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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

In 2003 heeft de gemeenteraad van Leiderdorp het Integraal Verkeers- en 
Vervoerplan (IVVP) vastgesteld. Sinds die tijd hebben zich diverse  
ontwikkelingen voorgedaan. Het gaat dan om de volgende onderwerpen: 
» Ringweg Oost. In het GVVP van gemeente Leiden is een Ringweg Oost 

opgenomen om zo het centrum van Leiden te ontlasten en de inpassing van 
de RijnGouweLijn mogelijk te maken. Deze Ringweg Oost ligt deels op 
grondgebied van Leiderdorp. Vraag is wat het effect is van de Ringweg Oost 
op de verkeerssituatie in Leiderdorp;  

» Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). In de Regionale OV-visie (concept) 
is een plan opgenomen om een Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding 
tussen Leiden en de Ikea in Leiderdorp te realiseren, via het centrum en het 
ziekenhuis van Leiderdorp; 

» reconstructie en verbreding van de A4;  
» ruimtelijke ontwikkelingen. Er zijn diverse ruimtelijke ontwikkelingen 

gepland, die van invloed zijn op de mobiliteit in de gemeente Leiderdorp. 
Denk hierbij aan realisatie van het Centrumplan, de vestiging van de Ikea 
en diverse woningbouwprojecten; 

» bestaande wijken. Vanuit diverse woonwijken komen klachten naar voren 
over het (sluip)verkeer. Belangrijke aandachtspunten zijn in ieder geval de 
ontsluiting van het Zijlkwartier, Van der Marckstraat, Voorhoflaan, Cor 
Gordijnsingel en Buitenhoflaan. 

 
Leiderdorp en Leiden hebben gezamenlijk randvoorwaarden geformuleerd voor 
het realiseren van de Ringweg Oost en daarmee samenhangend hoogwaardig 
openbaar vervoer (HOV). In dit kader heeft de gemeenteraad van Leiderdorp in 
december 2008 aangegeven meer inzicht te willen in de gevolgen van de 
Ringweg Oost voor Leiderdorp en dit tot uiting te laten komen in een 
geactualiseerd IVVP. Dit rapport bevat het geactualiseerde IVVP. Hierin is het 
verkeersbeleid in de gemeente Leiderdorp weergegeven, met een concrete 
planning tot en met 2013 en een doorkijk naar 2020. 
 

  



 

5 
 

1.2 Vraagstelling 

In het proces naar de actualisatie van het IVVP heeft een brede discussie plaats 
gevonden met zowel bewoners en belanghebbenden als de gemeenteraad (zie 
ook paragraaf 1.5). Eén van de belangrijkste onderwerpen hierbij waren de 
gevolgen van de Ringweg Oost voor Leiderdorp. Vanuit de discussie en de 
vragen die tijdens de discussie naar voren zijn gekomen, zijn voor de 
actualisatie van het IVVP de volgende hoofdvragen geformuleerd: 
» Welke verkeersmaatregelen in Leiderdorp zijn nodig om het verkeer in 

goede banen te geleiden, waarbij leefbaarheid voor bewoners (geluid, 
luchtkwaliteit, overlast) en verkeersveiligheid belangrijke uitgangspunten 
zijn?  

» Welke verkeerskundige effecten heeft de Ringweg Oost voor Leiderdorp? 

1.3 Beleidskaders 

Ook het beleid van andere overheden (zoals Rijk, provincie en Leiden) is sinds 
het IVVP 2003 op een aantal punten bijgesteld. De vigerende beleidsplannen 
van Rijk, provincie en regio zijn de kaders waarbinnen het voorliggende IVVP is 
opgesteld. In bijlage I zijn de beleidskaders vanuit andere overheden 
uitgewerkt. Samenvattend zijn vanuit de bestaande beleidsplannen de volgende 
kaders van belang bij het opstellen van het geactualiseerde IVVP Leiderdorp: 
» groei van mobiliteit mogelijk maken vanwege het economische en sociale 

belangen; 
» de groei van de mobiliteit in goede banen leiden, door (extra) aandacht 

voor de negatieve gevolgen van mobiliteit (verkeersveiligheid, overlast, 
luchtkwaliteit, geluidhinder); 

» (verder) ontwikkelen van een volwaardig, sociaal veilig en fijnmazig 
fietsnetwerk. Voor de verbinding tussen Leiden en Leiderdorp zijn drie 
hoofdroutes benoemd: 
− Leiderdorp – binnenstad Leiden – station Leiden; 
− Leiderdorp – Waardeiland – binnenstad Leiden; 
− Leiderdorp – Hoge Rijndijk – binnenstad Leiden. 

» ontwikkeling van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Meerlijn-Noord 
tussen Leiden (station) en Leiderdorp (Ikea). 

1.4 Enquête 

Van 9 tot 29 maart 2009 heeft een digitale enquête (Verkeersopinie.nl/ 
leiderdorp) online gestaan, met als doel een actueel beeld te verkrijgen van 
meningen en klachten over het verkeer en vervoer in Leiderdorp. In totaal 
hebben 575 mensen de enquête ingevuld. Hieronder staan de belangrijkste 
uitkomsten weergegeven. In bijlage II zijn de aandachtslocaties uit de enquête 
opgenomen. 
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Bereikbaarheid 
Over het algemeen hebben de respondenten geen uitgesproken positieve of 
negatieve mening over de bereikbaarheid. Wel wordt de bereikbaarheid van de 
verschillende wijken per fiets positiever ervaren dan met de auto of het 
openbaar vervoer. Wat betreft de aangegeven locaties worden vooral op de 
hoofdwegenstructuur (Persant Snoepweg, Engelendaal) problemen ervaren met 
de bereikbaarheid/doorstroming (verkeerslichten, capaciteit). 
 
Verkeersveiligheid 
Ook wat betreft verkeersveiligheid heeft men in algemene zin niet een 
uitgesproken positieve of negatieve mening. Wel zijn er relatief weinig mensen 
die de verkeersveiligheid verbeterd vinden. De aangegeven locaties van de 
ervaren onveiligheid liggen veelal op de wijkontsluitingswegen. De belangrijkste 
redenen voor de ervaren verkeersonveiligheid zijn te hard rijden en de 
onoverzichtelijkheid van locaties. Ook worden verkeerde inrichting van de 
infrastructuur en gevaarlijke situaties voor fietsers vaak genoemd. Het 
aanpakken van de verkeersveiligheid zou zich vooral moeten richten op: 
» het verbeteren van de infrastructuur binnen de bebouwde kom; 
» meer handhaving en controle; 
» het verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers; 
» het verbeteren van de verkeersveiligheid in de schoolomgeving. 
 
Parkeren 
Over het algemeen wordt het parkeren in Leiderdorp positief ervaren. De 
meerderheid van de respondenten vindt dat er voldoende of ruim voldoende 
parkeerplaatsen aanwezig zijn. Dit geldt zowel voor de parkeerruimte in de 
directe omgeving van de woningen als bij de (winkel)voorzieningen. 
 
Overlast 
De ervaren overlast betreft vooral geluidsoverlast en sluipverkeer. Vooral 
personenauto’s/bestelauto’s worden hierbij als veroorzaker aangewezen. In 
bepaalde locaties speelt ook overlast van vrachtverkeer een rol. 

