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Afdeling:

  

 Beleid & Projecten  Leiderdorp, 08-06-2009 

Onderwerp:  Integraal Verkeers- en 

Vervoerplan 2009 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 
1. In te stemmen met het Integraal Verkeers- en Vervoerplan 2009; 
2. Definitieve besluitvorming op voorstel van het college over de realisatie van 

Ringweg Oost plaats te laten vinden nadat zekerheid is verkregen over de 
randvoorwaarden, risico’s en financiële dekking; 

3. In te stemmen met de wenselijkheid van de los van Ringweg Oost uit te voeren 
maatregelen van het maatregelenpakket genoemd in bijlage 3. Definitieve 
besluitvorming op voorstel van het college voor de verschillende maatregelen vindt 
separaat plaats, inclusief de daarvoor benodigde financiële dekking. 

 
 
1 Inleiding 

Aanleiding 
In 2003 hebben het college en de raad het Integraal Verkeers- en Vervoerplan (IVVP) 
vastgesteld.  
 
In de raadsvergadering van 15 december 2008 heeft de raad aangegeven dat alvorens 
een besluit over Ringweg Oost genomen kan worden, eerst alle verkeerskundige effecten 
voor Leiderdorp inzichtelijk gemaakt moeten worden. Naast dit gegeven maakten ook 
andere (zowel ruimtelijke als verkeerskundige) ontwikkelingen een nieuw IVVP 
noodzakelijk. Dit plan is de afgelopen maanden door verkeersbureau VIA opgesteld, 
waarbij het IVVP 2003 als vertrekpunt diende en de volgende hoofdvragen beantwoord 
moesten worden:   
 
1. Welke verkeersmaatregelen zijn in Leiderdorp nodig om het verkeer in goede banen te 
leiden, waarbij leefbaarheid voor bewoners (geluid, luchtkwaliteit, overlast) en 
verkeersveiligheid belangrijke uitgangspunten zijn? 
2. Welke verkeerskundige effecten heeft de Ringweg Oost voor Leiderdorp? 
 
Bij het opstellen van het IVVP, gedurende de periode december 2008 - juni 2009, is 
rekening gehouden met de wensen van de raad(scommissie), de burgers en bedrijven van 
Leiderdorp. Op verschillende momenten in het proces zijn hiertoe bijeenkomsten 
georganiseerd en er is een digitale verkeersenquête via internet gehouden die door veel 
personen is ingevuld. 
 
Geschiedenis 
De Leidse regio kent een duidelijke structuur van hoofdwegen. Voor Leiderdorp zijn vooral 
de Engelendaal, Persant Snoepweg, Oude Spoorbaan, N446 en A4 van belang. Een 
belangrijke ontbrekende schakel in het hoofdwegennet is de beoogde Ringweg Oost. De 
procedure om deze weg aan te leggen volgt een besluitvormingstraject separaat van het 
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IVVP. De beoogde ringweg is, met aansluitende wegen op Leids grondgebied, dun (rood) 
weergegeven op de kaart op de volgende pagina (figuur 1). Op de kaart is te zien dat de 
weg een onderdeel zou gaan uitmaken van het hoofdwegennet.  

 
Uit de berekeningen van het rapport van Verkeersbureau VIA wordt in de autonome 
situatie (geen aanpassingen aan het wegennet) veel verkeer afgewikkeld via de 
Engelendaal en de Persant Snoepweg (zie dunne stippellijn in figuur 1). In verband met de 
drukte op deze wegen ‘zoekt’ het verkeer andere wegen om de bestemming te bereiken. 
Veelal gebeurt dit via de wijken. Hierdoor ontstaat in de wijken veel sluipverkeer dat 
eigenlijk op de gebiedsontsluitingswegen thuishoort. 
 

 
Figuur 1. Hoofdstructuur Leidse Regio  
 
Leiderdorp zal als gevolg van autonome ontwikkelingen (zoals verkeerstoename) en 
ruimtelijke ontwikkelingen (zoals uitbreiding Winkelhof, W4) de komende jaren te maken 
krijgen met toenemende verkeersdrukte. Het IVVP zal, naast het oplossen van diverse 
specifieke verkeersvraagstukken, ertoe moeten bijdragen dat de belangrijke 
verkeersstromen meer gebruik gaan maken van gebiedsontsluitingswegen zoals Persant 
Snoepweg, Engelendaal, Oude Spoorbaan en de N446. Om verschillende plannen in 
samenhang met elkaar te beschouwen en de verkeersgroei in goede banen te leiden, is 
het Integraal Verkeer en Vervoerplan 2009 opgesteld. 
 
