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Motie IWP: Verkeer buitenom 

V E R Z O N D E N - 9 SEP. 2013 

Geachte leden van de Gemeenteraad, 

Op 10 september 2012 heeft u de motie IWP: verkeer buitenom aangenomen. Na de 
vaststelling van het collegebesluit omtrent het vrachtverkeer op de Van der Valk Boumanweg 
heeft het College nu een besluit genomen omtrent deze motie. Met deze brief informeren wij u 
hierover. 

In uw motie (bijgevoegd in bijlage 1) verzoekt u het College in overleg te treden met 
verschillende partijen om het verkeer zoveel mogelijk "buitenom" te sturen. Hierbij verzoekt u 
specifiek in te gaan op autonavigatie en de ANWB bebording. 

In de bijgevoegde notitie zijn de resultaten hiervan opgenomen. De conclusie is als volgt: 

De bebording op de Provinciale en Rijkswegen voldoet aan het gemeentelijk IWP beleid. 
Binnen de gemeente is een aanpassing wenselijk op de bebording tussen de Leiderdorpse 
brug en de kruising met de Van der Valk Boumanweg. Hier zal de bestemming Baanderij in 
rechtdoorgaande richting worden toegevoegd. 

Het College heeft voorts geconcludeerd dat de gemeente te weinig (machts)middelen heeft 
voorkeurroutes binnen autonavigatie op te nemen. 

Het College vertrouwt er op hiermee invulling te hebben gegeven aan de onderhavige motie. 
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Motie IWP: verkeer buitenom 
In de raadsvergadering van 10 september 2012 is een motie aangenomen inzake het "buitenom" 
sturen van het (vracht)verkeer. Deze memo geeft inzicht en antwoord op deze motie. De motie is als 
bijlage 1 toegevoegd. 

Motie in het kort 
In het kort komt de motie neer op het in overleg treden met verschillende partijen (RWS, Provincie, 
aanbieders van navigatie-apparatuur) omtrent het omleiden van verkeer (met name richting de 
Baanderij) via de N446-Oude Spoorbaan. 

Onderzoeksopzet 
Het onderzoek is opgedeeld in drie delen. De routes buiten de gemeente, die binnen de gemeente en 
de navigatieaanbieders. Voor de routes buiten de gemeente zijn wij afhankelijk van andere 
wegbeheerders. Binnen Leiderdorp heeft de gemeente zelf beleidsvrijheid ten aanzien van de 
gewenste routering. Hierbij is de tweede motie welke in de vergadering van 10 september 2012 is 
aangenomen omtrent het vrachtwagenverbod op de Van der Valk Boumanweg ook relevant. Het 
recent genomen collegebesluit omtrent het vrachtwagenverbod is in deze notitie meegenomen. 

Voor de uitvoering van deze motie is contact opgenomen met de volgende partijen: 
- Rijkswaterstaat, 
- Provincie Zuid Holland, 
- Gemeente Leiden, 
- Combinatie A4 (aannemers verbreding A4), 
- TomTom (aanbieder routenavigatie) 
- Navigon (aanbieder routenavigatie) 
- Garmin (aanbieder routenavigatie) 

Voor zover nog niet bekend bij de gemeente zijn bij de overheden en de aannemer van de verbreding 
van de Rijksweg de ANWB-bebordingsplannen opgevraagd. Tevens is de vraag gesteld hoe deze 
partijen, in hun ogen, zouden kunnen bijdragen aan het tot uitvoering brengen van deze motie. 
Daarnaast zijn enkele (telefonische) gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van deze 
organisaties. 

Er zijn vele aanbieders van (onboard) navigatie. Gekozen is om de grotere (en bekendere) bedrijven 
aan te schrijven. Uitgangspunt hierbij is dat deze reacties representatief zijn voor alle overige 
aanbieders. 



Bebording buiten Leiderdorp 
Voor de verschillende wegdelen (A4/N11 en A4/N446) zijn onderstaand de resultaten en conclusies 
opgenomen. 

A4/N11 
Dit weggedeelte betreft alle auto(snel)wegen ten zuiden van Leiderdorp. De relevante bebording 
betreft hier de richtingen "Leiden Noord", "Leiden Oost" en "Leiderdorp". 

Verkeer richting Leiden Oost (wijken rondom de Hoge Rijndijk) wordt via de afrit N i l geleid (en 
verder via de Willem van der Madeweg en de Hoge Rijndijk). Dit verkeer komt dus niet binnen de 
gemeentegrenzen van Leiderdorp en volgt de kortste route richting de bestemming. 