1.5 Proces 

Het voorliggende geactualiseerde IVVP is het resultaat van inhoudelijk 
onderzoek en diverse overlegmomenten en bijeenkomsten. Het inhoudelijke 
onderzoek is gedaan op basis van bestaande beleidsdocumenten en 
(verkeers)onderzoeken. Verder zijn in het proces de volgende bijeenkomsten 
gehouden dan wel voorzien: 
» bespreking in Commissie Ruimte, 10 maart 2009; 
» hoorzitting voor inwoners en belanghebbenden, 14 april 2009; 
» bespreking kaders in Commissie Ruimte, 23 april 2009; 
» presentatie concept-IVVP aan inwoners en belanghebbenden, 14 mei 2009; 
» presentatie concept-IVVP aan Commissie Ruimte, 19 mei 2009; 
» formele behandeling in Commissie Ruimte, 23 juni 2009; 
» vaststelling in gemeenteraad, 13 juli 2009. 
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1.6 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt de visie op het verkeer in Leiderdorp weergegeven. Hier 
zijn de hoofdlijnen beschreven en de keuzes op hoofdlijnen toegelicht. In de 
hoofdstukken daarna is deze visie uitgewerkt in een aantal deelplannen. Deze 
deelplannen zijn: 
» Verkeerscirculatie (hoofdstuk 3); 
» Wegcategorisering (hoofdstuk 4). 
» Langzaam verkeer (hoofdstuk 5); 
» Openbaar vervoer (hoofdstuk 6); 
 
In elk deelplan is aangegeven wat het wensbeeld is voor het betreffende 
onderwerp en zijn de benodigde maatregelen weergegeven om tot dit 
wensbeeld te komen. Gezien het belang van de Ringweg Oost wordt hierbij 
onderscheid gemaakt in maatregelen die samenhangen met de Ringweg Oost en 
de maatregelen die zelfstandig staan. 
 
Tot slot zijn in hoofdstuk 7 de verkeersmaatregelen uit de deelplannen 
samengevoegd in een uitvoeringsprogramma met een planning en globale 
kostenindicatie.  
 
De bijlagen die bij dit rapport horen zijn opgenomen in een apart document: 
‘Integraal Verkeers- en Vervoerplan Leiderdorp – Bijlagen’.  
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2 VISIE OP HET VERKEER IN LEIDERDORP 
 
In dit hoofdstuk is de algemene visie op het verkeer en vervoer in Leiderdorp 
beschreven. Hierbij wordt eerst een beschrijving gegeven van het wensbeeld 
(paragraaf 2.1). Vervolgens wordt in de daarop volgende paragrafen ingegaan 
op een aantal deelaspecten. Dit zijn de wegenstructuur, verkeersveiligheid, 
openbaar vervoer en milieuaspecten. 

2.1 Wensbeeld mobiliteit in Leiderdorp 

Gemeente Leiderdorp ligt, mede door de nabijheid van Leiden, in een sterk 
stedelijke omgeving. Het mobiliteitssysteem heeft idealiter een opzet die 
aansluit bij dit stedelijke karakter. Het is wenselijk om, binnen dit uitgangspunt, 
alle vervoerwijzen (langzaam verkeer, openbaar vervoer en auto) te faciliteren, 
om het economisch en sociaal functioneren te ondersteunen. Met het 
ontwikkelen van een hoge kwaliteit van het fietsnetwerk en het openbaar 
vervoer wordt een goed alternatief geboden voor het (stedelijk) autoverkeer. 
 
De auto neemt een belangrijke plaats in, in het mobiliteitsgedrag van mensen 
en bij het vervoer van goederen. Het faciliteren van dit autoverkeer mag niet 
ten koste gaan van de leefkwaliteit in de woonwijken. In de wijken rijdt bij 
voorkeur alleen (auto)verkeer dat daar zijn herkomst of bestemming heeft. Het 
doorgaande verkeer rijdt dan alleen op de daarvoor geschikte hoofdstructuur. 
Dit is van belang voor de leefbaarheid (geluidhinder, luchtkwaliteit, overlast) in 
de woonwijken en de verkeersveiligheid in de gemeente.  
 
Met een goede hoofdstructuur wordt voorkomen dat autoverkeer 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 van belang om autoverkeer 
zonder bestemming in Leiderdorp, zoveel mogelijk ‘buitenom’ te laten rijden. De 
aangewezen routes hiervoor zijn de A4, de N446 en Oude Spoorbaan (N445). 
Dit om de wegen binnen de bebouwde kom zo min mogelijk te belasten met 
‘onnodig’ verkeer. 
 
De fiets is een belangrijke vervoerwijze binnen Leiderdorp en in de relatie met 
Leiden. In Leiderdorp wordt de bereikbaarheid met de fiets goed beoordeeld. 
Het verder stimuleren van het gebruik van de fiets heeft positief effect op de 
verkeersveiligheid, het milieu en de volksgezondheid. Dit wordt gedaan door het 
verder ontwikkelen van een kwalitatief hoogwaardig fietsroutenetwerk, met een 
goede maaswijdte, aandacht voor comfort en verkeersveiligheid en waar nodig 
het realiseren van aanvullende fietsvoorzieningen. 
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Het openbaar vervoer vervult een belangrijke functie voor zowel het woon-werk 
als het sociaal-recreatief verkeer. Een belangrijke functie in de OV-visie Holland 
Rijnland (concept) krijgt het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Het 
aanleggen van een Hoogwaardig Openbaar Vervoer is van belang voor de 
ontsluiting van Leiderdorp en de bereikbaarheid van de Winkelhof en het 
ziekenhuis. In aanvulling hierop zorgt een busdienst voor de bereikbaarheid van 
de verschillende woonwijken en voor de verbinding met andere omliggende 
gemeenten.  

2.2 Wegenstructuur 

De belangrijkste vraag voor de hoofdstructuur in Leiderdorp is in hoeverre de 
Ringweg Oost kan bijdragen aan het verbeteren van verkeersstructuur van 
Leiderdorp. Om het effect van de Ringweg Oost te bepalen zijn drie scenario’s 
ontwikkeld. Het gaan om de scenario’s: 
» scenario 1: Ringweg Oost, huidige hoofdstructuur van Leiderdorp plus 

aanleg Ringweg Oost en afwaardering van de Engelendaal tot 2x1; 
» scenario 2: Nul-Plus-Scenario, huidige hoofdstructuur van Leiderdorp 

zonder Ringweg Oost en met afwaardering van de Engelendaal tot 2x1; 
» 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 in 
het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Leiden is 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.  
 
Naast de aangegeven maatregelen in de hoofdstructuur zijn in de drie 
scenario’s ook maatregelen in de wijken genomen. Deze zijn in de drie 
scenario’s zoveel mogelijk gelijk gehouden. In bijlage VI is een beschrijving 
gegeven van het maatregelenpakket in de scenario’s. Ook wordt hier uitgebreid 
ingegaan op de verkeerskundige beoordeling van deze scenario’s.  
 
 



 

10 
 

  

figuur 1: Verkeersmodel scenario 1 Ringweg Oost, verkeersintensiteiten 2020 
(absoluut) en verschil t.o.v. 2020 autonoom (%) 

  

figuur 2: Verkeersmodel scenario 2 Nul-Plus-Scenario, verkeersintensiteiten 
2020 (absoluut) en verschil t.o.v. 2020 autonoom (%) 

  

figuur 3: Verkeersmodel scenario 3 Ringstructuur, verkeersintensiteiten 2020 
(absoluut) en verschil t.o.v. 2020 autonoom (%) 
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Effecten van de scenario’s 
Met behulp van het verkeersmodel van de Regionale Verkeers- en Milieukaart is 
onderzocht wat de effecten van de drie scenario’s zijn. In bijlage VI zijn de 
resultaten van de modelberekeningen uitgebreid beschreven. In figuur 1 tot en 
met 3 zijn de resultaten ter illustratie weergegeven. Bij het bepalen van de 
effecten zijn de scenario’s onderling vergeleken en vergeleken met de situatie in 
2020 bij autonome groei (ontwikkeling zonder het nemen van 
verkeersmaatregelen).  
 
