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Aan:
de leden van de Commissie Ruimte
de fracties in de gemeenteraad
de heren Tichelhoven en de Jong van verkeersbureau VIA

21april2009

Graag wil ik u een punt van zorg voorleggen naar aanleiding van de hoorzitting IWP dd
14 april; hierbij is oa het punt naar voren gebracht van een knip in de Voorhoflaan.
Het deel van de wijk Voorhof, waar ik woon, is sterk afhankelijk van de Voorhoflaan voor
het contact met het "nieuwe centrum"van Leiderdorp, bv winkelcentrum Winkelhof,
sportvelden Bloemerd etc. Zoals ik vaak heb aangegeven, wordt dit deel van de wijk
Voorhof toch al bij herhaling gedupeerd door de ontwikkelingen cq plannen voor de
directe buurt, zoals komst BospoorUlkea met bijkomende verkeersdrukte en verdwijnen
van veel groen, verdwijning Munnikkenmolen etc.
Dit deel van de wijk Voorhof zou flink geTsoleerd worden als de Voorhoflaan
daadwerkelijk afgesloten zou worden voor normaal bestemmingsverkeer van onze
wijkbewoners van/naar de Winkelhof. We worden dan gedwongen gebruik te maken van
de Persant Snoepweg en Engelendaal, met meerdere stoplichten, hetgeen voor ons en
deze wegen een onnodige extra belasting betekent.
lk heb alle begrip voor de hartenkreten van de bewoners van de Voorhoflaan, maar ik
bepleit sterk dat u de oplossing zoekt in verkeersbeperkende maatregelen (30 kmzone,
verkeersdrempels) en niet in een feitelijke afsluiting van de Voorhoflaan voor onze
wijkbewoners.
Het sluipverkeer moet aangepakt worden, niet het normale wijkverkeerl!

AAB Lycklama à Nijeholt
Fluitekruidzoom 40
2353 RD Leiderdorp
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Va n : roksn004 [ma ilto: l. roksnoer@pla net. nl]
Verzonden: vrijdag 22 mei 2009 9:40
Aan: Griffier(2)
Onderwerp: bezwaar voorstel IWP knip Voorhoflaan

lûijne heren, dames

Hierb( maak ik bezwaar tegen hef in het IVVP gedane voorstel om een kn¡p fe

maken in de Voorhoflaan.
Ik ben voor hef doen van mijn dagelijkse boodschappen, familiebezoek en sociaal

leven sferk afhankefik van de Voorhoflaan, Het fikt m( korfzichtig on een hele

wijk af fe sluiten van een direcfe verbinding naar zo'n belangrrjk deel van

Leiderdorp. l4et hef maken van een knip Bolderikkanp wordf hef wonen in nrin
wtjk een sfuk onaantrekkelrjker zonder direcfe verbindingsweg naar winkels en

sportaccommodafies. De w(k dreigt zo een Aode'wrjk fe worden die noeifik te
bereiken is vanuif de onlþgende wijken. onaantrekkefik om in fe wonen. Na de

komsf van fkea en het verdwrjnen von bnze'molen zou dit een voþende klap voor

de wijk betekenen.

Hef aan banden leggen van sluipverkeer lijkt ne een goede zaak, maar daar ziin
andere verkeersmaafregelen voor om hef verkeer fe beperken: drempels voor

hef gewone verkeer i.c.m. een sluis voor de bus, sfenen besfarting i.p.v. asfalt en

een 3O km zone met cameratoezicht efc. Ook een langere en dubbele rijstrook
voor hef vanaf de Engelendaal naar de Persanf Snoepweg afslaand verkeer I.c.m.

een slimme afstelling van de verkeerslíchfen, zal helpen het sluípverkeer fe
beperken.

Houdt ook onze w(k'leefbaar'!!

futef vriendelijke groet
L.B.f. Roksnoer

Fluitekruidzoon 28
2353 RD LeiderdorP
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Aþlopen donderdag avond was ik bij de bijeenkomst over het vemieuwde IVVP. Daarbij rees

brj mU de vraag \.vaarom opeens het aloude (2003) IVVP plan uit de kast getrokken is. Ik ben
toen bij bijna alle bijeenkomsten geweest. Er is toen uiteinde4lijk niets gebeurt. De largas
rotondes die op het Engelendaal zouden komen om het verkeer beter door te laten stromen zijn
helaas niet gerealiseerd. Ook van de 30 km wijken zoals bij ons in de Leyhof is weinig terecht
gekomen. Extra parkeerplekken voor de nieuw te bouwen torenflats die maar op het Engelendaal
zouden moeten komen, waardoor dezr dan maar 2-baans zou moeten rvorden .. Kortom een

ambitieuze planning met veel kosten.

