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1. Situatietekeningen 
Er zijn situatietekeningen met de nieuwe weg. Het is niet mogelijk om te zien hoe de 
ligging van de nieuwe weg en fietspad zich verhoudt tot de plek van de huidige oude 
weg.  
a. Is het mogelijk zo’n situatietekening te verstrekken? 
Antwoord: Deze ligging van de bestaande weg is toegevoegd aan de dwarsprofielen 
van bijlage 1. Deze update van bijlage 1 bij het uitvoeringsbesluit is als bijlage aan 
deze beantwoording toegevoegd. 
 

2. Sociale Veiligheid tunnel 
In het ontwerp is aandacht voor de sociale veiligheid in de tunnel. Er wordt vermeld 
dat er een grote opening wordt opgenomen voor het daglicht en dat de 
binnenbochten achterover hellend worden ontworpen voor het zicht.  
a. In de avond/nacht kan de veiligheid anders worden ervaren. Welke maatregelen 
worden uitgevoerd qua verlichting om de sociale veiligheid te vergroten? 
Antwoord: Naast de daglichtopening wordt in de tunnel ook ruim voldoende 
openbare verlichting aangebracht om 's nachts de (sociale) veiligheid te 
optimaliseren. Daarbij draagt de vormgeving van de tunnel bij aan voldoende sociale 
veiligheid, door de  naar achter hellende wanden en de breedte van fiets- en 
voetpad.  
 
b. Een tunnel met bocht kan gevaarlijk zijn, m.n. als fietsers/brommers met hoge 
snelheden naar beneden gaan. Wat wordt het hellingspercentage van de tunnel?   
Antwoord: Het hellingspercentage is conform de CROW richtlijnen en bedraagt 
maximaal 4,0% Hiermee is de tunnel ook voor minder validen en rolstoelen 
toegankelijk. Daarnaast is de bocht erg gestrekt (met bochtstralen van 32,00 meter 
en bochten van 45o) en is er goed doorzicht door de tunnel door de achterover 
hellende wanden. 
 

3. Snelheidsdisplay 
In het raadsvoorstel wordt aangegeven dat er een snelheidsdisplay wordt toegepast. 
Bewoners hebben raadsleden benaderd met de vraag om smiley-borden te plaatsen 
in beide rijrichtingen.  
a. Welk type bord/display wordt waar geplaatst? 

 

TECHNISCHE VRAGEN 



Antwoord: We gaan het type smileybord/snelheidsdisplay toepassen dat ook al op 
andere locaties in Leiderdorp wordt gebruikt. Dit bord/display wordt permanent 
toegepast langs de Oude Spoorbaan. We zullen het bord/display op het gedeelte 
tussen de Dwarswateringbrug en de rotonde Schildwacht in beide rijrichtingen 
plaatsen.  
 

4. Grondverwerving 
De benodigde grond (0,5 hectare) is nog in particulier bezit en er is nog geen 
overeenstemming over de aankoop.  
a. In hoeverre is hier sprake van een financieel risico? 
Antwoord: De kosten voor de aankoop van deze gronden zijn opgenomen in de 
projectbegroting. Het financiële risico dat de waarde van deze gronden significant 
hoger ligt dan de begroting is erg klein. 
b. In welke mate komt dit voor rekening van de gemeente Leiderdorp? 
Antwoord: Dit komt niet voor rekening van de gemeente Leiderdorp. De kosten voor 
aankoop en de uitvoering worden gedekt uit het projectbudget. 
 

5. Inrichting/Fietspad Rotonde N445/N446 
De fietsoversteekplaatsen bij de rotonde vervallen. Hiermee vervalt ook de oversteek 
naar Hofdijklaan. Uit de situatietekening blijkt dat er een fietspad blijft liggen aan de 
zuidkant van deze rotonde. De bestaande sloten worden ook niet doorgetrokken, dus 
potentieel kunnen voetgangers en/of fietsers nog steeds proberen de oversteek te 
maken.  
a. Heeft de gemeente overwogen om dit fietspad te laten vervallen?  
Antwoord: Het pad aan de zuidkant van de rotonde wordt een voetpad in plaats van 
een fietspad. De bestaande sloot wordt wel doorgetrokken. Dat is abusievelijk in 
bijlage 1 bij het uitvoeringsbesluit niet juist weergegeven. Een update van bijlage 1 is 
bijgevoegd. Met het doortrekken van deze sloot worden pogingen om hier onveilig 
over te steken tegengegaan.   
 
Hoewel dit gebied niet wezenlijk verandert door de ringweg, is dit wel een gedeelte 
waar achtertuinen uitkijken op de rotonde weg. 
b. Is dit gebied potentieel ook geschikt voor rietvelden, bomen, heesters en/of 
wandelpaden? Zijn deze bewoners betrokken geweest bij de inrichting? 
Antwoord: De inrichting van deze hoek is besproken met de bewoners tijdens de 
participatiebijeenkomsten. Het huidige karakter van deze strook met mogelijkheid 
voor wandelen en het uitlaten van honden blijft behouden. Dit sluit aan bij de wens 
van de bewoners. 
 

6. Bomen 
Het ontwerp met nieuwe rietvelden en sloten ziet er aantrekkelijk uit. Wel 
verdwijnen er veel bomen en heesters, die gecompenseerd worden bij de 
Engelendaal. 
a. Met welke bomenbond is dit afgestemd? 
Antwoord: Met de bomenbond Rijnland. Er is daarnaast afgestemd met andere 
organisaties voor natuurbehoud zoals de Paddenpatrouille en de Vogelwerkgroep, 



beiden onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging 
(KNNV). 
 
b. Is er overwogen om meer bomen te sparen aan de zuidkant door sloten en 
rietvelden handiger aan te leggen? 
Antwoord: Bij de herinrichting is zorgvuldig gekeken naar de kwaliteit van de huidige 
inrichting. Vanuit landschap, uitzicht, weidevogelbeheer en molenbiotoop is het 
echter juist de wens om hier een zo open mogelijk beeld te realiseren en minder 
bomen toe te passen. Het groen wordt in dit deelgebied daarom met name 
gerealiseerd door middel van de 6.000 m2 rietvelden, alle natuurvriendelijke oevers, 
de 1.800 m2 groene wanden en de lage begroeiing. Het ontwerp is wel zoveel 
mogelijk geoptimaliseerd om bomen en struiken te sparen.  

 
 


