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Geachte leden van de Raad,

op 4 februari bent u tijdens de Raadsinformatieavond geïnformeerd over het
verkeersonderzoek Amaliaplein. Tijdens deze avond heeft Movares vier varianten
voor de verkeerscirculatie gepresenteerd en heeft DGMR voor deze varianten
stilgestaan bij het aspect geluid en luchtkwaliteit.

Bij de presentatie van het aspect geluid werd door bewoners in de zaal opgemerkt
dat er op de simon smitweg ter hoogte van het gemeentehuis reeds
geluidsreducerend asfalt aanwezig is. Dit in tegenstelling tot wat in de presentatie
was opgenomen.
Naar aanleiding van de avond is de asfaltverharding op de simon smitweg ter
hoogte van het gemeentehuis nader bekeken. Bij een tweede doorlichting van
uitvoeringspecíficaties bleek een geluidsreducerend type asfalt aanwezig te zijn.
Het gunstige effect hiervan is dat de hoogte van de geluidsbelasting bij de woningen
langs de Simon Smitweg hierdoor met circa 2 dB lager uitvalt. Dit type asfalt heeft
echter geen effect op het verschil van de geluidsbelasting tussen de verschillende
situaties. Hierdoor blijven de geluidstoenames in de presentatie en rapportage
instant. Eensluidend het rapport zullen met dit nieuwe gegeven de voorgestelde
maatregelen instant blijven. Het betreft het vaststellen van hogere waarde en
eventuele maatregelen aan de gevel te treffen. Dit heeft DGMR nader uitgewerkt in
bijgevoegde memo, zie bijlage l.

Daarnaast is bij de herbeschouwing van de kruispuntberekeningen een discrepantie
geconstateerd in de gehanteerde intensiteiten bij de varianten "Huidige situatie +
ontwikkeling" en "E0s1"". Deze is hersteld en de resultaten zijn bijgevoegd in de
memo die als b'rjlage il is opgenomen.
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# De wijzigingen in het Mobyconrapport heeft geen gevolgen heeft voor de
eindconclusie(s) van (beide) rapport(en). Het eindadvies van Movares over de
voorkeursva ria nt E1S2 bl'rjft daarmee insta nt.

Het College heeft alles in het werk gesteld om aangepaste stukken op te leveren
voor de behandeling tijdens het Politiekforum van 18 februari aanstaande. We
vertrouwen erop u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend

bu rgemeester en wethouders,

leiderdorp

H. Romeijn
secretaris

L.M. Driessen-Jansen
burgmeester
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Aan: Gemeente Leiderdorp 
Van: Mark Bakermans (DGMR) 
Onderwerp: Aanvulling geluidsonderzoek verkeerscirculatie Amaliaplein 
 
 
  
Naar aanleiding van vragen tijdens de Raadsinformatieavond van 4 februari 2019 waarbij werd 
aangevoerd dat de Simon Smitweg ter hoogte van het gemeentehuis bestaat uit geluidsreducerend 
asfalt, is dit nader bekeken. Bij een tweede doorlichting van uitvoeringspecificaties bleek 
een  geluidsreducerend type asfalt aanwezig te zijn, namelijk Deciville 915. 
  
In het opgeleverde rapport en de presentatie is opgenomen dat de Simon Smitweg in de huidige 
situatie bestaat uit Dicht Asfaltbeton (DAB). De vraag is gesteld of dit consequenties heeft voor de 
gepresenteerde resultaten. 
  
Onze bevindingen zijn dat het effect van dit type geluidsreducerend asfalt als volgt is: 

- de geluidsbelasting bij de woningen langs de Simon Smitweg valt met circa 2 dB lager uit 
(inschatting geluidreducerend effect van Deciville);  

- het geluidsreducerend asfalt heeft geen effect op het verschil van de geluidsbelasting tussen 
de verschillende situaties. 

  
We concluderen dan ook dat een herberekening niet nodig is en de conclusies blijven bestaan. Met 
dit nieuwe gegeven blijven de voorgestelde aanvullende maatregelen instant. Het betreft het 
vaststellen van hogere waarde en eventuele maatregelen aan de gevel te treffen.  
  