In de figuren 1 tot en met 3 is de verdeling van het verkeer in de scenario’s 
weergegeven. In een eerste oogopslag vertonen scenario 1 en 2 een 
vergelijkbare verdeling van het verkeer over de wegen in Leiderdorp. Hierbij is 
op te merken dat de verkeersintensiteiten op de hoofdstructuur van Leiderdorp 
in het Nul-Plus-Scenario hoger zijn dan in het scenario met de Ringweg Oost. 
Scenario 3 (Ringstructuur) laat een duidelijk afwijkend beeld zien. Door de knip 
in de Engelendaal en de Heinsiuslaan is er een ingrijpende wijziging te zien. Het 
verkeer van de Engelendaal verplaatst zich enerzijds naar de Ringweg Oost, 
Oude Spoorbaan en N446. Anderzijds neemt de verkeersdruk in de wijken in 
deze variant aanzienlijk toe. Dit gaat tegen de wens in om de verkeersdruk in 
de wijken te verminderen. Dat kan alleen met bijzonder ingrijpende aanvullende 
verkeersmaatregelen, hetgeen als niet realistisch en niet wenselijk wordt 
beschouwd. Daarom wordt scenario 3 verder buiten beschouwing gelaten.  
 
Meerwaarde Ringweg Oost? 
In de scenario’s 1 en 2 is het verschil in verkeersdruk op de hoofdstructuur van 
Leiderdorp te zien als een gevolg van de aanleg van de Ringweg Oost (zie ook 
bijlage VI). Alle andere maatregelen in Leiderdorp en Leiden zijn immers gelijk. 
Wanneer beide scenario’s met de autonome situatie in 2020 worden vergeleken, 
dan is te zien dat er sprake is van een toename in de Persant Snoepweg en de 
Engelendaal. In het scenario met de Ringweg Oost is deze toename toe te 
schrijven aan de diverse maatregelen in de wijken van Leiderdorp. In het Nul-
Plus-Scenario is deze toename veel sterker als gevolg van de maatregelen in 
Leiden en gaat bovendien een aanzienlijk deel van het verkeer via de Van der 
Valk Boumanweg rijden.  
 
Afweging Ringweg Oost 
De gemeente Leiden heeft in haar nieuwe GVVP ingrijpende maatregelen 
aangegeven om het verkeer te geleiden. De realisatie van de Rijnlandroute en 
de Ringweg Oost nemen een belangrijke positie in om de verkeersdruk in de 
stad te verminderen en de regio bereikbaar te houden (zie figuur 4). Daarnaast 
heeft Leiden aangegeven dat het noodzakelijk is om de Ringweg Oost aan te 
leggen om de RijnGouweLijn (met regionale functie) via de Hooigracht en 
Langegracht mogelijk te maken.  
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figuur 4: Hoofdstructuur Leiden met Rijnlandroute en Ringweg Oost 

Zoals hierboven in hoofdlijnen is aangegeven voorkomt de Ringweg Oost 
(gegeven het totaalpakket van maatregelen vanuit het GVVP Leiden) een sterke 
toename van de verkeersintensiteiten op de hoofdwegen van Leiderdorp. In 
bijlage VI zijn de resultaten vanuit de verkeersmodellen verder uitgewerkt. 
Hieronder zijn kort de verkeerskundige effecten van de Ringweg Oost voor 
Leiderdorp weergegeven: 
» de verkeersintensiteiten op de Persant Snoepweg ter hoogte van de 

Leiderdorpsebrug nemen in het Nul-Plus-Scenario aanzienlijk toe (+28% in 
2020 t.o.v. 2007). De aanleg van de Ringweg Oost zorgt juist voor een 
afname van de verkeersdruk bij de Leiderdorpsebrug (-10% in 2020 t.o.v. 
2007); 

» de verkeersintensiteiten op de Persant Snoepweg ten oosten van de 
Engelendaal zijn met of zonder Ringweg Oost ongeveer gelijk; 

» op de Engelendaal nemen de verkeersintensiteiten toe als gevolg van de 
maatregelen in de wijk bij de Ringweg Oost (+18% t.o.v. 2020 autonoom). 
Een afwaardering naar 2x1 rijstroken is bij een Ringweg Oost mogelijk, mits 
er voldoende opstelstroken bij de kruispunten zijn. In het Nul-Plus-Scenario 
is er sprake van een nog hogere verkeersdruk in de Engelendaal (+19% 
t.o.v. Ringweg Oost scenario en +40% t.o.v. 2020 autonoom). Een 
afwaardering is dan zeer moeilijk te realiseren; 

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

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

Rijnlandroute 

Ringweg Oost
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» bij aanleg van de Ringweg Oost is in de Van der Valk Boumanweg geen 
sprake van doorgaand verkeer (uitgaande van een afbuiging naar de 
Splinterlaan). In het Nul-Plus-Scenario is te verwachten dat de Van der Valk 
Boumanweg veelvuldig als (ongewenste) doorgaande route gebruikt wordt; 

» 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 deze fietsroute naar Leiden aantrekkelijker en veiliger 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. 

 
Conclusie 
Ringweg Oost heeft een positief effect op de hoofdverkeersstromen in 
Leiderdorp (binnen het totaalpakket aan maatregelen vanuit het GVVP Leiden). 
Verkeerskundig gezien heeft de Ringweg Oost een belangrijke functie in de 
grootstedelijke verkeersstructuur van Leiden/Leiderdorp. Er zijn grote 
problemen in verkeersafwikkeling en overlast in Leiderdorp te verwachten, 
wanneer geen Ringweg Oost wordt aangelegd, maar wel de maatregelen in het 
centrum van Leiden worden genomen.  
 
De aanleg van Ringweg Oost maakt de realisatie van de RijnGouweLijn via het 
tracé Hooigracht/Langegracht mogelijk. Deze impuls voor het openbaar vervoer 
heeft ook betekenis voor Leiderdorp. Tot slot biedt de aanleg van Ringweg Oost 
mogelijkheden voor een aantrekkelijke fietsroute tussen Leiden en Leiderdorp, 
worden de wijken van Leiderdorp verder ontlast en kan de Baanderij beter 
worden ontsloten. De situatie bij de ROC-locatie/Driegatenbrug verdient de 
nodige aandacht, maar feit is dat de Oude Spoorbaan deel uitmaakt van de 
hoofdverkeersstructuur. Om voornoemde redenen wordt er in dit IVVP voor 
gekozen uit te gaan van een verkeersstructuur met Ringweg Oost. 

2.3 (Hoogwaardig) Openbaar Vervoer 

In de regionale visie op het openbaar vervoer (Regionale OV-visie Holland 
Rijnland) is de ambitie opgenomen om tussen Leiden en Leiderdorp (Ikea) een 
Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) verbinding te realiseren. Dit is de 
Meerlijn Noord. In eerste instantie bestaat deze uit een (over de hele route) 
vrijliggende busbaan, die op termijn omgebouwd kan worden tot een 
sneltramverbinding.  
 
