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1. Dwarsweteringbrug 
 
Voor zover wij kunnen beoordelen was in juli 2016 de Dwarsweteringbrug op een andere wijze onderdeel 
van de plannen. Toentertijd zou het huidige brugdeel blijven en ernaast een nieuw brugdeel worden 
aangelegd om daarmee de verbreding naar 2x2 rijstroken mogelijk te maken. In het huidige voorstel 
wordt ook het huidige brugdeel vervangen en worden er dus twee nieuwe brugdelen aangelegd.  
 
- Klopt deze conclusie? Was het in 2016 de bedoeling het huidige brugdeel te hergebruiken? 
Ja. De huidige brug zou in gebruik blijven. Op het moment van besluitvorming  was binnen  onze 
gemeente namelijk niet duidelijk of het verstandig was om de bestaande brug tegelijk met de uitvoering 
van het project  LRN te vervangen door een nieuwe brug of niet. Er is toen door onze gemeente  besloten 
na het Kader besluit en voor het Uitvoeringsbesluit over de Oude Spoorbaan daar nader onderzoek naar 
te doen.  
- Zo ja, wat is er sinds 2016 gewijzigd dat nu wel de vervanging van het huidige brugdeel wordt 
voorgesteld?  
 Uit een technische inspectie in 2017 is gebleken dat  er geen begeleid zwaar transporten meer gebruik 
mogen maken van de brug. Om de brug de komende jaren (tot aan de geplande vervanging in 2029) te 
kunnen blijven gebruiken voor het reguliere verkeer moet er  kostbaar herstelwerk worden uitgevoerd. 
Gezien de hoge kosten is het advies om dan de brug eerder te vervangen. 
 
Voor wanneer stond de vervanging van de huidige Dwarsweteringbrug oorspronkelijk in de planning? 
Wat is de verwachte levensduur van de huidige brug (we bedoelen daarmee niet zozeer de economische, 
maar vooral de technische levensduur)? 
De technische levensduur van de brug was rond 2016 gepland voor 2029.  
 
Verder maakte de Dwarsweteringbrug in 2016 onderdeel uit van het kaderbesluit en viel daarmee dus 
binnen totaalbudget van de LRN. In het nieuwe besluit is de Dwarsweteringbrug in zijn geheel budgettair 
hieruit losgemaakt en wordt de Raad om een extra investering van 2,4 miljoen gevraagd. 
 
- Klopt ook deze conclusie? 
 Nee, alleen de nieuwe brug maakte onderdeel uit van de extra maatregelen die nodig waren voor het  
Kaderbesluit Leidse Ring Noord. 
- Zo ja, waarom is de vervanging van de brug nu buiten het budget van de LRN geplaatst? 
- Betekent dit niet feitelijk dat Leiderdorp nu gaat betalen voor het nieuwe brugdeel dat in 2016 nog 
onderdeel uitmaakte van het LRN-budget. 
Nee. Leiderdorp was in 2016 al verantwoordelijk voor de bestaande brug en blijft dat  ook nu. We  gaan 
nu alleen betalen voor de versnelde vervanging van de huidige brug. Wat in financieel opzicht voordeliger 
is. We kunnen nu ook  werk met werk maken  en we hoeven  niet nog eens na 5 jaar de weg voor een 



deel afsluiten om de huidige brug te vervangen. Tevens maken we dan mogelijk dat zwaar transport  ook 
weer over de brug mag.  
 
2. Budget 
 
In het raadsvoorstel wordt gesteld dat de Leiderdorpse bijdrage bedoeld is voor ’no-regret’-maatregelen. 
Zijn er - naast de eerder genoemde Dwarsweteringbrug - nog andere maatregelen die door Leiderdorp 
bekostigd moeten gaan worden? Zo ja, welke en met welke kosten? 
Nee ,  tenzij dit nieuwe maatregelen betreft  (dus een scope-uitbreiding) die op verzoek van Leiderdorp 
worden uitgevoerd.  Deze afspraak is ook al in 2016 gemaakt. Het beheer en onderhoud van de 
maatregelen van de tracédelen in Leiderdorp zijn uiteraard ook voor rekening van Leiderdorp. 
 
3. Maximumsnelheid 
In het raadsvoorstel kunnen we lezen:  
”de LRN moet in inrichting, vormgeving en gebruik de weg zijn van de hoogste categorie binnen 
de agglomeratie en als zodanig herkenbaar zijn. 
 
