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Vraag nr.  : 39
Onderwerp  : Verkeersbesluit Amaliaplein e.o.
Vraagsteller: Jeroen Hendriks (D66)
Datum  : 4 september 2019

Naar aanleiding van de brief van het college met als onderwerp Besluit verkeerscirculatie Amaliaplein e.o. 
d.d. 26 augustus 2019 en de bijlage Memo totstandkoming verkeerscirculatie Amaliaplein e.o. d.d. 5 juli 
2019 heeft de fractie van D66 de volgende vragen:

1. In het collegebesluit wordt de wegcategorisering van de Ericalaan gewijzigd van 
erfafscheidingsweg naar wijkontsluitingsweg. In de bijlage is te lezen dat deze route een 
belangrijke verbinding vormt tussen de achterliggende Oranjewijk en Het Heerlijk Recht enerzijds 
en de Leiderdorpse Brug/Leiden/A4 anderzijds. 
Is gezien deze belangrijke verbindingsfunctie ook overwogen om voor de categorisering 
gebiedsontsluitingsweg te kiezen? Waarom is hier niet voor gekozen?
De Ericalaan is in de huidige situatie een erftoegangsweg. Erftoegangswegen hebben binnen de 
bebouwde kom een maximumsnelheid van 30 km/u (ETW-30). Gebiedsontsluitingswegen hebben 
binnen de bebouwde kom een maximumsnelheid van 50 dan wel 70 km/u (GOW-50 cq GOW-70).
Bij de Ericalaan heerst een spanningsveld tussen enerzijds de verblijfsfunctie (aan de weg liggen 
direct woningen) en anderzijds de verkeersfunctie (de Ericalaan wordt gebruikt als 
verbindingsroute tussen de Willem-Alexanderlaan en de Persant Snoepweg, maar heeft niet 
dezelfde verbindende functie zoals de hoofdstructuur (Engelendaal, Persant Snoepweg, Willem-
Alexanderlaan en Mauritssingel)). 

Bij een wijkontsluitingsweg prevaleert het verblijfskarakter boven de verzamel en verbindende 
functie, zodat de voorkeurssnelheid van een wijkontsluitingsweg 30 km/u is (WOW-30). Hiermee 
wordt vooruit gelopen op de mobiliteitsvisie Bereikbaar en Op Weg, zie ook vraag 2.

Tevens dient bij het toestaan van een hogere maximumsnelheid in het kader van de Wet 
geluidhinder geluidsonderzoek te worden uitgevoerd. Door het verhogen van de snelheid neemt 
de geluidsbelasting toe en dienen waar nodig geluidsreducerende maatregelen genomen te 
worden. Het betreft dan veelal kostbare maatregelen aan de verharding dan wel maatregelen aan 
de gevels van woningen.



2. Wordt de Ericalaan met het besluit er een wijkontsluitingsweg van te maken daarmee een 50 km/
h-weg? En de Acacialaan?
Bij een wijkontsluitingsweg prevaleert het verblijfskarakter boven de verzamel en verbindende 
functie, zodat de voorkeurssnelheid van een wijkontsluitingsweg 30 km/u is. Op zowel de 
Ericalaan als de Acacialaan blijft de snelheid van 30 km/uur dus gehandhaafd. 

Echter, een wijkontsluitingsweg faciliteert vaak buslijnen en zijn tevens aanrijroutes voor 
hulpdiensten. Vanuit het oogpunt van comfort en aanrijtijden is het realiseren van 30 km/u met 
de bijbehorende inrichting niet generiek toepasbaar. Dit zou er namelijk in resulteren dat 
buslijnen mogelijk niet meer via de wijken gaan rijden en hulpdiensten hun aanrijtijden niet 
overal meer halen.
Op wijkontsluitingswegen in Leiderdorp die nog geen maximumsnelheid van 30 km/u hebben, 
handhaven we daarom de maximumsnelheid van 50 km/u zolang de weg een route is voor de bus 
en een het noodzakelijk is voor het behalen van de aanrijdtijden voor de hulpdiensten. Een 
voorbeeld hiervan is de Vronkenlaan. Dit is overeenkomstig de mobiliteitsvisie zoals opgenomen 
in de ontwerpvisie Bereikbaar en Op Weg.