De realisatie van Meerlijn Noord zorgt voor een belangrijke kwaliteitsimpuls 
voor het openbaar vervoer in Leiderdorp. Met deze HOV-verbinding zijn het 
centrum en het station van Leiden met een korte reistijd te bereiken.  
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Ontwikkeling slachtofferongevallen Leiderdorp
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figuur 5: Aantal ongevallen met slachtoffers in Leiderdorp 2004-2008 
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figuur 6: Aantal ongevallen in de gemeente Leiderdorp naar wegbeheerder  
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Voor het goed functioneren van het OV-netwerk en ook gezien de sociale functie 
van openbaar vervoer, is het van belang dat niet alleen ingezet wordt op het 
HOV, maar dat er voldoende aanvullende (stads)busdiensten worden geboden. 
Deze zorgen voor de ontsluiting van de woonwijken, met haltes op acceptabele 
loopafstand.  
 
Geredeneerd vanuit het feit dat reizigers vaak een herkomst en bestemming 
hebben die niet direct bij een halte is gelegen, worden goede 
overstapvoorzieningen voor fietsers (stallingen) en, op strategische locaties, 
voor automobilisten (P&R terreinen) gerealiseerd.  

2.4 Verkeersveiligheid 

Afgelopen jaren is de verkeersveiligheid in de gemeente Leiderdorp verbeterd 
(zie figuur 6). Het aantal verkeersslachtoffers is met name op de gemeentelijke 
wegen afgenomen (zie ook bijlage V). Gemeente Leiderdorp wil dat deze trend 
zich doorzet. Uitgaande van een vertaling van de landelijke doelstelling (Nota 
Mobiliteit) mogen in 2020 geen dodelijke verkeersslachtoffers en maximaal 24 
gewonden, waarvan maximaal 7 ziekenhuisgewonden te betreuren zijn. 
 
Om deze doelstelling te halen wordt de ingezette beleidsrichting vanuit het 
IVVP2003 voortgezet. Deze bestaat uit: 
» het aanpassen van de inrichting van de wegen aan de eisen vanuit de 

wegcategorisering. Door een goede afstemming van functie, vorm en 
gebruik van wegen worden deze herkenbaar, begrijpelijk en veilig voor alle 
verkeersdeelnemers; 

» het verder ontwikkelen van een voldoende fijnmazig fietsroutenetwerk, met 
bijzondere aandacht voor comfort en verkeersveiligheid;  

» Schoolgaande kinderen van basisonderwijs en middelbaar onderwijs krijgen 
bijzondere aandacht in de verkeersveiligheid. Het gaat dan om de inrichting 
van de fiets- en looproutes en in het bijzonder de directe schoolomgeving. 
Daarnaast vraagt de veiligheid van kinderen de aandacht in de vorm van 
(permanente) verkeerseducatie, voorlichting (ook aan andere 
weggebruikers) en handhaving; 

» educatie en voorlichting; 
» handhaving. 

2.5 Milieuaspecten 

Luchtkwaliteit 
De mate van luchtkwaliteit wordt grotendeels bepaald door invloeden van 
buitenaf (de zogenoemde achtergrondwaarden). Daarnaast kan de luchtkwaliteit 
op lokaal niveau beïnvloed worden door bijvoorbeeld het verkeer. Er is sprake 
van Europese wetgeving, gericht op het beperken van de uitstoot van CO2, NOx 
en fijnstof. 
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De aanpak van luchtkwaliteit heeft een grensoverschrijdende aanpak nodig. 
Daarom wordt in het Luchtkwaliteitsplan Leiderdorp aangehaakt bij het 
rijksbeleid (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) en regionaal 
beleid (Milieubeleidsplan). Maatregelen die hierbij horen zijn een schoner 
gemeentelijk wagenpark, stimuleren van het rijden op aardgas, communicatie 
over 'Het Nieuwe Rijden' en milieuvriendelijke rijinstructies voor 
vrachtwagenchauffeurs. 
 
Specifieke ontwikkelingen op het gebied van verkeer die invloed hebben op de 
luchtkwaliteit zijn: 
» door het optimaliseren van de verkeersafwikkeling op het stedelijk 

wegennet vermindert de congestievorming, met een lagere uitstoot van 
uitlaatgassen tot gevolg;  

» met het ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardige fiets- en openbaar 
vervoervoorzieningen, worden de alternatieve vervoerswijzen voor de auto 
bevorderd. Dit zorgt voor een verschuiving van autogebruik naar 
alternatieven; 

» door vernieuwing van het voertuigpark (door zuiniger en schonere motoren 
en meer gebruik van voertuigen met alternatieve aandrijving) vermindert 
de vervuilende uitstoot. 

 
*In dit IVVP zijn diverse verkeersmaatregelen voorgesteld. Bij de uitwerking 
van deze maatregelen moeten de gevolgen voor de luchtkwaliteit meegewogen 
worden. 
 
Geluidhinder 
*In 2006 zijn voor de gemeente Leiderdorp geluidsbelastingkaarten opgesteld. 
Hieruit blijkt dat in de meeste gevallen wordt voldaan aan de wettelijke normen 
(van 70 dB voor bestaande situaties), maar mogelijk niet overal. Er gelden 
strengere normen bij nieuwe projecten (zowel ruimtelijke als verkeerskundig 
ontwikkelingen), waarbij geluidsgevoelige objecten en functies met maximaal 
48 dB worden belast. In bepaalde situaties is het mogelijk om hogere 
grenswaarden vast te laten stellen. 
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Aandachtslocaties milieuaspecten 
*Vanuit het milieubeleid is er een aantal aandachtslocaties vanuit luchtkwaliteit 
en geluid. Deze zijn in onderstaande tabel weergegeven.  
 

Aandachtslocatie luchtkwaliteit Aandachtslocatie geluidhinder 

Ericalaan/Mauritslaan Mauritssingel 
 

Oude Spoorbaan gedeelte Zijlbrug-
Engelendaal 

Achthovenerweg 

Persant Snoepweg gedeelte Leiden-
Engelendaal 

Ericalaan/Acacialaan 

Simon Smitweg gedeelte Hoogmadeseweg-
A4 

Hoofdstraat 

 Vronkenlaan 

*tabel 1: Aandachtslocaties luchtkwaliteit en geluidhinder 

Bij de maatregelen in dit IVVP zijn er geen grote veranderingen op deze locaties 
te verwachten. De aanleg van de Ringweg Oost heeft wel invloed op de waarden 
op twee van deze locaties: 
» op de Oude Spoorbaan nemen de verkeersintensiteiten toe als gevolg van 

de Ringweg Oost. Dit heeft mogelijk negatieve gevolgen voor de 
luchtkwaliteit en geluidsbelasting op deze locatie. Binnen het project van de 
Ringweg Oost moet onderzocht worden welke maatregelen nodig zijn om 
eventuele negatieve gevolgen te beperken; 

» in het meest westelijke deel van de Persant Snoepweg is een daling te 
verwachten door de Ringweg Oost. Dit heeft ook positieve gevolgen voor de 
luchtkwaliteit en geluidsbelasting. Een verbod voor vrachtauto’s in dit deel 
van de Persant Snoepweg kan dit effect versterken. 

2.6 Vertaling van wensbeeld naar deelplannen 

In voorgaande paragrafen is op hoofdlijnen ingegaan op de visie op verkeer en 
vervoer in de gemeente Leiderdorp. In de volgende hoofdstukken is deze visie 
vertaald naar een aantal deelplannen. Het gaat om de volgende deelplannen: 
» verkeerscirculatie gemotoriseerd verkeer (hoofdstuk 3); 
» wegcategorisering (hoofdstuk 4); 
» langzaam verkeer (hoofdstuk 5);  
» openbaar vervoer (hoofdstuk 6). 
 