De LRN dient in vormgeving te voldoen aan de ideale inrichting voor een gebiedsontsluitingsweg conform 
de basiskenmerken wegontwerp (CROW publicatie 315). Waarbij de hoofdrijbanen worden ingericht met 
elk twee rijstroken per rijrichting (2x2), er in de eindsituatie geen erfaansluitingen zijn  en de 
snelheidslimiet 50 km/h of 70 km/h is.” 
 
- Klopt het dat hiermee vanuit het perspectief van de weginrichting géén belemmering bestaat om 
de maximumsnelheid op 50 km/h vast te stellen? 
 
Vanuit de Wegenverkeerswetgeving is er geen belemmering, maar vanuit de beleving is er een grote 
discrepantie tussen inrichting en beoogd gebruikt met een maximumsnelheid van 50 km/u.  
 
De Oude Spoorbaan tussen de Dwarswatering en N446 is, conform de adviesrichtlijnen van het CROW 
voor het vaststellen van bebouwde komgrenzen, een weg buiten de bebouwde kom. Dit zou betekenen 
dat het wegvak alleen met een snelheidslimiet van 80 km/u ingesteld kan worden conform de 
wegenverkeerswet. Het vaststellen van de bebouwde komgrenzen is echter een richtlijn waar 
onderbouwd van afgeweken kan worden; van wettelijke verplichtingen kan dat niet. 
 
Door de komgrens te verplaatsen naar de rotonde bij de N446, komt de Oude Spoorbaan binnen de 
bebouwde kom te liggen, waarmee alleen een snelheidslimiet van 50 of 70 km/u vanuit de 
verkeerswetgeving mogelijk is. Het instellen van 50 km/u levert echter een strijdigheid op met de 
beleving van de weginrichting door weggebruikers (2x2 rijstroken met een brede fysieke middenberm) en 
hoe deze ligt in de omgeving, want eigenlijk zou de weg formeel buiten de bebouwde kom behoren te 
liggen. Conform Duurzaam Veilig is uniformiteit tussen inrichting en gebruik van wegen een belangrijk 
item om verkeersveiligheid te bevorderen. Vergelijkbare wegen (vaak als randweg om een stedelijke 
agglomeratie, bijv. N208 Haarlem,N440 Wassenaar of N9 Alkmaar) met een dergelijke inpassing en 
omgeving zijn doorgaans 80 of 70 km/u. 
 
Het voorstel om op de Oude Spoorbaan 70km/u als maximumsnelheid in te stellen door de komgrens te 
verplaatsen is om een compromis te bereiken tussen enerzijds de standaard verkeersuitgangspunten en 
anderzijds omgevingsbelangen. De keuze voor 70 km/u heeft ook als nevenvoordeel dat de netto 
asfaltbreedte van de rijbanen 0,75m smaller uitgevoerd kunnen worden conform ontwerprichtlijnen, wat 
niet alleen kostenbesparend is, maar in de praktijk lagere gemiddelde rijsnelheden oplevert. Bij 70 km/u 
kan een geluidswerende voorziening dichter tegen de rijbaan geplaatst worden voor een groter 
reducerend effect dan bij 80km/u, conform de vigerende ontwerprichtlijnen. 
 
De politie heeft ten aanzien van handhaving aangegeven niet te willen handhaven als de inrichting en 
beleving van de weg niet overeenkomt met de ingestelde maximumsnelheid. In de huidige situatie met 
1x2 rijstroken wordt al gemiddeld rond de 65 á 70 km/u gereden op de Oude Spoorbaan; de weg 



verdubbelen naar 2x2 rijstroken met een brede groene middenberm in een polderomgeving zal met 
behoud van 50 km/u dit alleen maar verder versterken. 
 
Bovendien heeft de LRN in het wegennet van Leiderdorp als doel om (regionaal) doorgaand verkeer om 
de kern van Leiderdorp te leiden. Om mensen hiertoe te verleiden is gesteld dat de LRN qua inrichting en 
beleving een uitstraling dient te hebben die ervoor zorgt dat (regionaal) doorgaand autoverkeer via de 
LRN rijdt en niet door de kern via de Engelendaal. Doordat de Engelendaal 2 rijstroken heeft per richting 
(2x2) en een maximumsnelheid van 50 km/u zou het instellen van 50 km/u op de LRN met eveneens 2 
rijstroken per richting niet herkenbaar zijn als hoogste categorie in het wegennet van Leiderdorp. 
 
4. Reistijd 
 
Een van de argumenten om op de Oude Spoorbaan 70 km/u aan te houden is de onacceptabel lange 
reistijd die een verlaging naar 50 km/u zou veroorzaken. 
 
