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Aan de bewoners van het gebied Oud-West Noord  

 
Eenrichtingsverkeer Koningsdijk en Mauritsstraat 
 
De herinrichting van de Koningsdijk en de Mauritsstraat is bijna klaar. Helaas lukt het door de 
vorst niet om alles af te hebben voor de kerstvakantie. In januari wordt de Mauritsstraat 
afgerond en is er nog wat werk in de Koningsdijk te doen. 
Vanaf openstelling geldt er een verplichte rijrichting. U mag de Mauritsstraat dan met de auto 
alleen nog vanaf de kruising Koningsdijk-Julianalaan-Pottebakkerstraat in rijden. Ook de 
Koningsdijk mag u alleen vanaf die kruising in. (Brom)fietsers mogen er nog wel aan twee 
kanten in. Zeker in het begin zal dit even wennen zijn. Daarom houden we de nieuwe situatie 
straks goed in de gaten.  
 
Waarom eenrichtingverkeer?  
Bij het maken van de plannen voor het woningbouwproject De Zwaaikom, zijn er ook afspraken 
gemaakt over de verkeersafwikkeling. Door de komst van de woningen op het eiland en in De Laverie 
wordt het drukker in en rondom het gebied Oud-West. Het doel is om die verkeerstoename zoveel 
mogelijk via de 50 km-wegen Wilhelminakanaal-Oost en Kanaalstraat te laten lopen. De woonstraten 
zijn daarvoor niet geschikt. 
 
Uit onderzoek blijkt dat er relatief veel doorgaand verkeer over de route Koningsdijk-Mauritsstraat 
gaat. Als we niets zouden doen, dan krijgen deze twee straten een groot deel van het verkeer uit De 
Zwaaikom te verwerken. Eenrichtingsverkeer is de beste optie gebleken. Door beide straten een 
tegengestelde rijrichting te geven, wordt doorgaand verkeer tussen de Van Liedekerkestraat en 
Wilhelminakanaal-Oost minder aantrekkelijk. Door de straten smaller te maken, krijgen we bovendien 
meer ruimte voor groen in de straat. Dat draagt bij aan een fijn woon- en leefklimaat. 
 
Een nieuwe inrichting voor andere straten in Oud-West Noord 
De Julianalaan, de Prins Hendriklaan, de Pottebakkerstraat en de Willem van Oranjestraat krijgen ook 
een nieuwe inrichting. Daarbij komen verkeerscirculatie, verkeersveiligheid, parkeren, 
groenvoorzieningen, speelvoorzieningen, klimaatmaatregelen en riolering allemaal aan bod. Bij het 
ontwerp worden bewoners en ondernemers betrokken. De eerste stap hierin is dit jaar al gezet, door 
met een kleine vertegenwoordiging per straat de belangrijkste thema’s te bepalen. In 2023 gaan we 
hiermee verder, zodat al deze straten in de komende drie jaar toekomstbestendig worden ingericht. 
 
Verkeerstellingen 
In februari of maart 2023 gaan we het verkeer in de wijk opnieuw tellen. Zo zien we wat het effect is 
van eenrichtingsverkeer. Dat kunnen we vervolgens weer gebruiken bij het ontwerp voor de andere 
straten in Oud-West. 
 
Meer informatie en contact 
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider, de heer Van der List. Hij is op 
werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 14 0162. 