Verkeer richting Leiden Noord (wijken rondom de Willem de Zwijgerlaan) wordt doorgeleid via de A4 
richting afrit Bospoort (en vervolgens de N446 en de Oude Spoorbaan). Dit verkeer wordt dus 
buitenom geleid. 

Verkeer richting Leiderdorp wordt tevens doorgeleid via de A4 richting afrit Bospoort. Concreet 
betekent dit dat Leiderdorp niet aangegeven staat via de Leiderdorpse brug. Al het verkeer richting 
Leiderdorp zou, volgens de bebording, gebruik dienen te maken van afrit Bospoort. 

Figuur 1. afrit Nil/A4 
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Figuur 2. Afrit N446/A4 
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Figuur 3. Oprit A4 vanaf Nil 

Het bebordingsplan voor na gereedkomen van de verbreding van de A4 volgt dezelfde routes. De 
verbreding van de Rijksweg brengt hierin dus geen verandering in. 

Conclusie 
Met betrekking tot de motie wordt geconcludeerd dat de bebording voor het weggedeelte A4/N11 
voldoet aan de motie. Er zijn geen wijzigingen nodig. Derhalve is er geen verder contact gezocht met 
RWS, Provincie en/of de Combinatie A4. 

A4/N446 
Dit weggedeelte betreft alle auto(snel)wegen ten noorden van Leiderdorp. De relevante bebording 
betreft hier de richtingen "Leiden", "Leiden Noord" en "Leiderdorp". 

Verkeer richting Leiden Noord (wijken rondom de Willem de Zwijgerlaan) wordt geleid via afrit 
Bospoort (en vervolgens de N446 en de Oude Spoorbaan). Dit verkeer wordt dus buitenom geleid. 
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Verkeer richting Leiderdorp wordt tevens geleid via afrit Bospoort. Concreet betekent dit dat 
Leiderdorp niet aangegeven staat via de Leiderdorpse brug. Al het verkeer richting Leiderdorp zou, 
volgens de bebording, gebruik dienen te maken van afrit Bospoort (afrit A4/N446). 

Verkeer richting de overige wijken van Leiden wordt doorgeleid via de A4 richting de afslagen N i l en 
N206. Dit verkeer komt dus niet over Leiderdorps grondgebied. 

Figuur 4. Afrit A4/N446 

Het bebordingsplan voor na gereedkomen van de verbreding van de A4 volgt dezelfde routes. 

Conclusie 

Met betrekking tot de motie wordt geconcludeerd dat de bebording voor het weggedeelte 
A4/N446voldoet aan de motie. Er zijn geen wijzigingen nodig. Derhalve is er geen verder contact 
gezocht met RWS, de Provincie en/of de Combinatie A4. 



Aanbieders (auto)navigatie 
Naast dat er contact is opgenomen met de verschillende wegbeheerders is ook contact opgenomen 
met verschillende aanbieders van autonavigatie. Allen zijn via e-mail en telefoon benaderd. 

De reactie van de verschillende bedrijven was eensluidend. Zij honoreren het verzoek van de 
gemeente niet om bepaalde routes te laten prevereren boven andere routes. Ook herhaaldelijk 
contact en uitleg van de Leiderdorpse situatie (met de parallelle structuren van de Persant Snoepweg 
en de A4 en van het Engelendaal en de N446) heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. 

Er is ook navraag gedaan bij Leiden of deze gemeente contact heeft (gehad) omtrent soortgelijke 
verzoeken van routemanagement. Ook in Leiden zijn er geen voorkeursroutes welke gevolgd worden 
door de (auto)navigatie. 

Conclusie 
Met betrekking tot de motie wordt geconcludeerd dat, daar de aanbieders private bedrijven zijn, er 
geen (machts)middelen beschikbaar zijn om de gewenste verandering door te voeren. 

De enige wijze waarop de routering kan worden beïnvloed, is wanneer de gewenste routes 
sneller/directer zijn dan de routes welke Leiderdorp ongewenst beschouwd. Concreet betekent dit 
dat indien we hierop willen sturen we de route buitenom sneller dient te zijn dan de route via het 
Engelendaal. Alsdan zal de navigatiesoftware, en daarmee de automobilist die daarop rijdt, de door 
Leiderdorp gewenste route kiezen. Dit geldt alleen voor navigatiesoftware die plannen volgens de 
snelste route, niet de kortste route. Er is geen onderzoek uitgevoerd naar wat hiervoor nodig zou 
zijn. Indien gewenst door de Gemeenteraad kan hier opvolging aan worden gegeven. Hiervoor 
dienen echter wel ambtelijke capaciteit en financiële middelen voor worden vrijgemaakt. 



