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L.S., 

Naar aanleiding van bovengenoemde conceptbeantwoording maken wij graag gebruik van onze 

mogelijkheid tot inspreken omdat wij van mening zijn dat in uw beantwoording aan ons een aantal 

zaken niet  of niet voldoende aan de orde zijn gekomen en daarmee feitelijk onvolledig  zijn en 

incidenteel soms zelfs onjuist. 

Voor op de inhoud in te gaan toch even kort de bevestiging dat wij oprecht blij zijn met de komst van 

de supermarkt en eveneens waardering hebben voor de zorgvuldige wijze waarop de gemeente dit 

proces probeert te voeren. Wij zijn dus niet “tegen” maar vooral “voor” mits goed bedacht! 

Dat is dan gelijk een bruggetje naar onze belangrijkste grieven die allemaal betrekking hebben op 

verkeersaspecten. Wij, een aantal inwoners uit het Oude Dorp, de Kerkwijk aan de westzijde van 

Acacialaan dus uit o.a. De Hoogmadeseweg tussen Acacialaan en Hoofdstraat, Dr.De Bruijnestraat, 

Groenendijk- en Van Geerstraat achten ons eveneens stakeholders in deze plannen maar zijn niet als 

zodanig gehoord. 

De oorzaak hiervan is dat gemeenten als regel de te onderzoeken delen geografisch te klein kiezen 

waardoor, om een beeldstraat te gebruiken, staren naar een postzegel ontstaat en men vervolgens 

het album niet meer ziet. Ook in dit geval is zo ingezoomd dat gevolgen voor de iets grotere context 

niet gezien worden en als ze al aan bod komen worden gebagatelliseerd. Hierover straks meer.  

Een goed recent voorbeeld daarvan is de herinrichting van de Hoogmadeseweg tussen de rotonde en 

Simon Smitweg. Deze herinrichting kan niet los gezien worden van de gehele studie maar is er wel al 

ad hoc uitgelicht. De obstakels worden verwijderd en vervangen door vernauwingen waarbij het 

recht van de sterkste gaat gelden, iets wat zelfs nu al, terwijl het zonneklaar is wie voorrang heeft of 

moet geven, meer regel dan uitzondering is. Uit dit onderzoek naar de verkeersaspecten wordt 

echter duidelijk dat deze weg aanzienlijk drukker gaat worden in twee richtingen dan verwacht en wij 

stellen dat deze weg nog drukker gaat worden dan gedacht omdat: 

- Mensen straks het stoplicht van de Simon Smitweg/Persant Snoepweg op weg naar de 

bruggen proberen te omzeilen door naar de Acacialaan te rijden. Dat gebeurt nu al door de 

bewoners van de wijken daar en straks helemaal als de rijrichting op de Simon Smitweg 

wordt omgedraaid.  

- Omdat bewoners uit “ons” deel van het dorp niet terug kunnen zoals ze kwamen na een 

bezoek aan supermarkt, zwembad of Ranzijn moeten ze een fors eind omrijden en wederom 

dit deel van de Hoogmadeseweg passeren.  

Dit is een typisch voorbeeld van postzegel kijken. 

Dan naar “ons” deel van de Kerkwijk. De westzijde, waarin ook tal van verkeer aantrekkende functies 

liggen die beïnvloed gaan worden door de ingrepen in de circulatie. Het gaat daarbij vooral om: 

- Kindcentrum De Brink 

- De Islamitische slagerij op de Koningstraat 

- De restaurants op de Hoogmadeseweg 
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Hoe je het ook wendt of keert het is een gegeven dat een groot deel van het verkeer van en naar de 

Oranjewijk (en niet het Heerlijk Recht!)  nooit over de Mauritssingel komt maar over de 

Hoofdstraat/Hoogmadeseweg/Acacialaan. Maar dit is door de gekozen kleine onderzoeksschaal 

buiten beschouwing gebleven. Er wordt onder 4.14 alleen terzijde opgemerkt dat “Gezien de 

beperkte omrijafstand de kans klein wordt geacht dat het doorgaande verkeer zich verplaatst naar de 

Hoofdstraat”. Als argumenten worden daarbij opgevoerd: 

- Dat de Simon Smitwege een 50 km/u weg is; alsof dat haalbaar is gezien de beperkte lengte 

en de vele in/uitritten die er op uit komen en die leiden naar een stoplicht dat iedereen die 

naar de bruggen moet graag mist omdat ze er anders twee tegen hebben (incl. die op de 

Persant Snoep/Van der Valk Boumanweg). 