Nu opeens woOrdt ons de Ringweg -Oost door Leiden door onze strot geduwd. Dus het was
handig om dan maar het oude. maar totaal gewijzigde, IVVP plan weer van stal te halen.
Dit is geen verbetering voor leiderdorp. Integendeel. De Oude Spoorbaan, voorheen de N 445
geheten, wordt daardoor een erg drukke weg. Kregen we voorheen alleen de aÊ en toevoer van
de W. de Zwijgerlaan te verwerken. Daar komt nu ook de aan- en afvoer van de rest van Leiden
bij.
Op de tekeningen die getoond werden was constant de nieuwe Ringweg -Oost getekend. Er
bestaat zogenaamd geen toekomst zonder deze ringweg.
Vanuit de Leyhofìs het al moeilijker geworden om de Oude Spoorbaan op te rijden. Terwijl de

later vernieuwde rotonde juist dit zou moeten vergemakkelijken. Maar op het laatste moment
bleek de vernieuwde rotonde anders dan zoals met de gemeente was afgesproken. Wij
waarschuw'den toen al voor deze gevaarlijke nieuwe rotonde.
Ook nu voor de vernieuwde A 4 strategie waartegen weer allerleiproblemen opgeworpen
dreigen te worden. In deze planning wel van uit gegaan dat de A4 op korte termijn verbreed zal
worden.
Ook zal IKEA grote verkeersproblemen geven.

Laten we eerste een afivachten wat de verandering van de Willem de Zwijgerlaan voor ons
betekent op de middellange termijn. Hopen op een spoedige ondertunneling van de A4 . En bouw
van het nieuwe stadhuis en de Winkelhof afwachten. En dan pas de rest van de plannen
doorberekenen.

Ik hoop dat de gemeenteraad niet ligt te slapen en dat de politieke standpunten in dit geval
niet aan de orde zijn. Neem nu eens jullie verantwoordelijkheid! En temper deze

ontwikkelingen. Investeer in leefbaarheid, openheid en informatie naar de burger toe. Wij
willen niet dat de kosten weer uit de hand lopen!!

Er rverd afgelopen donderdagavond gezegd dat alles goed doorberekend zou zijn en dat het
voor een betere doorstroming van het verkeer zou zijn.Ik twijfel aan deze opmerking. Mijn
bezwaar werd gebagatelliseerd.

Wie kunnen we aansprakelijk stellen als het toch niet zo blijkt uit te komen? Dan zijn de nu
verantwoordelijke personen al weer vertrokken. Maar r.vij als burgers zitten met de overlast.
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College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp
Postbus 35
2350 AA Leiderdorp

Raadsleden Leiderdorp

Griffie Leiderdorp en voorzitter commissie Ruimte

Kopie brief Verkeersbureau VIA

Betreft: Bezwaren van de wijk "Driegatenbrug" tegen het voorkeurstracé van de
Ringweg Oost

Leiderdorp, 21 april 2009

Geacht college, geachte fracties,

In de afgelopen tijd hebben de gemeenten Leiden en Leiderdorp onderzoek gedaan naar
mogelijke tracés van een Ringweg Oost. In december 2008 hebben beide gemeenteraden
een besluit genomen over het voorkeurstracé van de Ringweg Oost. Beide
gemeenteraden hebben de voorkeur uitgesproken voor de Variant Z¡jld¡jk.

14 april jl zijn enige vertegenwoordigers van onze wijk naar de hoorzitting van de
gemeente Leiderdorp geweest over het Integraal Verkeers- en Vervoerplan (IVVP).
Tijdens deze bijeenkomst is onze zorg over de gekozen voorkeursvariant van de Ringweg
Oost toegenomen.

Na de hoorzitting is het onderwerp Ringweg Oost besproken met de diverse verenigingen
die onze wijk rijk is:

. De kopersvereniging van de poldervilla's

. De vereniging van eigenaren van de boogwoningen. De vereniging van eigenaren van de Don Jon

We hebben als verenigingen afgesproken gezamenlijk te opereren in het dossier van de
R¡ngweg Oost. We overwegen als wijk ons te verenigen in één vereniging die ons
algemeen belang behartigt, dit omdat tot op heden slechts de kopersvereniging van de
eigenaren van de poldervilla's volgens haar statuten een dergelijk doel nastreeft.
Vooruitlopend op het mogelijk vormen van een dergelijke vereniging, kunt u

voorliggende brief beschouwen als het standpunt van (vrijwel) de gehele wijk
Driegaten brug.

De Ringweg Oost beoogt een betere bereikbaarheid van Leiden en Leiderdorp. Dit doel
juichen we van harte toe. Echter, wij zijn van mening dat er tot op heden te weinig
aandacht is geweest voor de belangen van de wijk Driegatenbrug bij het ontwikkelen van
de plannen betreffende de aanleg van de Ringweg Oost.