Met een juiste (hoofd)structuur wordt voorkomen dat autoverkeer in toenemende mate zijn 
weg door de woongebieden gaat zoeken. Hiervoor is het van belang dat het autoverkeer 
op de hoofdstructuur (redelijk) goed kan blijven doorrijden. Vanwege de stedelijkheid en de 
beperkt beschikbare ruimte is enige congestievorming echter niet te voorkomen. Mede 
hierom is het zaak om autoverkeer zonder bestemming in Leiderdorp, zoveel mogelijk 
‘buitenom’ te laten rijden. De aangewezen routes om de wegen binnen de bebouwde kom 
zo min mogelijk met ‘ongewenst’ verkeer te belasten, zijn de A4, de N446 en de Oude 
Spoorbaan (N445). 
 
Om het effect van de Ringweg Oost te bepalen zijn drie scenario’s ontwikkeld. Het gaat om 
de scenario’s: 
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- scenario 1: Ringweg Oost, huidige hoofdstructuur van Leiderdorp plus aanleg Ringweg 
Oost en afwaardering van de Engelendaal tot 2x1-rijstroken; 

- scenario 2: Nul-Plus scenario, huidige hoofdstructuur van Leiderdorp zonder Ringweg 
Oost en met afwaardering van de Engelendaal tot 2x1-rijstroken; 

- scenario 3: Ringstructuur, een ring rond Leiderdorp waar de wijken op aansluiten, met 
een Ringweg Oost en een knip in de Engelendaal en Heinsiuslaan ter hoogte van het 
centrum. 

 
In alle scenario’s is uitgegaan van de geplande maatregelen in Leiden, zoals ze in het 
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) Leiden zijn opgenomen. De belangrijkste 
elementen hieruit zijn de realisatie van de Rijnlandroute en diverse circulatiemaatregelen in 
en rond het centrum van Leiden. Alleen in het Nul-Plus scenario is de Ringweg Oost 
weggelaten, maar zijn de overige maatregelen in Leiden wel meegenomen. 
 
Naast de aangegeven maatregelen ten aanzien van de hoofdstructuur zijn binnen de drie 
scenario’s ook autonome maatregelen voor wijken opgenomen. Deze zijn in de drie 
scenario’s gelijk gehouden. In bijlage 3 is een overzicht te vinden van het autonome 
maatregelenpakket. Op het maatregelenpakket wordt nader ingegaan in de Bijlagen van 
het IVVP (bijlage 2).  
 

2 Beoogd effect 
Met besluitvorming inzake IVVP 2009 wordt voldaan aan de eis die de raad heeft gesteld 
ten aanzien van de besluitvorming over Ringweg Oost, namelijk het in beeld brengen van 
de verkeerskundige effecten van deze weg op het Leiderdorps wegennet.  
 
De belangrijkste verkeerskundige effecten van de Ringweg Oost op het wegennet van 
Leiderdorp zijn: 
• de verkeersintensiteit op de Persant Snoepweg ter hoogte van de Leiderdorpsebrug 

neemt met Ringweg Oost af (-10% t.o.v. 2007). Zonder Ringweg Oost blijft de 
verkeersintensiteit ongeveer gelijk aan de situatie 2007. Op de andere delen van de 
Persant Snoepweg ontstaan geen noemenswaardige verschillen; 

• de Ringweg Oost zorgt voor een goede ontsluiting van De Baanderij. De Baanderij 
heeft zo in zowel noordoostelijke richting (Oude Spoorbaan, N446, A4) als in  zuidelijke 
richting (Ringweg Oost, Hoge Rijndijk, A4) een directe verbinding via de 
hoofdstructuur; 

• het afwaarderen van de route Laan van Ouderzorg-Van Poelgeestlaan zorgt voor een 
aanzienlijke vermindering van de hoeveelheid doorgaand verkeer in de Laan van 
Ouderzorg, Van Poelgeestlaan, Vronkenlaan en Van der Marckstraat. De aanleg van 
de Ringweg Oost versterkt dit effect nog verder; 