In de verschillende deelplannen zijn concrete (verkeers)maatregelen benoemd, 
die nodig zijn om het geschetste wensbeeld te realiseren. Bij elk van de 
deelplannen is een maatregeloverzicht opgenomen, waarbij onderscheidt is 
gemaakt in maatregelen die samenhangen met de Ringweg Oost en de overige 
maatregelen.  

* 



 

18 
 

3 VERKEERSCIRCULATIE 
 
In dit hoofdstuk is een uitwerking van het wensbeeld weergegeven op het 
gebied van de ontsluiting en bereikbaarheid van Leiderdorp voor gemotoriseerd 
verkeer. Hierbij wordt ingegaan op het autoverkeer (paragraaf 3.1), wordt 
ingezoomd op de deelgebieden (paragraaf 3.2) en wordt specifiek aandacht 
besteed aan het vrachtverkeer binnen Leiderdorp (paragraaf 0). 

3.1 Autoverkeer 

Hoofdstructuur 
In figuur 7 zijn de wenselijke ontsluitingsroutes voor Leiderdorp weergegeven. 
Het principe hierachter is als volgt: 
» de A4, de N446, Oude Spoorbaan en Ringweg Oost zijn de doorgaande 

verbindingen. Via deze routes rijdt het verkeer dat geen bestemming heeft 
in Leiderdorp; 

» de Persant Snoepweg en de Engelendaal zijn de hoofdontsluiting voor 
Leiderdorp zelf; 

» in aanvulling hierop zijn er ontsluitende wegen waarmee de afzonderlijke 
wijken van Leiderdorp bereikbaar zijn. 

 
Routekeuze 
Het functioneren van het aangegeven ontsluitingsprincipe kan versterkt worden 
met aanvullende maatregelen. Een belangrijk uitgangspunt is de juiste 
bewegwijzering via de wenselijke routes. Hiervoor is een nieuw bebordingsplan 
opgesteld. Hierin wordt het verkeer zonder bestemming in Leiderdorp, maar ook 
bijvoorbeeld verkeer naar De Baanderij, buitenom verwezen.  
 
In aanvulling op de statische borden wordt in regionaal verband gewerkt aan 
regionaal dynamisch verkeersmanagement. Hiermee wordt met dynamische 
borden de weggebruiker geïnformeerd over de meest wenselijke route voor 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. 
 
Ringweg Oost 
Zoals in paragraaf 2.2 is aangegeven is in dit IVVP uitgegaan van de aanleg van 
de Ringweg Oost vanwege het regionale belang en het voorkomen van een (te) 
hoge verkeersdruk in Leiderdorp. Voor het realiseren van de Ringweg Oost zijn 
diverse maatregelen en een aantal aanpassingen nodig. Een belangrijke 
aanpassing hierbij is een capaciteitsuitbreiding op het deel Rietschans-
Engelendaal-Oude Spoorbaan. *Onderzoek naar de inpassing van de Ringweg 
Oost in combinatie met de ontwikkeling van de ROC-locatie is hiervoor nodig. 
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figuur 7: Verkeerscirculatieplan gemotoriseerd verkeer 
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Afwaarderen Engelendaal 
Uit analyse van de scenario’s blijkt dat bij aanleg van de Ringweg Oost een 
afwaardering van de Engelendaal naar 2x1 rijstroken mogelijk is. Deze 
maatregel maakt de Engelendaal minder aantrekkelijk/logisch voor het 
doorgaande verkeer. Ook komt op deze wijze ruimte vrij, waarmee de inpassing 
van het HOV makkelijker wordt. Wel blijft de Engelendaal, ondanks de 
afwaardering, een drukke verkeersas door Leiderdorp heen. Het is dan ook 
noodzakelijk om voldoende opstelstroken bij de kruispunten te realiseren. 
Eerste berekeningen geven aan dat op de Engelendaal bij de kruispunten voor 
elke richting een opstelstrook nodig is. In samenhang met de inpassing van de 
HOV-baan moet dit nader uitgewerkt worden. *Het afwaarderen van de 
Engelendaal is niet direct afhankelijk van de Ringweg Oost. Wel is het 
verstandig om formele besluitvorming van de Ringweg Oost af te wachten 
voordat tot uitvoering wordt overgegaan. 
 
Rotondes N446 nabij A4 
In het kader van de vestiging van Ikea is onderzocht welke maatregelen 
genomen moeten worden om de verkeersafwikkeling in de omgeving op peil te 
houden. Door op de twee rotondes in de N446 (aansluiting A4 en Persant 
Snoepweg) bypasses aan te leggen wordt de doorstroming gegarandeerd. 
Bovendien wordt met deze maatregel de route buiten Leiderdorp om 
gestimuleerd. 
 
Persant Snoepweg 
De Persant Snoepweg vormt samen met de Engelendaal de hoofdontsluiting van 
Leiderdorp. Omwonenden ervaren hier overlast door het autoverkeer. Op het 
meest westelijke deel van de Persant Snoepweg is een daling van het 
autoverkeer te verwachten door de Ringweg Oost. Hierdoor zal ook de overlast 
enigszins afnemen. Daarnaast is het te overwegen om op het meest westelijke 
deel, na realisatie van de Ringweg Oost, een verbod voor vrachtauto’s in te 
stellen (in overleg met Leiden). Dit zorgt voor verdere vermindering van de 
overlast. Ook het nieuwe bebordingsplan heeft hier een positieve bijdrage in. 
 
Afstelling verkeerslichten 
Een efficiënte afstelling van de verkeersregelinstallaties en regelmatige 
bijstelling hiervan zorgt voor een goede verkeersafwikkeling op lokaal niveau. 
Dit is van belang om het gebruik van de hoofdstructuur te bevorderen en 
(mogelijke) overlast in de woonwijken te minimaliseren. Bovendien heeft een 
goede doorstroming positieve invloed op de luchtkwaliteit en verkeersveiligheid. 
Bij de vervangingsronde van de verkeersregelinstallaties is het noodzakelijk hier 
extra aandacht aan te besteden.  
 

   



 

21 
 

Op de Engelendaal verdient de afstelling van de verkeerslichtenregeling extra 
aandacht. De verkeerslichten dragen bij aan het functioneren van de 
Engelendaal. Uitgegaan wordt van de volgende principes:  
» het HOV krijgt prioriteit (harde ingreep in de regeling); 
» het fietsverkeer wordt bevorderd door ruim voldoende groen en 

wachttijdvoorspellers; 
» afzonderlijke verkeerslichtenregelingen bij elk kruispunt (geen groene golf), 

waarbij de verkeersafwikkeling op elk kruispunt wordt geoptimaliseerd. De 
(gevoelsmatige) wachttijden worden geminimaliseerd waardoor vooral de 
wijken (zijwegen) goed ontsloten zijn (voorkomt verkeer door de wijken). 
Ook benadrukt dit de afwaardering van de Engelendaal. 

 
Korte termijn 
Het eindbeeld van het IVVP is gebaseerd op een gereconstrueerde A4 met 
goede doorstroming. Er gaat echter nog enige tijd overheen voordat de 
verbreding gereed is (verwachting tot ongeveer 2015). Dit zal de komende 
jaren veel aandacht vragen. Het is wenselijk om de overlast in Leiderdorp door 
filevorming op de A4, ook tijdens de bouw, zoveel als mogelijk te beperken. Om 
die reden zal Leiderdorp met Rijkswaterstaat, Leiden en de regio bindende 
afspraken maken over het inzetten van dynamisch verkeersmanagement, het 
bieden van (tijdelijke) alternatieven om de verkeersdruk te verminderen 
(mobiliteitsmanagement), het instellen van omleidingsroutes en de wijze 
waarop wordt omgegaan met het bouwverkeer. Voorgesteld wordt om op het 
gebied van het verkeers- en mobiliteitsmanagement in regionaal verband een 
actieprogramma te ontwikkelen, dat kan worden ingezet tijdens de 
reconstructie van de A4. 