In zijn algemeenheid geldt overigens voor geluidsreducerend asfalt dat de geluidsreductie terugloopt 
naar mate de levensduur vordert van het asfalt. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
ir. M.H.J. (Mark) Bakermans 
Senior Adviseur Industrie, Verkeer en Milieu 
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Memo 
 

Aan : Rik Verhoeven 

C.c. : - 

Van : Eelco Bos, Eveline de Jong 

Betreft : Kruispuntberekeningen omgeving Amaliaplein 

Datum : 15 februari 2019 

Kenmerk : MO-6329-M-C04 

 
 

 
Voor de ontwikkeling Amaliaplein zijn twee extra alternatieven door Movares doorgerekend, 

hiermee komt het aantal onderzochte varianten uit op vier. Op basis van deze alternatieven zijn 
door Mobycon kruispuntberekeningen uitgevoerd voor het kruispunt Willem-Alexanderlaan – 

Ericalaan – Mauritssingel en het kruispunt Willem-Alexanderlaan – Simon Smitweg met de cijfers 
van 2016 en opgehoogd met de verkeersgeneratie van de ontwikkeling Amaliaplein. De 

kruispunten berekeningen zijn uitgevoerd met het programma Omni-X. Het gaat om de 
varianten: 

• Huidige situatie (H) 

• Huidige situatie + ontwikelling Amaliaplein (H+O) 

• Ericalaan afsluiten t.h.v. Willem-Alexanderlaan + eenrichting Simon Smitweg (E0S1) 

• Ericalaan eenrichting en omdraaien eenrichtingsverkeer Simon Smitweg (E1S1) 

• Ericalaan 2 richtingen en Simon Smitweg 2 richtingen (E2S2) 

• Ericalaan 1 richting en Simon Smitweg 2 richtingen (E1S2) 

 
Hierbij wordt ten aanzien van de wachttijden de volgende toetsingscriteria gehanteerd: 

 
 

In het rapport 5806-R-E2 is voor variant E1S1 abusievelijk gerekend met foutieve 
kruispuntintensiteiten. Dit resulteerde ten onrechte in lagere wachtrijen en wachttijden. De 
berekening van deze variant is daarom voor deze rapportage nogmaals doorgerekend met de 
correcte kruispuntintensiteiten.   
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1. KRUISPUNT WILLEM-ALEXANDERLAAN – ERICALAAN – MAURITSSINGEL 

Bij het toetsen van het kruispunt zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• De verdeling van het verkeer is gebaseerd op de kruispuntverdeling aangeleverd door het 

RVMK op basis van de telcijfers van 2016 opgehoogd met de verkeersgeneratie van de 
ontwikkeling Amaliaplein. 

• de verdeling van het verkeer over het kruispunt wordt toegepast op de meest recente 

telcijfers inclusief de verkeersgeneratie van de ontwikkeling Amaliaplein uit het Movares 
onderzoek.  

• Bij het doorrekenen van het drukste uur zijn de verkeersintensiteiten voor het maatgevende 
uur omgezet naar intensiteiten per kwartier, zodat in de toetsing per kwartier rekening wordt 

gehouden met de verkeerseffecten van het voorgaande kwartier. Hierbij is tevens 
uitgangspunt gehanteerd dat binnen het drukste uur ook een moment is dat er sprake is van 

een “drukste kwartier”. Binnen dit “drukste kwartier” bestaat het verkeersaanbod uit 2/5 van 
de intensiteit in het maatgevend uur. In de overige drie kwartieren bestaat het 

verkeersaanbod uit 1/5 van de intensiteit in het maatgevend uur. 

• Er is in de toets rekening gehouden met een verkeersaanbod van 30 kruisende fietsers per 

kwartier en 60 kruisende fietsers tijdens het “drukste kwartier” ter hoogte van het kruispunt. 
Dit betreft een aanname van een vrij zware kruisende fietsstroom (geen fietscijfers bij ons 

bekend). 
 

Resultaten  
In variant E0S1 is de Ericalaan afgesloten, dit betekent dat er geen kruispuntstromen zijn op het 

kruispunt Ericalaan – Willem-Alexanderlaan – Mauritssingel. In de huidige situatie is er 
tweerichtingsverkeer op de Ericalaan en eenrichtingsverkeer op de Simon Smitweg. Al in de 

huidige situatie is er te veel verkeer op de Ericalaan dat naar links wil om een goede afwikkeling 
van het verkeer te krijgen op deze tak. 