Bebording binnen Leiderdorp 
Voor de bebording binnen Leiderdorp zijn drie kruispunten relevant. Die van de Persant Snoepweg 
met de Van Valk Boumanweg, de Persant Snoepweg met het Engelendaal en het Engelendaal met de 
Oude Spoorbaan. De situatiefoto's zijn onderstaand opgenomen. 
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figuur 5a. Kruising Persant Snoepweg en Van der Valk Boumanweg (richting Rijnland Ziekenhuis) 

figuur 5b. Bebording tussen de Leiderdorpse brug en het kruispunt 

Op de kruising Persant Snoepweg met de Van der Valk Boumanweg wordt al het verkeer via de 
Persant Snoepweg geleidt. De bebording voor de Baanderij is echter alleen zichtbaar vanaf de 
zijstraten. Om, gelet op het vrachtwagenverbod op de Van der Valk Boumanweg, dit duidelijker te 
bewegwijzeren is het wenselijk om op het bord tussen de Leiderdorpse brug en de kruising de 
Baanderij als bestemming toe te voegen. Deze komt dan in de rechtdoorgaande richting. 
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Figuur 6a.Kruising Persant Snoepweg en Engelendaal. 
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Figuur 6b. Kruising Persant Snoepweg en Engelendaal. 



Figuur 6c.Bebording voor de kruising Persant Snoepweg en Engelendaal. 

Op de kruising Persant Snoepweg met het Engelendaal wordt verkeer richting de Baanderij en 
bestemmingen (richting) Leiden via de Persant Snoepweg geleid. Verkeer met een bestemming 
richting het noorden van Leiderdorp (richting de A4) wordt via de Persant Snoepweg richting de oprit 
A4/N446 geleid. Verkeer richting de N i l alsook Den Haag wordt via de Leiderdorpse brug geleid. 
Gelet op het verkeersbeleid dat verkeer buitenom wordt gestuurd is dit juist en zijn ook hier geen 
wijzigingen nodig. 
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Figuur 7. Kruising Oude Spoorbaan en Engelendaal richting N446 

Op de kruising Engelendaal met de Oude Spoorbaan wordt al het doorgaand verkeer via de Oude 
Spoorbaan gestuurd. Alleen verkeer richting Leiderdorp wordt via het Engelendaal gestuurd. Ook 
deze kruising is derhalve juist bebord. 
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Conclusie 
De drie relevante kruisingen zijn juist bebord. Het is wel wenselijk om de route naar de Baanderij toe 
te voegen op de bebording tussen de Leiderdorpse brug en de kruising Persant Snoepweg - Van der 
Valk Boumanweg. 

Conclusie 
De conclusie is in twee delen op te delen: de bebording en de autonavigatie. 

Met betrekking tot de bebording is geconcludeerd dat deze voor alle weggedeelten buiten de 
bebouwde reeds conform de motie is. Er is geen verdere actie nodig om deze motie tot uitvoering te 
brengen. Binnen de bebouwde kom is het wenselijk om de route naar de Baanderij toe te voegen op 
de bebording tussen de Leiderdorpse brug en de kruising. 

Met betrekking tot autonavigatie wordt geconcludeerd dat, daar de aanbieders private bedrijven 
zijn, er geen (machts)middelen beschikbaar zijn om de gewenste verandering door te voeren. 

De enige wijze waarop de routering kan worden beïnvloed, is wanneer de gewenste routes 
sneller/directer zijn dan de routes welke Leiderdorp ongewenst beschouwd. Concreet betekent dit 
dat indien we hierop willen sturen we de route buitenom sneller dient te zijn dan de route via het 
Engelendaal. Alsdan zal de navigatiesoftware, en daarmee de automobilist die daarop rijdt, de door 
Leiderdorp gewenste route kiezen. 
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Bijlage 1. Motie 10 september 2012 

MOTIE 

Voorstel nummer: 1 

Bij agendapunt van de Raad van 10 september 2012, agendapunt 9 

De raad van de gemeente l eiderdorp in vergadering bijeen d.d. 10 september 2012 

Onderwerp: I W P Uitvoeringsplan / Verkeer buitenom 

De Raad verzoekt het college, 

in overleg te treden met externe partijen (provincie, rijkswatersaat en TOM TOM) om de 
bewegwijzering en bebording op o.a. de A4 en de routering in de programmatuur zo aan te passen dat 
verkeer (met name het doorgaand verkeer en het vrachtverkeer met bestemming Baanderij) zoveel 
mogelijk buiten het dorp om geleid zal worden (N446/Oude Spoorbaan). 

Ondertekening en naam: fractie D66, Corine Hamer 
GroenLinks 
W D 
BBL 
CDA 
PvdA 

10 


