
 

 

 

Belangrijkste resultaten kentekenonderzoek 

 

Van 5 t/m 18 april is er een kentekenonderzoek geweest. Op de kaart hieronder ziet u op 

welke plekken een camera heeft gestaan. Met dit onderzoek kunnen we zien welk deel van 

het autoverkeer alleen door de wijk heen rijdt, zonder er een herkomst of bestemming te 

hebben. Het streven is om het doorgaand verkeer op de route door Votulast te verminderen. 

 

 

 

 

 

 

Van Kardinaal De Jongweg -> Kaatstraat/Oudenoord 

 Gemiddeld rijden er ongeveer 4.000 auto’s op een werkdag (24 uur) via de Antonius 

Matthaeuslaan, Juliusstraat en Pieter Nieuwlandstraat de buurt in. 

 Het merendeel (ca. 3.700) rijdt via de Antonius Matthaeuslaan de buurt in. 

 Daarvan rijden ca. 1200 auto’s naar de Kaatstraat/Oudenoord. Ongeveer 1/3 is dus 

doorgaand verkeer in die richting. 

 

 

 

 

 

 

 

>60% doorgaand verkeer 
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Ochtendspits en avondspits van Kardinaal De Jongweg -> Kaatstraat/Oudenoord 

 In de ochtendspits rijden gemiddeld 130 auto’s vanaf de Kardinaal De Jongweg via de 

Antonius Matthaeuslaan naar de Kaatstraat/Oudenoord. Dit is bijna de helft van het 

verkeer dat de buurt inrijdt via de Antonius Matthaeuslaan. Bijna de helft is dus 

doorgaand verkeer). 

 In de avondspits rijden eveneens gemiddeld 130 auto’s vanaf de Kardinaal De 

Jongweg via de Antonius Matthaeuslaan naar de Kaatstraat/Oudenoord. Op dat 

tijdstip is dat 20% van het verkeer dat de buurt inrijdt via de Antonius Matthaeuslaan. 

20% is dus doorgaand verkeer. 

 

 

Van Kaatstraat/Oudenoord -> Kardinaal De Jongweg 

 Gemiddeld rijden er 2.470 auto’s vanaf de Kaatstraat naar de Kardinaal de Jongweg 

op een werkdag (24 uur). 

Daarvan rijden: 

 1.500 auto’s via de Pieter Nieuwlandstraat 

 170 auto’s via de Juliusstraat/Ingenhouszstraat 

 800 auto’s via de Antonius Matthaeuslaan. 

 In totaal is 61% van het verkeer op de Kaatstraat doorgaand verkeer naar de Kardinaal 

de Jongweg. 

 

 

Ochtendspits en avondspits van Kaatstraat -> Kardinaal De Jongweg 

 In de ochtendspits rijden gemiddeld 320 auto’s vanaf de Kaatstraat naar de Kardinaal 

de Jongweg. Dit is 2/3 van het verkeer in oostelijke richting op de Kaatstraat (2/3 is 

dus doorgaand verkeer). 

 In de avondspits rijden gemiddeld 570 auto’s vanaf de Kaatstraat naar de Kardinaal 

de Jongweg. Dit is eveneens bijna 2/3 van het verkeer in oostelijke richting op de 

Kaatstraat. Bijna 2/3 is dus doorgaand verkeer. 

 

 