3.2 Wijken 

Belangrijk uitgangspunt in de visie op het verkeer en vervoer in Leiderdorp is 
dat in de (woon)wijken de leefbaarheid en verkeersveiligheid prioriteit hebben. 
Dit betekent dat onnodig verkeer door de wijk voorkomen moet worden. Vanuit 
de enquête en de bewonersbijeenkomst zijn een aantal locaties naar voren 
gekomen waar problemen worden ervaren. Hierbij gaat het om: 
» Buitenhoflaan; 
» Cor Gordijnsingel; 
» Voorhoflaan; 
» Van der Marckstraat en omgeving; 
» Achterhovenerweg. 
 
In de scenario’s is rekening gehouden met een maatregelenpakket in de 
woonwijken, waarbij rekening is gehouden met deze punten. Hieronder is 
aangegeven welke maatregelen in de wijken worden voorgesteld.  
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Driegatenbrug 
De wijk Driegatenbrug is bereikbaar via de Zijldijk. Gezien de omvang van de 
wijk is dit voldoende. Voor de Nieuweweg is een verkeersbesluit genomen om 
deze af te sluiten voor doorgaand verkeer. In bepaalde situaties is de 
Nieuweweg als noodontsluiting van de wijk te gebruiken. Verder moet de 
bereikbaarheid van de wijk bij werkzaamheden aan de weg gegarandeerd 
blijven. 
 
Leyhof, Buitenhof, Binnenhof 
De inrichting van de Buitenhoflaan (ten noordoosten van Buitendijklaan) wordt 
aangepast, zodat deze beter voldoet aan de richtlijnen voor een 30km-zone. 
Aandachtspunt hierbij is dat dit wel een busroute is. Er komt geen knip in de 
Buitenhoflaan in verband met bereikbaarheid Leyhof en de supermarkt in de 
Leyhof. 
 
Vanuit de wens om de woonwijken minder te belasten is het wenselijk om het 
doorgaande verkeer in de Cor Gordijnsingel te verminderen. Er zijn afspraken 
met het zorgcentrum gemaakt, dat de Cor Gordijnsingel in principe open blijft, 
tenzij de noodzaak van een knip (ook na realisatie van het woonzorgcomplex in 
2011) wordt aangetoond. Een alternatieve mogelijkheid is een andere inrichting 
te realiseren, waardoor deze route minder aantrekkelijk wordt voor doorgaand 
verkeer.  
 
Winkelhof, Voorhof, De Bloemerd 
De Bloemerd blijft bereikbaar via de Gallaslaan. Het realiseren van een 
aansluiting op de N446 is kostbaar en heeft geen noemenswaardig positief 
effect op de Gallaslaan.  
 
In de Voorhoflaan wordt overlast door het verkeer ervaren, grotendeels door 
verkeer dat hier geen bestemming heeft. Het is wenselijk om dit doorgaande 
verkeer in de woonwijk te verminderen. Een effectieve mogelijkheid hiervoor is 
het aanbrengen van een knip voor het autoverkeer nabij de Bolderikkamp. Met 
een knip op deze locatie zijn de omliggende wijken prima te bereiken via de 
Voorhoflaan (rotonde Persant Snoepweg) en Gallaslaan. Doorgaand verkeer 
hoeft slechts een kleine ‘omweg’ te rijden via de Persant Snoepweg en 
Engelendaal. Voor langzaam verkeer, openbaar vervoer en hulpdiensten blijft de 
doorgang wel mogelijk. Een andere mogelijkheid is een gehele herinrichting van 
de Voorhoflaan tot goede 30km-zone, maar hierbij verdient de route van het 
openbaar vervoer bijzondere aandacht. 
 
*In de discussie rond het weren van het verkeer in de Voorhoflaan is geopperd 
om juist in de Heinsiuslaan maatregelen te nemen. Dit is echter minder effectief 
dan maatregelen in de Voorhoflaan. Het centrum van Leiderdorp is dan namelijk 
nog steeds te bereiken via de route Voorhoflaan. De vermindering van het 
verkeer in de Voorhoflaan is naar verwachting dan ook beperkt. Nader 
onderzoek wordt aanbevolen. 
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Vogelwijk, Ouderzorg, Zijlkwartier, De Baanderij (zie figuur 8) 
De Laan van Ouderzorg (tussen Van der Valk Boumanweg en Van 
Poelgeestlaan) en de Van Poelgeestlaan (tussen Vronkenlaan en Laan van 
Ouderzorg) worden heringericht tot 30km-zone. Hiermee wordt de binnendoor 
route naar De Baanderij onaantrekkelijk, wat een positief effect heeft op de 
betreffende straten zelf, op de Van der Marckstraat en op de directe 
schoolomgeving van de scholen aan de Van Poelgeestlaan. Een afwaardering 
van de Vronkenlaan is niet wenselijk vanwege de ontsluitingsfunctie voor de 
wijk en de verkeersintensiteiten. Voorwaarde bij deze maatregelen is dat er een 
‘goede’ 30km-zone wordt gerealiseerd en niet een met een sobere inrichting. 
Bijvoorkeur bestaat de herinrichting uit een smallere rijbaan, diverse 
snelheidsremmende maatregelen en eventueel klinkerverharding. Gezien de 
lagere verkeersintensiteiten is het mogelijk om op de kruising Van der Valk 
Boumanweg-Laan van Ouderzorg de verkeerslichten te verwijderen (in 
combinatie met een herinrichting van de kruising). 
 
*De verwachting is dat de bovengenoemde maatregel ook voldoende effect 
heeft voor de Van der Marckstraat. Door een evaluatie van de maatregel na een 
jaar van realisatie, kan het effect bepaald worden. Wanneer dan blijkt dat de 
30km-zone onvoldoende effect heeft, kan in een later stadium overwogen 
worden om aanvullende maatregelen in de Van der Marckstraat zelf te nemen. 
 
Van belang hierbij is dat de bereikbaarheid van de wijk niet onevenredig wordt 
verminderd. Denk aan de belasting van omliggende straten en de 
bereikbaarheid voor de hulpdiensten. 
 

 

figuur 8: De Baanderij/Zijlkwartier met en zonder Ringweg Oost 
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*Over het opheffen van een verbod voor vrachtwagenverkeer in de Van der 
Valk Bouwmanweg wordt geadviseerd om na realisatie Ringweg Oost over te 
gaan tot uitvoering. Na realisatie van de Ringweg Oost heeft deze geen functie, 
omdat er alleen nog bestemmingsverkeer mogelijk is. De Van der Valk 
Boumanweg heeft na realisatie van de Ringweg Oost namelijk geen aansluiting 
meer op de Zijldijk. *Het heeft de voorkeur om een verbinding met de 
Splinterlaan te maken en op de brug geen autoverkeer toe te staan. Op deze 
manier wordt doorgaand verkeer naar Leiden voorkomen. Het is te overwegen 
om, in overleg met gemeente Leiden, de *Spanjaardsbrug eerder af te sluiten 
voor autoverkeer. Zo kan hier de verkeersveiligheid voor fietsers op korte 
termijn verbeterd worden. Hiervoor moeten mogelijke nadelige gevolgen voor 
Leiden uitdrukkelijk in beeld gebracht worden, voor hier een definitieve keuze in 
te maken. 
 