Ten aanzien van het huidige voorkeurstracé van de Ringweg Oost hebben we thans de
volgende bezwaren (we beogen in dit stadium nog niet een uitputtende lijst van
bezwaren aan te leveren, maar beperken ons tot de belangrijkste bezwaren):

1. Luchtkwaliteit

Ons is gemeld dat de verkeersintensiteit fors toe zal nemen op de Oude Spoorbaan als
gevolg van de aanleg van de Ringweg Oost, althans als gekozen wordt voor de huidige
voorkeursvariant. We maken ons grote zorgen over de luchtkwaliteit / fijn stof in onze
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wijk indien de verkeersintensÌteit op de Oude Spoorbaan toeneemt. We hebben begrepen
dat in een vervolgfase de gevolgen voor de luchtkwaliteit nader onderzocht zullen
worden, maar begrijpen niet hoe reeds nu een voorkeur voor een variant kan zijn
uitgesproken, zonder dat de gevolgen voor de gezondheid van de bewoners van de
gemeente waar u het bestuur van vormt bekend zijn. Naar ons oordeel - mede gelet op
eerdere bevindingen betreffende de luchtkwaliteit van onze wijkl - is het verhogen van
de verkeersintensiteit op de Oude Spoorbaan onacceptabel; de zogenaamde
boogwoningen staan pal aan deze weg, maar ook bewoners van de flatgebouwen aan de
Rietschans zullen ernstige hinder ondervinden van de realisatie van de Ringweg Oost.

2. Geluidskwaliteit

Zoals hiervoor onder punt 1 reeds staat beschreven zal de verkeersintensiteit fors
toenemen op de Oude Spoorbaan als gevolg van de aanleg van de Ringweg Oost. Net als
voor de luchtkwaliteit geldt dat we ons ook grote zorgen maken over de geluidsoverlast
voor onze wijk. Voor enige van de woningen in onze wijk geldt dat thans ontheffing is
verleend om grotere geluidsbelasting toe te staan dan gebruikelijk2, zodat de bouw van
deze woningen doorgang kon krijgen. Ons is bekend dat nader onderzocht wordt hoe de
Ringweg Oost kan worden ingepast, waarbij rekening wordt gehouden met geluidhinder.
Toch verwachten we dat de situatie voor onze wijk verslechtert, mede gezien het feit dat
het lastig zal zijn zodanige maatregelen te treffen dat de geluidsoverlast van passerende
voertuigen over de brug over de Zijl wordt beperkt.

3. Ontsluiting van de wijk

Gezien het voornemen de Nieuwe Weg te sluiten voor auto's, is de enige weg die onze
wijk binnenkort ontsluit de Rietschans die bereikt wordt via de Z¡jldijk. De realisatie van
de Ringweg Oost zal het voor de bewoners van de wijk Driegatenbrug veel moeilijker
maken de wijk te verlaten of te bereiken, met name in de ochtend- en avondspits. Ook
over dit onderwerp hebben we grote zotgen, gezien problemen die er thans in andere
wijken zijn om de wijk per auto te verlaten.

SIot

Omdat wij ervaren dat er tot op heden te we¡n¡g aandacht is geweest voor de belangen
van de wijk Driegatenbrug, zijn we uitgesproken tegen de aanleg van de Ringweg Oost,
althans volgens de huidige voorkeursvariant, Wij zien veel meer in een variant waarbij de
Leidse Sumatrastraat wordt ondertunneld, of een variant waarbij de Oude Spoorbaan en
de Willem de Zwijgerlaan wordt ondertunneld. Indien gekozen wordt voor deze laatste
variant, zal de geluidshinder en de luchtkwaliteit voor onze wijk wellicht binnen de
grenzen blijven.

Tot slot vinden wij dat goed bestuur ook betekent dat gekozen wordt voor een duurzame
oplossing; nog maar recent heeft B&W de wijziging van het bestemmingsplan
Driegatenbrug goedgekeurd. Er had toen al beter nagedacht kunnen worden over de
gevolgen van de aanleg van de Ringweg Oost voor deze wijk. In ieder geval had dit
dienen te geschieden bij het vaststellen van een voorkeurstracé. Het feit dat tot op
heden geen geluidsschermen zijn aangelegd tussen de diverse blokken van de
boogwoningen - waardoor nog geen afname van de geluidshinder in de wijk is

rZie Rapport Bestemmingsplan'Driegatenbrug', Rapportnummer 150X00251.017637_3, d.d. 30 mei 2005,
pargraaf 6.7
2 Zie Rapport Bestemmingsplan'Driegatenbrug', Rapportnummer 150X00251.017637 3, d.d. 30 mei 2005,
pargraaf 6.8: 'De provincie Zuid-Holland heeft, bij besluit van 3 I augustus 2004 (DGWM 12004114330A),
hogere grenswaarden vastgesteld.'
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gerealiseerd - stemt de bewoners niet gerust dat vanaf heden meer adequaat zal worden
gehandeld.

