
 LRN Spreekpunten bewoners op het Politiek Forum van 4 november 2019

Mijn naam is (..)  en ook deze keer treed ik op als vertegenwoordiger van een groep bewoners langs 

de Oude Spoorbaan. 

Zoals we al eerder hebben gezegd zijn we niet tegen de Leidse Ring Noord en we hebben ook geen 

bezwaar tegen verdubbeling van het aantal rijstroken van 2 naar 4. Die verdubbeling draagt namelijk 

het meest bij aan het hoofddoel van de LRN: bevordering van de doorstroming van het verkeer.

Meer verkeer betekent echter ook meer geluid, maar gelukkig biedt de Wet Geluidhinder hier 

bescherming en bewoners zullen nooit accepteren dat aan dat wettelijk recht op bescherming wordt 

getornd. Wel willen zowel bewoners langs de Oude Spoorbaan als recreanten het uitzicht op de 

Boterhuispolder zoveel mogelijk behouden. Bij de voorgenomen 70 km/h gaat dat niet lukken. 

Daarom pleiten we opnieuw voor maximaal 50 km/h, waarbij geluidswallen of -schermen binnen de 

kaders van de wet veel lager kunnen zijn of waarschijnlijk grotendeels achterwege kunnen blijven, 

zoals in het antwoord op de raadsvraag van het CDA reeds is aangegeven.

Steeds weer zijn door of namens de wethouder argumenten naar voren gebracht die moesten 

bewijzen dat 70 km/h essentieel zou zijn voor het goed functioneren van de ringweg. En even zoveel 

keren hebben wij als bewoners aangetoond dat die argumenten niet kloppen. Ik breng dit nog even 

kort in herinnering:

 De reistijden naar de A4 buitenom over de Oude Spoorbaan zijn – zelfs nu al – 2,5 tot 3 

minuten korter en dus sneller dan via bijvoorbeeld de Engelendaal

 Daarbij valt de extra tijdwinst van slechts 20 seconden, door 70 in plaats van 50 km/h te 

rijden, in het niet

 Het ooit door wethouder Wassenaar gebruikte argument dat door de LRN minder verkeer 

over de Engelendaal gaat rijden is aantoonbaar onjuist (gelukkig zijn bewoners en 

projectgroep het wel eens over de verkeerscijfers)

 In Leiden zelf geldt op de gehele LRN geen hogere maximum snelheid dan 50 km/h; ook daar 

wordt rekening gehouden met de wensen van bewoners

 Tot slot hebben we ook in herinnering gebracht dat 50 km/h leidt tot minder files in de spits 

én beter uitpakt voor het milieu (klimaat, stikstof en fijn stof) én leidt tot kostenbesparingen.

Bij het vorige Politiek Forum hebben alle partijen aangegeven evenmin overtuigd te zijn van de 

noodzaak harder te rijden dan 50 km/h en wij hebben die stellingname uiteraard gewaardeerd.

Desalniettemin bracht de wethouder twee tegenargumenten in:

1. Het “wegbeeld” en 50 km/h stemmen niet met elkaar overeen, anders gezegd: de beleving 

van de 4-baans weg nodigt nu eenmaal uit daar 70 km/h te rijden. En zelfs al zou de 

maximum snelheid op die weg 50 km/h worden, dan nog zijn op grote schaal 

snelheidsovertredingen te verwachten. Dat zou alleen maar leiden tot meer geluid voor de 

bewoners.

2. Er zal onder deze omstandigheden door de politie niet handhavend worden opgetreden. 

Bovendien heeft handhaving van de maximum snelheid geen prioriteit als de 

verkeersveiligheid niet in het geding is. En de gemeente mag zelf niet handhaven.

We zijn als bewoners met deze argumenten aan de slag gegaan en het resultaat daarvan heeft u 

kunnen nalezen in onze bijdrage voor deze bijeenkomst, die reeds op 19 oktober is geplaatst in het 



Raadsinformatiesysteem. Wij hebben daarbij vele juridische en overheidsbronnen op het internet 

geraadpleegd. En we hebben ook ons licht opgestoken bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid en 

bij de politie in Leiderdorp. Het resultaat liegt er niet om en wijkt op essentiële onderdelen nogal af 

van de visie van de wethouder. Ik licht dit hierna toe.

1e argument van de wethouder: De weg nodigt uit tot 70 km/h

De wethouder heeft gewoon gelijk wanneer hij zegt dat maximum snelheid en wegbeeld bij elkaar 

moeten passen. Dat staat namelijk letterlijk zo in de wet. Maar de wethouder heeft de wetstekst wel 

erg selectief gelezen en negeert alles na deze eerste zin. Laat mij de wetstekst daarom hier even 

citeren:

De in te stellen maximumsnelheid dient in overeenstemming te zijn met het wegbeeld ter plaatse 

(hierover zijn we het eens, maar dan volgt):

Dit betekent dat waar nodig de omstandigheden op zodanige manier zijn aangepast dat de 

beoogde snelheid redelijkerwijs voortvloeit uit de aard en de inrichting van de betrokken weg en 

van zijn omgeving. (einde citaat)

Het argument van de wethouder dat een vierbaansweg uitnodigt om 70 km/h te rijden is dus de 

omgekeerde redenering: als je dat NIET wilt (of van de gemeenteraad niet mag), dan MOET je dus 

maatregelen nemen opdat de weggebruiker niet verleid wordt 70 km/h te rijden. 