- De Hoofdstraat een smalle 30 km/u weg is; Ja; dank je de koekoek,  totdat je rechtsaf de 

Hoogmadeseweg opdraait en iedereen op het gas gaat staan. Dat is namelijk de praktijk. 

Geen zijstraten zover het oog reikt en zelfs als die zich aandient negeert iedereen ook nog 

eens dat de Dr. De Bruijnestraat bij de Toko voorrang heeft zodat de bijna incidenten en 

fietsers die een noodstop moeten maken echt dagelijkse kost zijn. Om over de zebra 

tegenover de Kastanjelaan nog maar te zwijgen! Daar hoop je op voorrang maar je neemt het 

niet. 

- Tot slot geeft men aan dat “gezien vanaf de Mauritssingel de Hoofdstraat route over circa 1,1 

km gevolgd moet worden om bij de Acacialaan uit te komen.” Dit is in het slechtste geval een 

staaltje doel redeneren omdat het toch buiten de onderzoekkaders ligt of in het beste geval 

een staaltje niet bekend zijn met het Oude Dorp. Niemand gaat zo rijden maar dit ligt anders 

voor mensen in de Oranjewijk richting Hoofdstraat en Oranjegalerij. 

Dat brengt ons bij de keiharde toezegging die wethouder Wassenaar de buurtbewoners van dit deel 

van de Hoogmadeseweg heeft gedaan ten tijde van de herinrichting van de Kastanjelaan ten behoeve 

van De Brink in 2016, namelijk dat de hele straat zou worden heringericht om een echte 30 km/u 

zone te worden, met veilige oversteekplaatsen en voldoende parkeerruimte om K+R te faciliteren 

alsmede piekbelasting rond de twee restaurant. Wassenaar heeft dit later ontkend maar dat houdt 

geen stand gezien het grote aantal getuigen. Dit schuurt nog steeds. 

Nu komen daarbij een aantal bijwerkingen die samenhangen met de keuze om eenrichtingsverkeer 

op de Ericalaan in te voeren en die helder maken dat wij ook Stakeholders zijn en gewoon hadden 

moeten meepraten! Want met alle begrip en respect voor ieders positie en belang we hebben het op 

de Ericalaan over “maar” 12 woningen, terwijl in de achterliggende buurten er honderden staan. 

De Groenendijk- en Van Geerstraat worden straks de facto eenrichtingsstraten want je mag ze vanaf 

de Ericalaan wel inrijden maar terug, als je naar kruising Persant Snoepweg/Acacialaan wilt kan 

alleen maar door de super smalle Dr. De Bruijnestraat en dan rechtsaf de Hoogmadeweg op richting 

Acacialaan, dat linke punt bij de Toko. 

Dat is in omgekeerde route ook precies de weg die wordt afgelegd door bezoekers aan de 

Islamitische slagerij omdat die uit andere delen van Leiderdorp en Leiden komen. Heen of terug kan 

eenvoudig niet door de Dr. De Bruijnestraat. Daarom pleiten wij er voor dat verkeer via de 

Groenendijksstraat wel degelijk linksaf de Ericalaan mag opdraaien om dan via de rotonde zijn weg te 

vinden. 

In de Oplossingsrichting 2: Eenrichtingsverkeer Ericalaan en omdraaien rijrichting Simon Smitweg (zie 

Figuur 7) zitten  o.i. een paar foutieve uitgangspunten en aannames: 

- Slechts een deel van de wijken ten zuiden van de A4 zullen deze route nemen. Eerder is al 

betoogd dat dit voor een fors deel van Oranjewijk niet gaat gelden zeker niet het verkeer dat 

richting Spanjaard- of Stierenbrug wil. 



