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1. Fietsnetwerk 

In de beantwoording van vorige technische vragen wordt bevestigd dat het fietspad op de Zijlbrug 
4 meter breed wordt. Tevens wordt gesteld dat er geen consequenties zijn voor de brugindeling. 
Het huidige fietspad is echter 3,5 meter breed.  
o Kunnen wij hieruit concluderen dat de brugindeling wel wordt aangepast zodat het 

fietspad tot 4 meter kan worden verbreed? 
Ja. De tweerichtingsfietspaden van de LRN zijn 4 meter breed. Dit is breder dan de 
voorkeurskenmerk van 3,5 meter voor tweerichtingsfietspad van het primaire fietsnetwerk zoals 
opgenomen in de Fietsnota van Leiderdorp.  De inpassing van het 4 meter brede fietspad is 
mogelijk op de brug, hiertoe wordt het trottoir versmald van 2,0 naar 1,5m. Deze maat van 1,5m 
is conform de toegankelijkheidsnormen (CROW publicatie 337) voldoende voor het aantal 
gebruikers. De aanpassing van het val (beweegbare deel van de brug) moet daarbij nog in detail 
uitgewerkt worden en is onderdeel van het Uitvoeringsbesluit. 
 
Zoals bekend is de Zijlbrug de enige plek waar bij LRN slechts aan één zijde een fietspad ligt. De 
provincie heeft aangekondigd een verkenning te willen gaan uitvoeren naar de vorming van 
fietssnelwegen tussen Leiden en Schiphol. Het is aannemelijk dat deze via de Zijlbrug gaat lopen. 
Op dit moment maken al vele scholieren gebruik van de Zijlbrug om vanuit Roelofarendsveen, 
Oud Ade, Rijpwetering en Leiderdorp naar een flink aantal scholen te gaan in Leiden. De plannen 
gaan uit van 40% toename van fietsverkeer. Het voorkomen van gevaarlijke situaties op dit 
fietspad moet worden voorkomen. 
o Er lijkt nog ruimte te zijn op de brug om verbreding van het fietspad juist op dit tracé nog 

iets ruimer te maken tot bijv. 4,5 of 5 meter. Is het technisch mogelijk om deze 
verruiming tegelijkertijd te realiseren? 

Een tweerichtingsfietspad van 4 m is voldoende om de toename van het fietsverkeer op te 
vangen. Voor de capaciteit van fietspaden zijn net als bij het wegverkeer de kruisingen 
maatgevend en in mindere mate de wegvakken. 
De constructie van de brug brengt tevens beperkingen met zich mee. Hierdoor is het bijvoorbeeld 
niet mogelijk om rijstroken van autoverkeer geheel naar de uiteindes van de brug te verplaatsen. 
Ook vanwege de ruimte voor slagboomkasten is het niet mogelijk om fietspaden en rijbanen 
dichter naar elkaar te schuiven (aparte slagboomkasten voor autoverkeer en langzaam verkeer is 
vanuit verkeersveiligheid bij het sluiten van de brug een eis vanuit de provincie Zuid-Holland). 
Door de constructie van de brug zijn de mogelijkheden voor verbreden van het fietspad zodoende 
beperkt danwel zeer kostbaar. Wanneer het fietspad aan de zuidzijde groter dan 4m verbreed 
zou worden, gaat dit ten koste van de functionaliteit van het trottoir (kleiner maken dan het 
minimum van 1,5m) of moet de complete constructie van de brug worden aangepast, hetgeen 
onrealistisch is qua kosten.  
 



2. Duurzaamheid 
Leiderdorp zet in op duurzaamheid bij alle aspecten van het gemeentebestuur. Na vaststelling 
kaderbesluit zullen aannemers beoordeeld worden op kwaliteitsaspecten 
o Welke eisen en aspecten op gebied van duurzaamheid worden meegewogen in de 

aanbesteding? 
Dat kunnen wij nu nog niet aangeven, dat wordt in de volgende fasen bepaald.  
Voor de duurzaamheidsaspecten kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het hergebruik van 
materialen bij de bouw, het minimaliseren van de lengte van aanvoerroutes van materialen tot 
klimaat adaptieve maatregelen waarbij rekening wordt gehouden met hevige regenbuien danwel 
langere periode van droogte.  
 In de fase van het uitvoeringsbesluit wordt verder ingezoomd op de mogelijkheden en bij het 
bestek wordt dit nogmaals verder uitgewerkt. 

 
3. Geluidswering 

Een belangrijk bezwaar van de omwonenden van tracé Oude Spoorbaan is de toename van 
geluidshinder en het behoud van vrij uitzicht op de polder. De hoogte is deels 2 meter en deels 
1,25 meter. 

 Is dat ten opzichte van de huidige weghoogte of 0,3 meter hoger vanwege de aanleg van de 
nieuwe weg? 

Dat is ten opzichte van de huidige ligging. De nieuwe weg komt ook op dezelfde hoogte te liggen, 
dus niet 0,3 meter hoger.  

 Klopt het dat bij 50km geen geluidswering noodzakelijk is? 
Bij 50 km/h is de toename  circa 2 dB. Deze toename kan bijna volledig weggenomen worden met 
de toepassing van een geluidreducerend wegdek. Alleen bij enkele woningen rond de rotonde 
blijft nog een hogere waarde over. Daar moet dus of een besluit hogere grenswaarde voor 
worden genomen of indien mogelijk een extra geluidswerende voorziening voor worden 
getroffen. 
 
o Bij geluidswering van max. 1,25meter hoogte, welke snelheid is dan toegestaan om te 

voldoen aan de wettelijke normen op gebied van geluid? 
De maximumsnelheid die is toegestaan wordt niet bepaald op basis van de geluidssituatie.  Dit 
wordt in principe bepaald vanuit de kaders die de Wegenverkeerswet in Nederland stelt en de 
daaruit voortvloeiende aspecten t.a.v. verkeersinrichting.  
 
Er kan zoals bij de LRN waarbij sprake is van een reconstructie van de weg met een toename van  
2 DB of meer op verschillende wijze aan de wettelijke normen voor geluid worden voldaan. Dat  
kan door het treffen van bronmaatregelen (zoals geluidreducerend wegdek), geluidswerende  
voorzieningen en/of het nemen van besluit hogere grenswaarde.   
 
De westzijde en oostzijde van de Schildwacht hebben verschillende intensiteiten. De intensiteiten 
aan de oostzijde zijn hoger dan aan de westzijde. Uit de quick scan geluid blijkt dat bij 70 km/u  
ten westen van de aansluiting Schildwacht naast geluidreducerend wegdek een  
geluidsvoorziening  van 1,25m hoogte nodig is (of een besluit hogere grenswaarde). Voor de 
oostzijde geldt dat een hogere voorziening nodig is om de toename  weg te nemen of dat naast  
de geluidsvoorziening van 1,25m ook een besluit hogere grenswaarde moet worden genomen.  

 