Vanzelfsprekend staan vertegenwoordigers van onze wijk ervoor open om samen met de
gemeente onze bezwaren aangaande de Ringweg Oost nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Namens de bewoners Driegatenbrug,

Eelco Hoogvorst (secretaris kopersvereniging Poldervilla's)
Lorrie 2, 2353 NV Leiderdorp
Tel: 06-55757762
e-mail : ooldervilla@qmail.com.

Namens de Boogwoningen,

Z¡jlstroom 80, Leiderdorp (Boog I)

Marjan en Robert van Son
Zijlstroom 90, Leiderdorp (Boog II)

Arno van Noordt
Zijlstroom 114, Leiderdor (Boog III)

Namens de Don Jon,

Axel van den Berg
Zijlstroom 65, Leiderdorp
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Van: A Lycklama [mailto:a.lycklama@orange.nl]
Verzonden: donderdag 21 mei 2009 I2:4I
Aan: Griffier(2)
CC: A Lycklama
Onderwerp : IWP-Voorhoflaan

Geachte griffie
lk verzoek u dit bericht door te geven aan

de leden van de Commissie Ruimte,

de fracties in de gemeenteraad,

het college B&W, tav dhr Glasbeek

de heren Tichelhoven en de Jong van verkeersbureau VIA),

betreft knip in de Voorhoflaan

Op blz 22 van het concept IWP rapport wordt gesproken over een knip in de Voorhoflaan:

Winkelhof, Voorhof, De Bloemerd
> in de Voorhoflaan wordt een knip voor het autoverkeer gerealiseerd nabij de
Bolderikkamp om het doorgaand verkeer te voorkomen. Voor langzaam
verkeer, openbaar vervoer en hulpdiensten blijft de doorgang wel mogelijk.
Een andere mogelijkhe¡d is een gehele herinrichting van de Voorhoflaan tot
goede 3Okm-zone, maar hierbij verdient de route van het openbaar vervoer
bijzondere aandacht.

lk heb hier op 21 april al op gereageerd (zie gearceerde alinea onderaan, is als document
ingebracht in de vergadering van Commissie Ruimte 23 april 2009).

lk verzoek u nogmaal dringend rekening te houden met de belangen
van de Voorhofbewoners uit mijn omgev¡ng; het moge duidelijk zijn
dat ik het 2" alternatief (30 km zone ipv knip) bepleit!

Aan: 21 april2009
de leden van de Commissie Ruimte
de fracties in de gemeenteraad
de heren Tichelhoven en de Jong van verkeersbureau VIA
Graag wil ik u een punt van zorg voorleggen naar aanleiding van de hoonitting IVVP dd 14
april; hierbij is oa het punt naar voren gebracht van een knip in de Voorhoflaan.
Het deel van de wijk Voorhof, waar ik woon, rs sferk afhankelijk van de Voorhoflaan voor het
contact met het "nieuwe centrLm"van Leiderdorp, bv winkelcentrum Winkelhof, spoftvelden
Bloemerd etc. Zoals ik vaak heb aangegeven, wordt dit deel van de wijk Voorhof toch al bij
herhaling gedupeerd door de ontwikkelingen cq plannen voor de directe buurt, zoals komst
Bospoort/lkea met bijkomende verkeersdrukte en verdwijnen van veel groen, verdwijning
Munnikkenmolen etc.
Dit deelvan de wijk Voorhof zou flink geïsoleerd worden als de Voorhoflaan daadwerkelijk
afgesloten zou worden voor normaal bestemmingsverkeer van onze wijkbewoners van/naar
de Winkelhof. We worden dan gedwongen gebruik te maken van de Persant Snoepweg en
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Engelendaal, met meerdere stoplichten, hetgeen voor ons en deze wegen een onnodige
extra belasting betekent.
tk heb atle begrip voor de hartenkreten van de bewoners van de Voorhoflaan, maar ik bepleit
sterk dat u de oplossing zoekt in verkeersbeperkende maatregelen (30 kmzone,

verkeersdrempels) en niet in een feitelijke afsluiting van de Voorhoflaan voor onze
wijkbewoners.
Het stuipverkeer moet aangepakt worden, niet het normale wiikverkeer!!

met vriendelijke groeten,

AAB Lycklama à Nijeholt
Fluitekruidzoom 40
2353 RD Leiderdorp