 
Het instellen van eenrichtingsverkeer op de Ericalaan in variant E1S1 zorgt voor meer verkeer op 

de Simon Smitweg, waardoor er een grotere stroom verkeer is vanuit de Willem-Alexanderlaan 
naar de Mauritssingel. Er ontstaan daardoor minder hiaten voor verkeer vanuit de Ericalaan om 

linksaf te slaan richting de Willem-Alexanderlaan. Er ontstaan daardoor langere wachtrijen 
vergeleken met de huidige situatie met de ontwikkeling Amaliaplein. Als op de Ericalaan en op de 

Simon Smitweg tweerichtingsverkeer is neemt de hoeveelheid verkeer van en naar de Simon 
Smitweg en de verkeersstroom Mauritssingel – Willem-Alexanderlaan toe, waardoor de 

wachtrijen en wachttijden op de Ericalaan toenemen. Variant E1S2 zorgt voor een betere 
verkeersafwikkeling t.o.v. huidige situatie met de ontwikkeling Amaliaplein. Verkeer op de 

Willem-Alexanderlaan en Mauritssingel kan niet meer afslaan richting de Ericalaan en verkeer 
vanuit de Ericalaan rijdt vooral richting de Mauritssingel, waardoor er minder lange wachtrijen 

ontstaan.  
 

Vooral de doorstroming op de Willem-Alexanderlaan en de Mauritssingel is van belang omdat dit 
een doorgaande route is die ook wordt gebruikt door de hulpdiensten. Alleen in variant E2S2, 

waarbij zowel de Simon Smitweg en de Ericalaan in twee richtingen worden gebruikt, is er een 
slechte afwikkeling op de Mauritssingel. De Mauritssingel is in deze variant zwaar overbelast. In 

de varianten E1S1 en E1S2 is de doorstroming op de takken Willem-Alexanderlaan en 
Mauritssingel goed.   
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H H+O E1S1 

E2S2 E1S2 

H E1S1 E1S2 E2S2 

Huidig 

H+O 
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2. KRUISPUNT WILLEM-ALEXANDERLAAN – SIMON SMITWEG 

Bij het toetsen van het kruispunt zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• De verdeling van het verkeer is gebaseerd op de kruispuntverdeling aangeleverd door het 

RVMK op basis van de telcijfers van 2016 opgehoogd met de verkeersgeneratie van de 
ontwikkeling Amaliaplein. 

• de verdeling van het verkeer over het kruispunt wordt toegepast op de meest recente 

telcijfers inclusief de verkeersgeneratie van de ontwikkeling Amaliaplein uit het Movares 
onderzoek.  

• Bij het doorrekenen van het drukste uur zijn de verkeersintensiteiten voor het maatgevende 
uur omgezet naar intensiteiten per kwartier, zodat in de toetsing per kwartier rekening wordt 

gehouden met de verkeerseffecten van het voorgaande kwartier. Hierbij is tevens 
uitgangspunt gehanteerd dat binnen het drukste uur ook een moment is dat er sprake is van 

een “drukste kwartier”. Binnen dit “drukste kwartier” bestaat het verkeersaanbod uit 2/5 van 
de intensiteit in het maatgevend uur. In de overige drie kwartieren bestaat het 

verkeersaanbod uit 1/5 van de intensiteit in het maatgevend uur. 
 

Resultaten  
In de huidige situatie is er tweerichtingsverkeer op de Ericalaan en eenrichtingsverkeer op de 

Simon Smitweg noord. In de varianten huidig en huidig met ontwikkeling Amaliaplein is de 
afwikkeling op alle takken nooit slechter dan kwaliteitsniveau goed. 

 
Het afsluiten van de Ericalaan zorgt ervoor dat er meer verkeer via de Simon Smitweg rijdt. Dit 

zorgt voor lange wachttijden en wachtrijen op de tak Simon Smitweg Noord. Het verkeer op deze 
tak moet voorrang verlenen aan de Simon Smitweg Oost en de Willem-Alexanderlaan. Deze tak 

raakt zwaar overbelast.  
 

Het instellen van eenrichtingsverkeer op de Ericalaan en het omdraaien van de rijrichting op de 
Simon Smitweg (E1S1) zorgt alleen voor een verslechtering van de Willem Alexanderlaan, deze 

tak raakt volbelast. Bij de varianten met een tweerichtings Simon Smitweg (E2S2 en E1S2) raakt 
de Simon Smitweg meer belast, de kwaliteitsniveaus dalen daardoor naar redelijk in E2S2 en 

volbelast in E1S2.  
 