• in de Van der Valk Boumanweg (het gedeelte met eenrichtingsverkeer) is geen sprake 
meer van doorgaand verkeer (uitgaande van een afbuiging naar de Splinterlaan); 

• met de tunnel in de Ringweg Oost onder de Zijl wordt ook de fietsroute via de Lage 
Rijndijk (Leiden) ondergronds gekruist. Hiermee wordt het mogelijk om een 
aantrekkelijke en veilige fietsroute naar Leiden te maken. De mogelijkheden en 
beperkingen hiervoor worden onderzocht in het kader van de Ringweg Oost; 

• inpassing van de Ringweg Oost rond ROC-locatie / Driegatenbrug leidt (mogelijk) tot 
negatieve milieuaspecten voor de lokale omgeving. Nader onderzoek naar de 
milieueffecten van de Ringweg Oost binnen dit project maakt deze problematiek en 
mogelijke oplossingen duidelijk. 
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• Ringweg Oost draagt bij aan een goede regionale verkeersstructuur, doordat het 
aansluiting vindt bij het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) van Leiden.  

 
Het uitvoeren van het maatregelenpakket van het nieuwe IVVP zal voorts zorgen voor een 
betere verdeling van het autoverkeer, een stimulering van langzaam verkeer en het 
gebruik van openbaar vervoer, alsmede voor een meer leefbare woonomgeving en een 
veiliger verkeersbeeld.  
 

3 Argumenten 

1.1 Dit IVVP sluit aan bij regionale plannen 
In het IVVP is een aantal plannen meegenomen dat de afgelopen jaren in de regio is 
ontwikkeld. Zo is de OV-visie Holland Rijnland gebruikt als input voor het OV-systeem van 
Leiderdorp, met als belangrijkste schakel daarin de HOV-route vanaf Leiden CS via de 
Willem de Zwijgerlaan, Engelendaal en Persant Snoepweg naar IKEA Leiderdorp. Verder 
sluit dit IVVP aan op de Kadernota Bereikbaarheid van de gemeente Leiden (met name 
Ringweg Oost) en wordt ook het Dynamisch VerkeersManagement (DVM) als maatregel 
opgenomen. In aanvulling op de statische borden wordt in regionaal verband gewerkt aan 
regionaal dynamisch verkeersmanagement. Hiermee wordt de weggebruiker door middel 
van dynamische borden geïnformeerd over de meest wenselijke route op dat moment. Het 
gaat bijvoorbeeld om route-informatie over reistijden of dynamische bewegwijzering. In 
regionaal verband zijn hiervoor inmiddels initiatieven genomen, waar Leiderdorp aan 
deelneemt.  

1.2 Uitvoering van het maatregelenpakket van het IVVP zorgt voor een betere verdeling van 
het verkeer 

Met uitvoering van het maatregelenpakket van het IVVP wordt het verkeer nog meer op de 
hoofdwegen geconcentreerd. Verder ontstaat de mogelijkheid tot het aanleggen van een 
HOV-baan over de Engelendaal en de Persant Snoepweg (tussen de kruising met de 
Engelendaal en IKEA) en kan de fietsverbinding over de Spanjaardbrug naar Leiden 
verder verbeterd worden. Hierdoor zal het aandeel OV- en fietsverkeer toenemen en het 
aandeel autoverkeer afnemen. Voorts zorgt een aantal aanvullende maatregelen ervoor 
dat het doorgaande verkeer in de woonwijken ontmoedigd wordt. 

1.3 Uitvoering van het maatregelenpakket van het IVVP zorgt voor een veiliger verkeersbeeld 
In het IVVP wordt gekozen voor het voortzetten van het inrichten van wegen volgens het 
Duurzaam Veilig-principe. Dit betekent voornamelijk dat alle wegen die als 
erftoegangswegen zijn aangewezen, als 30-km zone worden ingericht. Daarbij is tevens de 
doelstelling geformuleerd om fietspaden langs gebiedsontsluitingswegen zoveel mogelijk 
vrijliggend te maken, maar dit dient wel verder uitgewerkt te worden. Het inrichten van 
wegen volgens de Duurzaam Veilig-principes draagt bij aan het verbeteren van de 
verkeersveiligheid.  

