
Geacht college en raadsleden van de gemeente Leiderdorp,  

 

Vorig jaar zijn voor de wijkbewoners rond Acacialaan, Ericalaan en Simon Smitweg drie 

bijeenkomsten georganiseerd met als doel om ideeën op te doen voor het verminderen van 

de verkeersdrukte rond deze straten. Er waren ideeën genoeg en de bewoners waren 

verrassend uniform in hun advies, dat luidde ‘Ontlast onze woonwijken en laat het verkeer 

omrijden over de Willem Alexanderlaan, dat meer de functie van een rondweg moet krijgen’. 

Omrijden om het ziekenhuis is momenteel de enige manier om de woonwijken verkeersluw 

te maken. Om dit voor elkaar te krijgen heb je eenrichtingsverkeer nodig en bij voorkeur ook 

een 30 km zone op de Simon Smitweg.  

Erg jammer dat de gemeente niets gedaan heeft met de 3 verkeersvarianten die de 

bewoners vorig jaar voorstelden, maar in plaats daarvan aan Movares heeft gevraagd om 4 

andere verkeersvarianten door te rekenen. Omdat de nadruk in deze berekeningen lag op de 

verkeerscirculatie en de doorstroming, en omdat ze uitgingen van de bestaande situatie qua 

30 en 50 km zones en kruisingen, was de uitkomst vooraf te voorspellen: de onhandige 

kruising van de Ericalaan met Willem Alexanderlaan veroorzaakt het grootste probleem bij 

de doorstroming en moet ontlast worden. Naar andere aspecten zoals de werkelijke 

geluidsbelasting, luchtkwaliteit en verkeersveiligheid is amper gekeken. Het is frustrerend 

voor bewoners om te lezen dat de geluidsbelasting bij voorkeur onder de 48 dB moet 

blijven, terwijl de berekende geluidsbelasting na al op het wettelijk toelaatbare maximum zit 

en daar in de toekomst overheen gaat en terwijl de werkelijke geluidsbelasting, zoals door 

enkele bewoners gemeten, nog veel hoger is.  

Maar het is nog niet te laat!  

Leiderdorp, denk alstublieft aan uw inwoners en ontlast onze woonwijken! Benut de Willem 

Alexanderlaan als randweg en maak de wegen door de woonwijken autoluw. Hiermee maakt 

U uw bewoners gelukkig en houd U ze gezond. Want in de scenario’s die Movares nu heeft 

doorgerekend (i) stijgt het geluidsniveau (dat nu al aan de grens van het wettelijk 

toelaatbare maximum zit) nog verder, (ii) wordt de enige in- en uitgang van de wijk Holtlant 

een groot veiligheidsrisico, en (iii) neemt de luchtkwaliteit nog verder af. 

Het ontlasten van onze woonwijken heeft voor de gemeente Leiderdorp ook financiële 

voordelen. Allereerst vermijdt U hiermee mogelijke schadeclaims van bewoners, die de 

waarde van hun woning anders zien dalen omdat op een afstand van enkele meters van hun 

achtertuin het aantal verkeers-bewegingen in het ongunstigste scenario toeneemt van 

ongeveer 5000 naar 9000 per dag. Maar U houdt ook rekening met de toekomst, als de 

terreinen van de brandweer, het oude politiebureau en Leythenrode vrij komen voor 

mogelijke woningbouw. Deze terreinen bieden kans voor de toekomst en zijn voor veel meer 

geld te verkopen als de Simon Smitweg autoluw is dan als het een verkeerssnelweg wordt.  

Kortom, Leiderdorp, luister alstublieft naar uw bewoners, houdt rekening met de 

volksgezondheid en houdt ten slotte ook rekening met uw eigen portemonnee.  