   
 

H H+O E0S1 
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E1S1 E2S2 E1S2 

H E0S1 E1S2 E2S2 

E1S1 

H+O 

Huidig 



 

 6 

Aparte linksafstrook op Willem-Alexanderlaan 
Voor variant E1S2 is ook een variant met een aparte linksafstrook op de Willem-Alexanderlaan 

doorgerekend. Er is daardoor een aparte strook voor doorgaand verkeer richting de Simon 
Smitweg oost en een linkafstrook voor verkeer richting de Simon Smitweg noord. Dit verbetert 

de situatie op de Willem-Alexanderlaan, de maximale wachtrij daalt van 38 meter naar 3 meter. 
En ook de wachttijd neemt af van 22 seconden naar 4 seconden. De linkafstrook zorgt er echter 

wel voor dat de situatie op de Simon Smitweg flink verslechterd.  
 

  

 
Aparte linkafstrook op Simon Smitweg noord 
Voor variant E1S2 is ook een variant met een aparte linksafstrook op de Simon Smitweg 

doorgerekend. Een aparte linksaf- en rechstafstrook op de Simon Smitweg zorgt ervoor dat er 
voor rechtsafslaand verkeer bijna geen wachttijd en wachtrij meer is. Er is geen effect op de 

wachtrijen op de Willem-Alexanderlaan. Het toevoegen van een aparte linksaf- en rechtsafstrook 
verandert niks aan de situatie op de Willem-Alexanderlaan.  

Aparte linksaf en rechtsaf 
op Willem-Alexanderlaan 

E1S2 

E1S2 
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Aparte linksaf en rechtsaf 
op Simon Smitweg 

E1S2 

E1S2 
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3. CONCLUSIE 

In huidige situatie is verkeersafwikkeling niet optimaal op het kruispunt Ericalaan – Willem-
Alexanderlaan - Mauritssingel. Deze wordt verzwaard door komst van ontwikkeling Amaliaplein. 

Door toepassen variant E1S1 neemt de wachtrijlengte op de Ericalaan toe, de wachttijd neemt 
een beetje af. Het toepassen van variant E2S2 zorgt voor een toename van de wachtrijlengte en 

de wachttijd op de Ericalaan toe. Geconcludeerd zou dan worden dat E1S1 en E2S2  een 
verslechtering zijn t.o.v. huidige situatie. Alleen bij situatie E1S2 zal de verkeersafwikkeling 

verbeteren t.o.v. huidige situatie met de ontwikkeling Amaliaplein.  
 

De verkeersafwikkeling van het kruispunt Willem-Alexanderlaan – Simon Smitweg is in de huidige 
situatie en de huidige situatie met de ontwikkeling Amaliaplein goed. De andere varianten zorgen 

voor een redelijke tot zwaar overbelaste takken. Vooral variant E0S1 zorgt voor erg lange 
wachtrijen op de Simon Smitweg noord.  

 
Vooral de doorstroming op de Willem-Alexanderlaan en de Mauritssingel is van belang omdat dit 

een doorgaande route is die ook wordt gebruikt door de hulpdiensten. Alleen in variant E2S2, 
waarbij zowel de Simon Smitweg en de Ericalaan in twee richtingen worden gebruikt, is er een 

slechte afwikkeling op de Mauritssingel. De Mauritssingel is in deze variant zwaar overbelast. In 
de varianten E1S1 en E1S2 is de doorstroming op de takken Willem-Alexanderlaan en 

Mauritssingel goed.  
 

Kruispunt Tak\Variant 

Huidige 
situatie 
(H) 

Huidige situatie 
+ ontwikkeling 
Amaliaplein 
(H+O) E0S1 E1S1 E2S2 E1S2 
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Mauritssingel 7 m 55 m - 2 m 178 m 2 m 

Ericalaan 94 m 322 m - 370 m 396 m 185 m 

Willem-Alexanderlaan 6 m 10 m - 3 m 18 m 6 m 
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Willem- Alexanderlaan   1 m 2 m 7 m 60 m 3 m 23 m 

Simon Smitweg N 3 m 4 m 736 m 0 m 16 m 20 m 

Simon Smitweg O 1 m 1 m 3 m 2 m 1 m 2 m 

Gemiddelde maximale wachtrij over het gehele uur 
 

Kruispunt\Variant 
Huidige 
situatie 
(H) 

Huidige situatie 
+ ontwikkeling 
Amaliaplein 
(H+O) E0S1 E1S1 E2S2 E1S2 

Ericalaan – Willem-Alexanderlaan - 
Mauritssingel 

44 s 473 s - 421 s 479 s 118 s 

Willem-Alexanderlaan – Simon 
Smitweg 

 5 s 5 s 679 s 29 s  11 s 21 s 

Maximale gemiddelde wachttijd per kruispunt 