1.4 Uitvoering van het maatregelenpakket van het IVVP zorgt voor een meer leefbare 
woonomgeving 

Door de toevoeging van een weg in de hoofdwegenstructuur (Ringweg Oost) en door het 
nemen van maatregelen in de woonwijken, zal veel minder (doorgaand) verkeer door de 
woonstraten rijden. De leefbaarheid in de wijken zelf neemt toe doordat het verkeer meer 
op de hoofdwegenstructuur wordt geconcentreerd. Met name in de Voorhoflaan en op de 
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route Vronkenlaan-Van Poelgeestlaan-Laan van Ouderzorg (en ook Van der Marckstraat) 
wordt het veel rustiger ten opzichte van de autonome situatie. 

2.1 Definitieve besluitvorming over de Ringweg Oost vindt later dit jaar plaats 
Met het instemmen met het IVVP 2009 is nog geen definitieve besluit genomen voor wat 
betreft de Ringweg Oost. De onderzoeken hiernaar lopen nog en derhalve kan nog geen 
besluit genomen worden. Daarnaast moeten nog afspraken gemaakt worden wat betreft 
financiering, randvoorwaarden en risicodekking.  

3.1 De autonome maatregelen staan los van een scenariokeuze en kunnen dus los van de 
hoofdstructuur uitgevoerd worden 

Een groot aantal maatregelen kan uitgevoerd worden zonder dat daar een afhankelijkheid 
van een scenario aan gekoppeld is. Met deze autonome maatregelen verbetert de 
leefbaarheid in de wijken doordat minder doorgaand verkeer door de woonstraten rijdt. 
Verder wordt de verkeersveiligheid vergroot, bijvoorbeeld door het verder inrichten van 
straten via het Duurzaam Veilig-principe. De verdeling tussen de vervoermiddelen 
verandert in die zin dat fiets- en OV-gebruik wordt gestimuleerd.  
 

4 Kanttekeningen 
1.1 Over Ringweg Oost wordt een apart besluit genomen 
In het IVVP is een drietal scenario’s opgesteld, waarbij ervoor gekozen is om het scenario 
met Ringweg Oost nader uit te werken, omdat deze het gunstigst voor Leiderdorp is. De 
keuze voor Ringweg Oost is echter nog niet definitief te maken, omdat daarover zowel 
door de gemeenteraad van Leiderdorp als die van Leiden separaat een besluit wordt 
genomen. Op dit moment lopen nog enkele onderzoeken naar de effecten van Ringweg 
Oost (met name op milieugebied en de juiste inpassing op Leiderdorps grondgebied). 
Voorts dienen Leiden en Leiderdorp ook nog gezamenlijke afspraken te maken, alvorens 
een keuze voor Ringweg Oost gemaakt kan worden. Het IVVP is één van de elementen in 
de besluitvorming over Ringweg Oost.   

 
3.1Er is geen dekking voor het uitvoeren van de in het IVVP genoemde maatregelen 
Voor het uitvoeren van de autonome maatregelen die zijn genoemd in het IVVP is nog 
geen dekking aanwezig. Wel is een deel van deze dekking aangevraagd in de Kadernota 
2010. De gemeenteraad spreekt zich in het najaar pas uit over de toewijzing van gelden, 
waardoor nog onzeker is of voor de maatregelen van het IVVP al in 2010 geld beschikbaar 
zal zijn. Ook de voorbereidingskosten vallen onder dit voorstel. 