De conclusie is onontkoombaar: aangezien om goede redenen 50 km/h de beoogde snelheid is, moet 

de weg hierop worden aangepast. Hoe dan? Dat kunnen de verkeerskundigen heel goed aangeven. 

En gaat u eens kijken in Leiden. En ook Leiderdorp ligt vol met 30 km-zones waar de wegen 

dienovereenkomstig zijn aangepast.

2e argument van de wethouder: De politie handhaaft niet en de gemeente mag niet zelf handhaven 

(maar hier volgt de realiteit):

 Nadat het wegontwerp is aangepast waardoor wegbeeld en 50 km/h wel bij elkaar passen 

vervalt het argument dat de politie niet zal handhaven.

 En het klopt dat de prioriteit bij snelheidshandhaving ligt bij verkeersveiligheid. Maar niet 

alleen: ook milieu en doorstroming blijken goede redenen om handhavend op te treden, ook 

al is dat geen topprioriteit. De politie (ook in Leiderdorp) doet dat ook nu al incidenteel.

 De gemeente mag zélf matrixborden met smiley’s plaatsen die de snelheden (en 

overschrijdingen ervan) registreren. Het resultaat kan worden ingebracht in het 

driehoeksoverleg met als mogelijke uitkomst het overgaan tot handhaving.

 En de gemeente mag zelf BOA’s belasten met handhaving (bijvoorbeeld lasercontroles), 

zodat overbelasting van de politie wordt voorkomen.

Wij concluderen dat de argumenten van de wethouder voor 70 km/h geen stand houden. Het zou 

hem sieren als hij dat eindelijk toegeeft en de verkeerskundigen opdraagt zich te buigen over de 

benodigde aanpassingen van het tracé langs de Oude Spoorbaan. Immers de LRN gaat niet alléén 

om verkeersdoorstroming, zoals de wethouder steeds weer benadrukt, maar óók om leefbaarheid. 

Het kabinet overweegt nu zelfs een maximum van 100 km/h in te stellen op alle snelwegen in 

Nederland, waarbij de expliciete toetsing aan Natura-2000 wordt losgelaten. En dan gaan wij de 

snelheid in Leiderdorp juist verhogen van 50 naar 70? Waar zijn we mee bezig?

In het Kaderbesluit moet wat ons betreft komen te staan dat de maximale snelheid op de Oude 

Spoorbaan 50 km/h blijft en dat het wegontwerp op die snelheid zal worden afgestemd, precies zoals 



D66 in haar prima amendementsvoorstel beoogt. Verder komen er passages in over het gebruik van 

matrixborden. Dit om automobilisten te attenderen op de tijdwinst van de snellere route over de 

Oude Spoorbaan én om een doorlopende registratie van de snelheden mogelijk te maken.

Voorzitter, ik rond af, maar niet zonder de volgende twee observaties:

Ten eerste over de voorgenomen schouw, die dus niet is doorgegaan. We hebben bezwaar gemaakt 

tegen de veel te lage schermhoogte voor die schouw, omdat raadsleden zo misleid zouden kunnen 

worden. Toch antwoordt de projectgroep op raadsvragen van het CDA doodleuk opnieuw dat de 

hoogte 1,25 m moet zijn. Gelukkig wordt daarbij wel erkend dat die hoogte gebaseerd is op een 

Quick scan. En wij hebben uitgelegd waarom die Quick scan niet deugt en dus ook die hoogte van het 

proefscherm niet. Wat meer zorgvuldigheid hier is toch niet teveel gevraagd? Het zal ons een 

genoegen zijn als dit soort woord- en cijferspelletjes nu eindelijk stopt en alleen wordt uitgegaan van 

geloofwaardige cijfers.

Tot slot een opmerking over het Coalitieakkoord. In het hoofdstuk Mobiliteit is de volgende passage 

opgenomen: “In het nieuwe Kaderbesluit (van de Leidse Ring Noord) gaan wij uit van de belangen 

van de Leiderdorpse inwoners”. Het zou in ieder geval alle coalitiepartijen sieren als zij dat serieus 

nemen. Van die coalitiepartijen zien we tot nu toe dat alleen de LPL dat onomwonden doet maar 

gelukkig geeft ook het CDA signalen af dit serieus te nemen. En ga dus niet zo flauw doen om te 

zeggen dat de LRN sowieso in het belang van alle Leiderdorpse inwoners is, want de meeste 

inwoners van Leiderdorp interesseert deze discussie helemaal niets, terwijl de inwoners langs de 

Oude Spoorbaan bij 70 km/h en dus hoge schermen wel flink benadeeld dreigen te worden.

Voorzitter, ik dank u voor uw aandacht en wens de raad veel wijsheid toe.