Kerkwijk, Oranjewijk, Doeskwartier 
De aanleg van de Willem-Alexanderlaan heeft het mogelijk gemaakt om de 
Hoogmadeseweg, Acacialaan en Ericalaan (deels) aan te wijzen als 30km-zone. 
Er zal echter verkeersdruk blijven bestaan op de route via de Acacialaan, 
vanwege het eenrichtingsverkeer in de Simon Smitweg en de kortste route 
tussen de Mauritssingel en Leiden. De inrichting van de 30km-zone verdient 
daarom bijzondere aandacht. Bijzondere aandacht verdient de route 
Achthovenerweg-Willem-Alexanderlaan, die in de spitsperioden als sluiproute 
wordt gebruikt. In samenwerking met de betreffende gemeenten wordt naar 
een oplossing gezocht. 

3.3 Vrachtverkeer 

Het vrachtverkeer is van belang voor het functioneren van de economie. Aan de 
andere kant kan het vrachtverkeer ook overlast veroorzaken. Daarom is het 
wenselijk om vrachtauto’s zoveel mogelijk via de gewenste routes af te 
wikkelen, waarbij alle gebieden goed bereikbaar zijn. 
 
Verkeerscirculatieplan vrachtverkeer 
In figuur 9 is het verkeerscirculatieplan voor het vrachtverkeer weergegeven. 
Hierin zijn de belangrijkste routes voor het vrachtverkeer in en om Leiderdorp 
opgenomen. Ook zijn de belangrijkste bestemmingen voor het vrachtverkeer 
weergegeven. Waar nodig wordt de bewegwijzering specifiek voor het 
vrachtverkeer aangepast. 
 
Voor het vrachtverkeer naar en van Leiderdorp is afrit 6 van de A4 de 
belangrijkste aansluiting op het landelijk wegennet. Vanaf hier leiden een aantal 
routes naar de bestemmingen in Leiderdorp. Wanneer de Ringweg Oost wordt 
gerealiseerd is dit *de belangrijkste route naar De Baanderij. Daarnaast vormen 
de Oude Spoorbaan-N445-N446 de verbinding van de A4 naar Leiden en De 
Baanderij. 
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Een vrachtautoverbod in het westelijk deel van de Persant Snoepweg stimuleert 
de wenselijke route via afslag 6 en verminderd overlast voor bewoners aan de 
Persant Snoepweg. Voor het instellen van dit verbod is de realisatie van de 
Ringweg Oost wel noodzakelijk, zodat het vrachtverkeer een geschikte 
alternatieve route heeft. Voor het instellen van een verbod voor vrachtverkeer 
is in alle gevallen overleg met gemeente Leiden nodig. 

 

figuur 9: Verkeerscirculatieplan vrachtverkeer 

Verkeerscirculatie 
vrachtverkeer 
Legenda 

 Bedrijventerrein 
 Centrum 
 Ziekenhuis 
 Woonboulevard 
 Bospoort (Ikea) 
Voorkeursroute 
vrachtverkeer 
Afweging verbod 
vrachtverkeer 

Afrit 6a 

Afrit 6 
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Vrachtautoparkeren 
Op dit moment is er geen geschikte locatie voor het (langdurig) parkeren van 
vrachtauto’s. In 2008 is een onderzoek gedaan naar mogelijke geschikte 
locaties voor een vrachtautoparkeerplaats. Hierin komt naar voren dat er geen 
geschikte locatie is. De centrale gedachte is dat het parkeren van vrachtauto’s 
op eigen terrein van de bedrijven gebeurt.  
 
Vliko 
Aan de Achthovenerweg is het bedrijf Vliko gevestigd. Dit bedrijf zorgt voor 
vrachtverkeer door het Oude Dorp met overlast voor omwonenden als gevolg. 
Er zijn geen geschikte verkeerskundige maatregelen om dit vrachtverkeer te 
weren, om te leiden of te verminderen. Daarom wordt (op de middellange 
termijn) gedacht aan een uitplaatsing van het bedrijf (voor 2015).  

3.4 Maatregelen verkeerscirculatie 

Locatie Maatregelbeschrijving 

Rotonde Persant Snoepweg – N446 Bypass voor rechtsaf komende vanaf het oosten 

Rotonde Afrit A4 – Persant Snoepweg Bypass voor rechtsaf komende vanaf de afrit 

Cor Gordijnsingel *Onderzoek naar haalbaarheid maatregelen om 
doorgaand autoverkeer te ontmoedigen. Ongeveer 
een jaar na realisatie van de maatregel vindt 
evaluatie plaats. 

Voorhoflaan, Hensiuslaan *Onderzoek naar haalbaarheid maatregelen om 
doorgaand autoverkeer te ontmoedigen.  

Laan van Ouderzorg, Van Poelgeest, 
Van der Marckstraat 

*Nader onderzoek van de voorkeursmaatregel om 
doorgaand autoverkeer te ontmoedigen 

Van der Valk Boumanweg  
(tussen Laan van Ouderzorg en 
Zijldijk) 

*Verwijderen verbod vrachtverkeer realisatie Ringweg 
Oost 

Achthovenerweg Op middellange termijn verplaatsen bedrijf ‘Vliko’ 

Achterhovenerweg – Willem-
Alexanderlaan 

Regionaal overleg maatregelen tegen sluipverkeer 

Algemeen Op vrachtverkeerroutes terughoudend omgaan met 
snelheidsremmende maatregelen 

tabel 2: Maatregelen verkeerscirculatie onafhankelijk van Ringweg Oost 

Locatie Maatregelbeschrijving 

Ringweg Oost *Onderzoek inpassing Ringweg Oost in combinatie 
met ruimtelijke ontwikkeling ROC-locatie 
Aanleg Ringweg Oost 

Engelendaal Afwaarderen Engelendaal tot 2x1 rijstroken, inpassing 
HOV-baan 

Persant Snoepweg *Onderzoek nachtelijk vrachtverkeer Persant 
Snoepweg, Eventueel instellen verbod vrachtverkeer 
Leiderdorpsebrug in overleg met gemeente Leiden 

tabel 3: Maatregelen verkeerscirculatie samenhangend met Ringweg Oost 
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4 WEGCATEGORISERING 

4.1 Duurzaam Veilig 

In 1997 hebben alle overheden in Nederland het convenant ‘duurzaam veilig’ 
ondertekend. Het verbeteren van de verkeersveiligheid volgens duurzaam veilig 
is gebaseerd op de volgende principes: 
» functionaliteit van het wegennet. Alle wegen en straten hebben een 

bepaalde functie in het wegennet. De inrichting en het gebruik van de weg 
moet in overeenstemming zijn met deze functie. Hiermee wordt ook 
onbedoeld gebruik tegengegaan; 

» homogeniteit van het verkeer. Verschillen in omvang, snelheid en richting 
moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Wanneer verschillende type 
verkeersdeelnemers elkaar tegenkomen, moet de snelheid aangepast zijn; 

» voorspelbaar verkeersgedrag. Op alle wegen moet het voor de 
weggebruiker direct duidelijk zijn wat van hem verwacht wordt. Het 
verkeersgedrag wordt dan aan de situatie aangepast. 

