de snelheid naar beneden te brengen. Groen 
eventueel met hagen of plantenbakken. 

• Variant D.3: Zelfde als variant D.2, maar met de toevoeging van een midden geleider in de 
vorm van een betonnen band of dubbele as markering. De betonnen band maakt het inhalen 
onaantrekkelijker.  

 

 
Huidige situatie ter hoogte van huizen (nummer 10) 

 
Variant D.1 

 
Variant D.2 

 
Variant D.3 