- Met hoeveel tijd neemt de reisduur van Zijlbrug naar A4 toe als de Oude Spoorbaan 50 km/u wordt, 
rekening houdend met de in het nieuw voorgestelde ontwerp met een rotonde bij de aansluiting met de 
Schildwacht?  
Dit is circa 25 seconden, waarbij in de richting naar Leiden dit een aantal seconden hoger ligt ivm de 
gestrekte bypass bij de rotonde Schildwacht aan de noordzijde. Dit geldt voor de toekomstige 
verkeerssituatie voor zowel de drukke als de rustigere tijdstippen van de dag.  
 
- Hoe verhoudt deze reistijd zich tot de geprojecteerde reisduur als hiervoor de route via Engelendaal en 
Persant Snoepweg wordt genomen? 
Dit is niet eenvoudig te vergelijken in exacte reistijd, omdat het verschil sterk afhankelijk is van de 
wachttijd bij de diverse verkeerslichten op de Engelendaal. In de spitsperiodes zal de reistijd vi a de 
Engelendaal / Persant Snoepweg groter zijn dan in de daluren. Een exact antwoord met een gemiddelde 
reistijd over beide trajecten waarbij alle verkeerslichtenregelingen zijn meegenomen is niet zomaar te 
geven zonder een uitvoerige verkeersstudie met specialistische programma’s. 
 
Naast sec reistijd over het traject is de betrouwbaarheid van de reistijd van belang. Oftewel een 
automobilist dient er op te kunnen vertrouwen dat een bepaalde reistijd in nagenoeg alle keren dat het 
traject afgelegd wordt , zal worden behaald. Wanneer het vaak zou voorkomen dat op een route 
congestie is of dat er andere verstoringen optreden dan zal de automobilist eerder geneigd zijn een 
andere route te kiezen dan wanneer de reistijd nagenoeg altijd gerealiseerd wordt.  
 
- Graag in beide gevallen antwoorden voor zowel drukke als rustige tijdstippen op de dag.  
zie antwoorden hierboven 
 
5. Handhaving 
 
Als een ander argument om geen maximumsnelheid van 50 km/u in te stellen is in eerdere 
beantwoordingen aangegeven dat handhaving door de politie geen prioriteit heeft als de 
verkeersveiligheid niet in het geding is. 
 
- Welke mogelijkheden zijn er om zonder politie-inzet ter plekke te handhaven op maximum-snelheid, 
bijvoorbeeld met flitspalen of trajectcontrole? Welke kosten zijn hieraan verbonden? 
Het plaatsen van flitspalen of trajectcontrole is geen bevoegdheid van de gemeente. Deze bevoegdheid 
ligt bij het Openbare Ministerie (OM). Uit overleggen met OM blijkt dat tot snelheidshandhaving alleen 
wordt overgegaan als de weginrichting afgestemd is op de maximumsnelheid en als er goede reden zijn 
dat er potentiele verkeersonveilige situaties zich kunnen voordoen. 
Het gedeelte Oude Spoorbaan ligt naast de open polder en ligt op enige afstand tot de woningen van de 
wijk Leyhof. Het instellen van een maximumsnelheid van 50 km/u bij een weg met 2 rijstroken per 
richting (2x2) waarbij kruisingen met langzaam verkeer (fiets en voetgangers) ongelijkvloers zijn zal het 
zeer lastig zijn om de weg in te richten als een geloofwaardige 50 km/u weg.  De kans dat het OM 



overgaat tot plaatsing van flitspalen of trajectcontrole is daarmee nihil. Tevens is door de ongelijkvloerse 
kruisingen met langzaam verkeer er niet direct een potentieel verkeersonveiligheidsissue te verwachten.  
Wel is de gemeente Leiderdorp voornemens om permanente smileys te plaatsen op het traject Oude 
Spoorbaan. Deze smileys attenderen het wegverkeer op hun snelheid. Door tevens voor een smiley te 
kiezen die de gereden snelheid opslaat, kan deze informatie gedeeld worden met het OM. Mocht uit de 
gemeten data blijken dat er vaak te hard wordt gereden, dan kan dit voor de politie een reden zijn om 
snelheidscontroles uit te voeren. Echter, heeft de politie laten weten dat het handhaven op snelheid geen 
prioriteit heeft. 
 