 
3.2 Voorstel CDA-fractie betreffende verbeteringen Baanderij is niet opgevolgd 
De CDA-fractie heeft enkele jaren geleden een verkeersplan opgesteld voor de afwikkeling 
op De Baanderij. Dit plan, opgenomen in bijlage 9, is door de fractie opnieuw onder de 
aandacht gebracht tijdens het opstellen van het IVVP. In het plan wordt gepleit voor een 
knip in de Van der Marckstraat. VIA heeft deze suggestie meegewogen bij de uitwerking 
van het IVVP, maar heeft uiteindelijk gekozen om dit niet op te nemen. Reden hiervoor is 
dat de voorgestelde maatregel om de Van Poelgeestlaan en Laan van Ouderzorg af te 
waarderen naar een 30-km zone ervoor zorgt dat het sluipverkeer door de Van der 
Marckstraat zo goed als verdwijnt. Om De Baanderij vanuit de wijken Vogelwijk, Ouderzorg 
en Zijlkwartier goed bereikbaar te houden, is de verbinding over de Van der Marckstraat 
gehandhaafd. In het geval van de aanleg van Ringweg Oost wordt de verkeersdruk in de 
Van der Marckstraat nog lager (zie ook tabel 5 (blz. 22) in de Bijlagen van het IVVP). 
 



Pagina 6 van 7 Versie 2 
Registratienr.: 2009I00403  Agendapunt 12 
 2009 VOORSTELLEN   Nr  09093 

5 Milieu 
Door de verandering in de verkeersstructuur, ontstaat ook een verandering in 
milieubeleving door de burger. Deze milieuwaarden moeten berekend worden. Aan de 
hand van regionale afspraken zijn verschillende berekeningen uitgevoerd. In bijlage 10 zijn 
deze gemaakte afspraken weergegeven. De hierin verwoorde conclusies zijn als volgt 
weer te geven: 
 
• er is geen overschrijding van de wettelijke grenswaarde voor de jaargemiddelde 

concentratie fijn stof geconstateerd; 
• er is geen overschrijding van de wettelijke grenswaarde voor de jaargemiddelde 

concentratie van benzeen geconstateerd; 
• er is geen overschrijding van de wettelijke grenswaarde voor de 8-uursgemiddelde 

concentraties van koolmonoxide geconstateerd. 
 
De effecten van autonome maatregelen zullen nog berekend moeten worden in relatie tot 
de uit te voeren maatregelen. Door het ontbreken van sluipverkeer in de wijken zal de 
(verkeers)hinder minder worden, hetgeen in berekening kan worden aangetoond. Naar 
verwachting zal derhalve de milieubelasting (geluidsbelasting en luchtkwaliteit) ook 
afnemen. De onderzoeken van de effecten voor het geluid en de luchtkwaliteit in de 
omgeving van de Rietschans en de Driegatenbrug worden in het project Ringweg Oost 
doorgerekend. Het zal nog tot na juli 2009 duren voordat deze cijfers beschikbaar komen. 
 

6 Kosten, baten en dekking 
Om alle maatregelen uit het IVVP uit te kunnen voeren zal budget gereserveerd moeten 
worden. Van alle autonome maatregelen is een globale kostenindicatie gemaakt. Dit 
overzicht staat op bladzijde 41 van de Bijlagen van het rapport IVVP 2009 alsook in bijlage 
3 bij dit voorstel. Het totaal te investeren bedrag voor de komende jaren voor de autonome 
maatregelen bedraagt € 6.236.000, exclusief B.T.W.  
Om bovenvermelde maatregelen voor te bereiden is een incidenteel voorbereidingskrediet 
nodig van € 50.000,- Voorgesteld wordt dit krediet op te nemen in de kadernota 2010 
 
In de kadernota van 2010 is inmiddels voor een deel van het maatregelenpakket een 
opgave gedaan voor de initiële kosten voor de te plannen uitvoeringswerkzaamheden. 

 
Bijlagen  
Bijlage 1: Rapport ‘IVVP 2009’  
Bijlage 2: Bijlage van het rapport ‘IVVP 2009’  
Bijlage 3: Maatregelenpakket voor alle scenario’s 
Bijlage 4: Notulen van de commissie ruimte van 10 maart 2009 
Bijlage 5: Verslag van de informatieavond 14 april 2009 
Bijlage 6: Verslag van de informatieavond 14 mei 2009 
Bijlage 7: Bijlagen van verschillende belangengroeperingen:  
Bijlage 8: Amendement fractie GroenLinks 
Bijlage 9: Voorstel CDA verbeteringen verkeersmaatregelen Baanderij 
Bijlage 10: Geschiedenis i.r.t. eerdere milieuonderzoeken 
Bijlage 11: Reactie Brandweer 
Bijlage 12: Reactie Milieudienst 
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  M. Zonnevylle 
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