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Raadsvragen naar aanleiding behandeling mobiliteitsnota

Geachte leden van de Raad,

Bij de behandeling van de mobiliteitsnota's in het Politiek Forum van 5 oktober 2O2O is onder andere
de situatie op de Van der Valk Boumanweg onder de aandacht gebracht. Daarbij is gesproken over
het functioneren van deze weg in het wegennet van Leiderdorp en de huidige inrichting van de weg
in relatie tot de verkeersveiligheid. Daarbij is verzocht aan het College om te onderzoeken of de
herinrichting van de Van der Valk Boumanweg eerder ter hand kan worden genomen. Daarnaast
waren er vragen over gesteld over de status van een aantal fietspaden, waaronder de Engelendaal.

Van der Valk Boumanweg
De Van der Valk Boumanweg is een gebiedsontsluitingsweg van 50 km/u. De huidige weginrichting
voldoet niet meer aan de huidige landelijke ontwerprichtlijnen voor dergelijke wegen. Zo zijn op dit
type wegen standaard vrij liggende fietspaden gewenst in plaats van de huidige fietsstroken.
Daarnaast zijn uitvoegstroken zoals ter hoogte van de kruising met de Tollenaersingel niet meer
gangbaar op 50 km/u wegen vanwege mogelijke afdekongevallen die de verkeersveiligheid negatief
beTnvloeden. Wel voldoet de huidige vormgeving aan de wegenverkeerswet, dit is meermaals
bevestigd door de politie.

Om te voldoen aan alle ontwerprichtlijnen zijn er grootschalige aanpassingen nodig en dient de weg
als geheel heringericht te worden. Standaard worden dergelijke grootschal¡ge aanpassingen gedaan
bij rioleringsprojecten middels het principe 'werk met werk maken'.

Gezien het verkeersveiligheidsknelpunt op de kruising Van der Valk Boumanweg - Tollenaersingel is
in de nota circulatie opgenomen om deze kruising apart aan te passen conform de geldende
richtlijnen. Op deze manier wordt het meest onveilige punt van de Van der Valk Boumanweg
aangepakt.

O n de rzoe k ee rder he ri n richte n
ln het Politiek Forum heeft u het College gevraagd om naast het aanpassen van genoemde kruising
ook de gehele herinrichting van de Van der Valk Boumanweg ter hand te nemen en dit project in zijn
geheel naar voren te trekken. Om kapitaalvernietiging te voorkomen wordt in dit soort gevallen altijd
de IBOR-planning geraadpleegd, waarin het integraal beheer van de openbare ruimte centraal staat.
De planning van riool -en wegvervanging is hierin leading. Het integraal optrekken brengt een aantal
(financiële) voordelen met zich mee. Zo kunnen de kosten die drukken op de riool -en wegvervanging
gedekt worden vanuit het rioolbudget en zijn er alleen aanvullingen op het budget nodig voor de
functionele verkeerskundige aanpassingen van de weg en alles wat niet binnen het tracé van het
riool ligt.



De riolering is in 1963 aangeiegd en geett hiermee ook een inciicatie voor het jaar van aanieg van cie

weg. Op basis van de levensduur (50 à 60 jaar) en technische staat, is het riool toe aan vervanging en

zal deze weg een onderdeel zijn van het integraal uitvoeringsplan voor de aankomende 10 jaar. Het

beantwoorden van de vraag wanneer een rioolstreng exact moet worden vervangen, is afhankelijk

van meerdere factoren; aanlegjaar, lokale omstandigheden, actuele conditie van de betreffende

rioolstreng, herinrichting openbare ruimte, bereikbaarheid, organisatie, agenda's vanuit thema's

zoals warmtetransitie, klimaatadaptatie, mobiliteit et cetera.

Op basis van de meest recente riool -en weginspectie is in het meerjarig onderhoudsprogramma

opgenomen dat vervanging in deze wijk uitgevoerd zal worden tussen 5 en 10 jaar. De indicatie

wordt op deze manier aangeduid, omdat er in de tussenliggende periode ontwikkelingen,

verschuivingen en prioritering kunnen plaatsvinden. ln volgordelijkheid van wijken zullen de

Oranjewijk en Kerkwijk meer prioriteit krijgen, gezien de leeftijd en technische staat van het riool in

deze wijken.

ln 2006 is op delen van de Van der Valk Boumanweg de deklaag vervangen. Tevens is er in de

afgelopen 5 jaar op delen groot onderhoud uitgevoerd (frezen en asfalteren deklaag), dit naar

aanleiding van nieuwbouwontwikkelingen. Als we op zeer korte termijn hier nogmaals groot

onderhoud zouden plegen is dat ook kapitaalvernietiging.
Als we de hele Van der Valk Boumanweg - tussen de Persant Snoepweg en Laan van Ouderzorg-

zouden willen oppakken (42Om rioolvervanging) zal de aanneemsom ter indicatie tussen de I en L,3

miljoen euro liggen. Dit bedrag valt niet zomaar te schuiven in de planning aangezien dit grote

consequenties heeft op vastgestelde planningen en begroting.

Natuurlijk acteren wij op schadebeelden die in de tussenliggende periode kunnen ontstaan en waar

nodig voeren wij klein tot grootonderhoud uit vanuit het reguliere onderhoudsregime.

Fietspaden
ln de vergadering is ook stilgestaan bij de conditie van verschillende fietspaden in Leiderdorp. Met
name de fietspaden langs de Engelendaal aan de zijde van Winkelhof voldoen niet aan de eisen van

deze tijd. Er is achterstallig onderhoud en de breedte van het fietspad is op sommige delen te smal

voor de verscheidenheid aan fietsers die van dit fietspad gebruik maken. Daarbij werd tevens gemeld

dat het fietspad langs de Engelendaal aan de z'rjde van de Houtkamp en de Schansen na de

werkzaamheden er een stuk beter bijligt.

We kunnen u melden dat we nog dit kwartaal gaan starten om het fietspad aan de Engelendaal zijde

Winkelhof aan te pakken. Net als aan de andere zijde wordt het fietspad verbreed en uitgevoerd in

betonelementen. Daarbij nemen we het trottoir ook meteen mee. Dit doen we in fases waarbij we

beginnen met het fietspad tussen de Persant Snoepweg en de Gallaslaan. Deze werkzaamheden

zullen doorlopen tot begin volgend jaar. Bij de werkzaamheden houden we rekening met de staat

van het huidige f¡etspad. Zo is het fietspad ter hoogte van de R-nethaltes nabij Winkelhof recent nog

vernieuwd, vervanging van deze delen is dan ook niet nodig. Dit geldt eveneens voor het fietspad ter
hoogte van Winkelhof.

Daarnaast zijn we op dit moment bezig met de voorbereiding van onderhoud aan de

Achthovenerweg. Hierbij zullen we op delen van de weg tussen de Hoofdstraat en de grens

bebouwde kom het asfalt gaan vervangen, de fietsstroken verbreden en uitvoeren met rood asfalt.

Aansluitend zullen we in samenwerking met de Provincie het Jaagpad herstellen, waar momenteel

werkzaamheden van de Provincie gaande zijn. Tot slot nemen we binnen het reguliere IBOR-regime

en bij ontwikkelingen in de openbare ruimte het onderhoud van de fietspaden mee in projecten zoals

bijvoorbeeld de Leyhof, Leidsedreef, Zijldijk, Ericalaan en Simon Smitweg.
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We gaan er vanuit u met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.

L.M. Driessen-Jansen

burgemeester
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