- De suggestie onder het kopje “Voordelen” dat  de omrijafstand beperkt is hebben wij 

hiervoor al weerlegd voor een deel van het geheel aan inwoners van de Oranjewijk en dat 

zijn er minstens evenveel als de gebruikers van de Mauritssingel. 

- Er wordt gesteld onder het zelfde kopje dat omdat er geen kruisende bewegingen meer zijn 

vanaf de Mauritssingel naar de Ericalaan de kruising veiliger wordt en de doorstroming 

verbetert. Daar is veel op af te dingen! 

Het verkeer vanuit zuidelijke richting stroomt naadloos door de Willem Alexanderlaan op en 

andersom (dus vanaf Gemeentehuis naar Mauritssingel) eveneens en omdat ze “doorgaand” 

verkeer zijn zal blijken dat vanaf de Ericalaan linksaf invoegen een hele toer wordt. Of de 

kruising veiliger wordt betwisten wij, nog los van het huidige veel te steile wegprofiel. 

- Er gaat wel, vanaf de Ericalaan, op grotere schaal dan nu, linksaf geslagen worden de Willem 

Alexanderlaan op omdat dit de enige manier is voor het gros van de mensen uit de Kerkwijk 

om bij respectievelijk de supermarkt, het zwembad, Ranzijn en het gemeentehuis te komen. 

Gekoppeld met mensen die richting Mauritssingel gaan leidt dit tot langere wachttijden op 

de Ericalaan ter hoogte van de kruising  en een toename van assertief invoeggedrag. 

- vreemd genoeg wordt geen aandacht geschonken aan verkeer afkomstig uit de Kerkwijk 

(bijvoorbeeld de Koningsstraat) die met de auto komende vanaf de supermarkt, zwembad of 

Ranzijn, terug hun wijk in willen. Zij moeten in de huidige plannen om het gemeentehuis de 

Simon Smitweg op en dan de Hoogmadeseweg richting rotonde nemen en zo weer een 30 

km/u zone gebruiken waar ze eigenlijk niet horen te komen. En zo blijft die route maar 

zwaarder belast worden. 

Dit alles, samen met het eerder aangehaalde gegeven rond het feitelijk eenrichtingsverkeer 

worden van de Groenendijk- en Van Geerstraat, brengt ons tot het klemmende verzoek om het 

kruispunt Ericalaan/Willem Alexanderlaan/Mauritssingel structureel aan te passen zodanig dat: 

- Verkeer komende vanaf de Willem Alexanderlaan, vanaf de supermarkt, wel degelijk de Van 

Geerstraat nog in kan. Die zou eventueel eenrichting gemaakt kunnen worden. 

- Deze inrijd mogelijkheid geldt niet voor verkeer vanaf de Mauritssingel. Die mogen niet 

“kruisen”. Hiermee wordt sluipverkeer voorkomen maar kunnen de Kerkwijk inwoners toch 

zonder ver om te rijden “thuis” komen na bezoek aan supermarkt, zwembad of Ranzijn. 

- De Ericalaan zelf vanaf de kruising niet ingereden mag worden, zoals ook het plan is 

- De Groenendijksstraat wel degelijk nog linksaf de Ericalaan mag opdraaien richting rotonde 

ter ontlasting van de straten daarachter (Dr. De Bruijnestraat en kruising met de 

Hoogmadeseweg) 

 

Deze aanpassing van het kruispunt zien we graag samen met een samenhangend integraal ontwerp 

voor de aanpassing en herinrichting van de Hoogmadeseweg van Hoofdstraat tot Acacialaan, als 

toegezegd,  zodanig dat de verkeersangel hier uit verdwijnt, de 30 km/u structuur ook echt van 

toepassing wordt en het verblijfsklimaat, inclusief kort parkeren verbetert. 

In onze beleving tornen wij op deze wijze niet aan de plannen op hoofdlijnen maar voegen wij, door 

het plaatsen van een aantal relevante  accenten, waarde toe aan de plannen zodanig dat het grote 

gebied ten zuiden van de Persant Snoepweg hier duurzaam van profiteert. 

Altijd voor nadere toelichting beschikbaar en tot overleg bereid, 

Namens de inwoners van het Oude Dorp 


