
Geachte voorzitter, leden van de raad, geachte wethouders,     18 februari 2019 

 

Voor u zit een burger die sinds enkele jaren naar tevredenheid in de Oranjewijk woonachtig is vanwege 

haar gunstige ligging, bereikbaarheid en relatie richting Leiden. 

Als bewoner nam ik met verbazing kennis van de aanstelling van een extra detailhandel locatie buiten 

het Sandhorst, Winkelhof en de Oranjegalerij. Het is, gezien de hiervoor genoemde locaties in de nabije 

omgeving van het Amaliaplein, onlogisch en bijzonder dat het ‘Amaliaplein’ als nieuwe locatie voor 

detailhandel is aangesteld. Zeker wanneer dit de mobiliteit richting Leiden van omwonende juist gaat 

beperken. 

 

Rotonde 

In het plan Amaliaplein ontwikkeling wordt eveneens de optie rotonde geopperd. Tot mijn verbazing, en 

die van medebewoners in de Oranjewijk, is deze optie nooit uitgewerkt. Movares stelt zelfs -zonder 

onderbouwing- dat hier geen plek voor een rotonde is.  

Een rotonde lijkt echter prima toepasbaar. Zeker als we kijken naar andere rotondes in de omgeving met 
een kleinere of gelijke diameter zoals;  

- Acacialaan, Ericalaan, Hoogmadeseweg te Leiderdorp 
- Haarlemmertrekvaart N444, A44 afslag 6 Noordwijk in Voorhout 

 

Een rotonde biedt overigens juist nog meer kansen omtrent de verkeerscirculatie: bijvoorbeeld de optie 

een aparte afslag richting de Lidl, Zwembad de Does en de Ranzijn te maken om het verkeer nog beter 

te stroomlijnen en de Willem Alexanderlaan te ontlasten.  

Achteruitgang bereikbaarheid bewoners Oranjewijk & ’t Heerlijk recht 
Bij de verkeersafwikkeling rondom het Amaliaplein is in drie van de vier (!) scenario’s onvoldoende 
rekening gehouden met de belangen van de bewoners uit de Oranjewijk, het Doeskwartier en ’t Heerlijk 
recht door een eenrichtingsvariant te maken van de kruising Ericalaan – Mauritssingel. Alleen variant 
E2S2 waarborgt de bereikbaarheid richting Leiden op een acceptabele wijze. Alle drie de andere 
voorstellen hebben daarbij de volgende nadelen; 

- tijdsverlies voor het reizen bij alle verkeersbewegingen richting Leiden  
- meer uitstoot door de toename in langere verkeersbewegingen (minder duurzaam) 
- meer geluidsoverlast bij bewoners (optie E2S2 geeft minste overlast) 
- sluipverkeer Hoogmadesesingel en Hoofdstraat 

 
Indien men toch kiest voor een eenrichtingsvariant op de kruising Ericalaan – Mauritssingel, dan is deze 
het beste te uit te voeren vanuit de richting Mauritssingel naar Ericalaan. Op deze wijze blijft de uitstoot 
beperkt, daar men bij het (weg)rijden met een koude motor meer uitstoot genereert. Deze rijrichting 
maakt dat de route uit Leiderdorp zo kort mogelijk is, om onnodige extra uitstoot te voorkomen. 
 
Voorkeursvariant E1S1 vs. gunstigste variant E2S2 
Kijkend naar alle onderzoeken (Movares, Mobycon en DGMR) is het opvallend dat E1S1 als 
voorkeursvariant wordt bestempeld. Graag leg ik u uit waarom. Voorkeursvariant E1S1 gaat gepaard met: 

- meer omrij/extra verkeersbewegingen 
- meer uitstoot 
- meer geluidsoverlast (26 woningen zullen overlast ondervinden) 
- mogelijk sluipverkeer 

 
Variant E2S2, onze voorkeursvariant, geeft meer voordelen voor alle bewoners:  

- minder omrij/extra verkeersbewegingen  
- minder uitstoot  
- minste geluidsoverlast van alle 4 varianten (slechts 14 woningen zullen overlast ondervinden)  
- gelijke kosten w.b. geluidsbelasting t.o.v. E1S1 en E1S2 
- mobiliteitsvooruitgang (in alle opzichten betere verdeling van verkeersbewegingen) 
- geen sluipverkeer 



Ondersteunend aan de hiervoor gemaakte vergelijking van varianten E1S1 & E2S2:  
De kruispuntberekeningen omgeving Amaliaplein van Mobycon geven aan dat;  

- bij variant E1S1 het kwaliteitsniveau van de Simon Smitweg volbelast is 
- bij variant E2S2 het kwaliteitsniveau van de Simon Smitweg redelijk is 

 
Ook uit deze berekening blijkt dat variant E2S2 de betere optie is en daarmee ook het gunstigste uitpakt 
voor de bewoners van het Hofje van Holtland. 
 
Ik hoop dat u Leiden voor alle Leiderdorpers bereikbaar wil houden, waaronder de inwoners van de 
Oranjewijk, het Doeskwartier en ’t Heerlijk recht. Wij hebben baat bij de al jarenlange goed 
functionerende verbinding ’Mauritssingel, Ericalaan, Acacialaan v.v.’.  
 
Dank voor uw aandacht.  
 
Met vriendelijke groet, 
Inwoner Leiderdorp 

 