- Kunt u bevestiging dat met de politie recentelijk (2019) is gesproken met het huidige voorstel op tafel en 
de expliciete vraag of 50 km/u mogelijk is met camera’s of andere vormen van handhaving tav LRN op de 
oude spoorbaan? Zo niet, waarom niet , nu dat het duidelijk is dat het duurder is  (financieel + milieu) als 
er 70 km/u per uur wordt gereden? 
 
Nee. Tijdens regulier overleg met de politie over verkeerszaken is in 2019 onder andere ook gesproken 
over de mogelijkheden van handhaving van de maximumsnelheid op de LRN zoals nu is opgenomen in het 
kaderbesluit. Voor de Oude Spoorbaan  is dat dus 70 km/u. Omdat vanuit de doelstellingen  van de LRN  
80 km of 70 km/u de passende snelheid is  voor dit tracédeel . 
 
 
6. Uitgangspunten 
 
Verkeerskundige: 

a) Wat wordt precies bedoelde met “aantrekkelijker is ten opzichte van concurrerende routes” in de 
context van Leiderdorp? Waar stemmen we precies mee in? 

In de Leiderdorpse context wordt bedoeld ten opzichte van  Engelendaal en Persant Snoepweg. Met 
aantrekkelijker wordt bedoeld dat de LRN qua inrichting en vormgeving een weg dient te zijn van de 
hoogste categorie binnen Leiderdorp en de agglomeratie  en als zodanig herkenbaar dient te zijn. 
Door de uitstraling van de weg dient het als vanzelfsprekend ervaren te worden dat (regionaal) 
doorgaand verkeer de LRN verkiest boven andere routes door de kern van Leiderdorp heen. 
Daarmee wordt hier dus ingestemd. 
 

 
Klopt het dat u met ‘conform de Verkenning LAB071’ bedoelt de doelen van dit document?  
Ja, hiermee worden  de doelen bedoeld. 
 
Heeft u een kopie van de Programma van Eisen Geregelde Kruispunten?  
Ja, deze is indien gewenst beschikbaar. 
 
Ruimtelijke: 

a) Kunt u aangeven met welke maatregelen u verwacht te voldoen aan het punt ‘duurzame en 
klimaat adaptieve inrichting’? 

Dat kunnen we op dit moment nog niet aangeven.  Er is voor de LRN  wel een quick scan gedaan naar 
mogelijke duurzaamheidsmaatregelen.  Voorbeelden kunnen zijn klimaatvriendelijke bermen en  
opwekken van energie door trillengen van het verkeer.  De wensen, kansen, mogelijkheden en kosten   
worden  in de volgende fase per tracédeel in beeld gebracht. Hierbij kunnen de meest recente 
ontwikkelingen en innovaties uit de markt worden meegenomen 

 
 
7. Kunt u aangeven waarom onder punt 5 a. participatie beperkt wordt tot inpassing waardoor 
participatie voor verkeerskundige oplossing wordt uitgesloten? Is dit wettelijk toegestaan? En is dit 
eerder zo toegepast elders? 
 
Er is bewust gekozen voor het niveau informeren over de verkeersoplossing en raadplegen over de 
inpassing. De verkeerskundige oplossing moet nl voldoen aan functionele en ruimtelijke eisen , dus daar 



is geen ruimte voor inbreng van bijv omwonenden.  Bij de inpassing is die ruimte er wel  en daarom willen 
wij graag weten wat omwonenden en belanghebbenden daarvan vinden. Iedereen die aan het 
raadpleegproces deelneemt, kan rekenen op een gemotiveerd antwoord, waaruit blijkt waarom het 
ingebrachte idee wel of niet wordt gevolgd. 
Ja dit is toegestaan. Ook bij het vorige Kaderbesluit is dit zo toegepast. 
 
8. Op pagina 15 van het raadsvoorstel wordt steeds gesproken over ‘stad’ – wordt hiermee ook ons dorp 
bedoeld? 
Ja. De uitgangspunten gelden voor de gehele LRN. 
 
9. Is er rekening gehouden met mensen die minder mobiel zijn bijvoorbeeld mensen die gebruik maken 
van een rollator en/of rolstoel? 
Ja. De ontwerpen voor de tracédelen van de LRN zijn gebaseerd op de richtlijnen van het nationale 
kennisinstituut voor verkeer en vervoer CROW. In deze richtlijnen is standaard rekening gehouden met 
minder validen. Zodoende wordt rekening gehouden met blinden en slechtzienden evenals met 
rolstoelen en rollators. De uitwerking hiervan op detail wordt uitgewerkt per tracé in het 
Uitvoeringsbesluit. 