3. Welke gevolgen heeft deze categorie-aanpassing op Ericalaan en Acacialaan voor kwetsbare 
verkeersdeelnemers als voetgangers, fietsers, invaliden, etc. Hoe worden deze gevolgen 
meegenomen in het vervolgtraject?
Wijkontsluitingswegen wikkelen gemiddeld meer verkeer af dan een erftoegangsweg, omdat ze 
naast een verblijfsfunctie vaak ook een verzamelfunctie en verbindende functie hebben. Daarbij 
vervullen de wijkwegen geen verbindende functie op de wijze zoals een gebiedsontsluitingsweg 
dat doet. Door deze conflicterende functies bieden de inrichtingskenmerken van CROW geen 
houvast. Bijvoorbeeld voor een GOW-50 zijn er vanwege de snelheidsverschillen aparte 
fietsvoorzieningen (fietspaden of fietsstroken) nodig bij een ETW-30 wordt verkeer gemengd 
(geen aparte fietsvoorzieningen). Voor deze wegcategorie worden inrichtingskenmerken 
afgestemd en worden nader vastgelegd in de nog uit te werken Nota Wijkwegen en circulatie. 
Tijdens de ontwerpfase voor de Ericalaan wordt hierop al voorgesorteerd.

4. De bevoorrading van de supermarkt brengt een toename van het vrachtverkeer met zich mee. Is 
al duidelijk waar dit verkeer Leiderdorp binnenkomt en hoe het door Leiderdorp gaat rijden? 
Worden hier in het collegebesluit nog uitspraken over gedaan? 
De bevoorrading van de supermarkt zal komen vanaf de A4 en via de hoofdstructuur van 
Leiderdorp naar de Acacialaan en Ericalaan rijden. Vanaf de Ericalaan is het inpandige 
laad/losdock van de supermarkt te bereiken. De vrachtauto verlaat het laad/losdock via het 
Amaliaplein naar de Willem-Alexanderlaan.
Het interne laad/losdock was onderdeel van het reeds vastgestelde bestemmingsplan en de 
reeds verleende omgevingsvergunning. De situering van het laad/losdock is daarmee een 
gegeven voor de aanrijroute voor de bevoorrading van de supermarkt en betreft input voor de uit 
te werken wegontwerpen.

5. Zowel Acacialaan, Ericalaan als Simon Smitweg zijn afgesloten voor vrachtverkeer, uitgezonderd 
dat met een bestemming in de wijk. Blijft dit gehandhaafd in dit besluit? Zo niet, hoe wordt de 
nieuwe situatie op de betreffende wegen? Valt de bevoorrading van de supermarkt onder dit 
bestemmingsverkeer?
Ja, het besluit voor de verkeerscirculatie heeft geen effect op de routering van het vrachtverkeer 
in Leiderdorp, deze blijft ongewijzigd. De bevoorrading van de supermarkt met vrachtauto’s valt 
inderdaad onder dit bestemmingsverkeer is en is toegestaan via de Acacialaan en Ericalaan.

6. Hoe wordt de toegankelijkheid en ontsluiting van Holtlant en het Hofje van Holtlant richting 
Simon Smitweg en de fietsoversteekplaatsen op de Simon Smitweg ter hoogte van de 
Hoogmadeseweg behandeld, nu het verkeer daar drukker gaat worden? Worden er in de 
uitwerking ook nieuwe kruisingen/oversteekplaatsen voor deze punten ontworpen?



Nu de verkeerscirculatie vastgesteld is wordt in de ontwerpfase dit nader uitgewerkt, waarbij 
aandacht is voor verkeerveiligheid en bereikbaarheid van de wijken Holtlant en Hofje van 
Holtlant. 