 

 
 
In de wegenstructuur zijn drie typen wegen te onderscheiden die aansluiten bij 
de genoemde principes van duurzaam veilig. Hierbij is het belangrijk dat bij elk 
type weg, de functie, het gebruik en de vormgeving (infrastructuur) bij elkaar 
passen. De volgende typen wegen worden onderscheiden: 
» stroomwegen. Voor het stromen van verkeer met hoge snelheid. Dit zijn 

vooral bovenregionale, nationale en internationale verbindingen. Dit zijn de 
autosnelwegen en de autowegen; 

» gebiedsontsluitingswegen. Deze zorgen voor de ontsluiting van de regio en 
van de kernen. Het gaat hierbij om de provinciale wegen en om de 
doorgaande wegen binnen en buiten de bebouwde kom; 

» verblijfsgebieden of erftoegangswegen. Voor het aansluiten van de erven en 
percelen en het bereiken van de bestemming. Denk hierbij aan de 
woonstraten, centrumgebieden en plattelandswegen.  
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figuur 10: Wegcategorisering Leiderdorp 

 
 
 

Wegcategorisering 
Legenda 
     Stroomweg (100 km/u) 
     Gebiedsontsluitingsweg (80km/u) 
     Gebiedsontsluitingsweg (50km/u)  
Overige wegen zijn erftoegangsweg 
 
     Aandachtsloc. verkeersongevallen 
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4.2 Stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen 

In het verkeerscirculatieplan (zie hoofdstuk 3) zijn de belangrijke 
ontsluitingsroutes in de gemeente aangegeven. De A4 is hierbij een belangrijke 
(inter)nationale transportas en daarom is de A4 aangewezen als stroomweg (zie 
figuur 10). De overige ontsluitingsroutes in het verkeerscirculatieplan zorgen 
voor de ontsluiting van de gemeente. Gezien deze functie krijgen deze wegen 
het kenmerk gebiedsontsluitingsweg.  
 
De vormgeving van de gebiedsontsluitingswegen in Leiderdorp voldoet 
grotendeels aan de hiervoor gestelde richtlijnen. In tabel 4 is een overzicht van 
de wenselijke inrichting te zien. Belangrijkste aandachtspunt is dat het bij een 
aantal wegen wenselijk is om vrijliggende fietspaden aan te leggen, waar ze 
deel uitmaken van het hoofdfietsroutenetwerk (zie hoofdstuk 3). 
 

 Gebiedsontsluitingsweg (GOW) Erftoegangsweg (ETW) 

Maximum snelheid 
(km/uur) 

Binnen bebouwde kom 50/70 
Buiten bebouwde kom 80 

Binnen bebouwde kom 30 
Buiten bebouwde kom 60 

Rijrichtingscheiding Middenberm of dubbele 
doorgetrokken asstreep 

Geen 

Fietsvoorziening Vrijliggend fietspad (eventueel zijn 
fietsstroken mogelijk) 

Gemengd verkeer 

Parkeren Langsparkeren in vakken Op de rijbaan of in vakken 

Verharding Asfalt Open verharding 

Snelheidsremmers Asverspringing, eventueel plateaus 
op kruispunten/oversteken. 

Drempels, plateaus, 
asverspringing, etc. 

tabel 4: Richtlijnen inrichting GOW en ETW 

4.3  Erftoegangswegen 

Alle wegen die in figuur 10 niet zijn aangewezen als stroomweg of 
gebiedsontsluitingsweg behoren tot de erftoegangswegen (ook wel 
verblijfsgebieden genoemd). Deze wegen hebben geen verkeersfunctie, maar 
zijn bedoeld om de bestemming en percelen te bereiken. De verkeersveiligheid 
en een aantrekkelijke (woon)omgeving hebben hier prioriteit. Binnen de 
bebouwde kom zijn de verblijfsgebieden aangewezen als 30km-zone. Buiten de 
bebouwde kom gaat het om 60km-zones. In tabel 4 zijn de eigenschappen van 
een erftoegangsweg weergegeven. 
 
Een aantal routes van de busdiensten gaan ook door verblijfsgebieden. Op de 
betreffende wegen moet een evenwicht worden gevonden in het waarborgen 
van het verblijfskarakter (30km-zone) en het comfort en de snelheid van het 
openbaar vervoer. 
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4.4 Schoolomgeving 

Rond de aanvangs- en uitkomsttijden van de scholen ontstaan vaak chaotische 
situaties rond de uitgangen van de schoolpleinen, veelal veroorzaakt door het 
brengen en halen van de kinderen. Veel ouders en kinderen ervaren in de 
schoolomgeving of op schoolroutes onveilige situaties.  
 
Het verbeteren van de verkeersveiligheid bij de scholen is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de gemeente, de ouders en de scholen. Daarom moet 
dit ook gezamenlijk worden aangepakt. De gemeente draagt zorg voor een 
goede inrichting van de openbare ruimte rond de school. De scholen en de 
ouders dragen de verantwoordelijkheid om te zorgen voor veilig gedrag en om 
dit regelmatig de communiceren en te stimuleren.  
 
Veilige inrichting rond de scholen 
Een veiliger inrichting rondom de scholen wordt bereikt door de omgeving van 
de school extra herkenbaar te maken en door de mensen op de juiste plek te 
laten parkeren, wachten en oversteken. Een goede schoolomgeving heeft de 
volgende kenmerken: 
» de omgeving van de school is duidelijk herkenbaar en onderscheidt zich van 

de overige straten. Dit kan door kleurgebruik in straatmateriaal, 
verkeersmaatregelen en eventuele attentieverhogende maatregelen. Door 
bij de verschillende scholen dezelfde vormgevingsprincipes toe te passen 
ontstaat extra herkenbaarheid voor de weggebruikers; 

» in de nabijheid van de school is een veilige oversteekplaats. De 
oversteekplaats is duidelijk herkenbaar voor zowel kinderen als andere 
verkeersdeelnemers. In de omgeving zijn geen elementen of (geparkeerde) 
auto’s aanwezig die het zicht belemmeren. Waar nodig wordt een zebra 
aangelegd; 

» voor de ouders die met de auto komen zijn duidelijk herkenbare 
parkeerplekken aanwezig. Het is hierdoor voor de ouders duidelijk waar wel 
en waar niet geparkeerd mag worden; 

» bij de school is bij voorkeur een ruime fietsenstalling aanwezig, zodat er 
voldoende ruimte is waar de kinderen hun fiets kunnen neerzetten; 

» bij de ingang van het schoolplein is voldoende wachtruimte voor de ouders 
aanwezig. De wachtruimte ligt zodanig dat de kinderen en de rijbaan niet 
worden geblokkeerd. 

 

   
 



 

31 
 

4.5 Aandachtslocaties verkeersveiligheid 

In figuur 10 op bladzijde 28 zijn, naast de wegcategorisering, ook een aantal 
aandachtslocaties voor de verkeersveiligheid aangegeven. Op deze punten zijn 
in de periode 2004-2008 twee of meer ongevallen gebeurd waar gewonden bij 
zijn gevallen. Deze punten verdienen extra aandacht voor de verkeersveiligheid. 
Bijna alle aandachtslocaties kunnen in het kader van andere projecten 
aangepakt worden. Denk aan de aanleg van de Ringweg Oost, het inpassen van 
de HOV-route of 30km-zones. De rotonde N445/N446 verdient extra aandacht. 
 
Verder zijn in de gehouden enquête locaties aangewezen, die men als onveilig 
ervaart. Voorbeelden hiervan zijn de fietsoversteek Van Diepeningenlaan en 
kruispunt Voorhoflaan-Kamperfoliezoom. Ook de in de enquête genoemde 
locaties krijgen aandacht in het uitvoeringsprogramma, waarbij zo zoveel 
mogelijk bij andere lopende projecten wordt aangesloten (zie ook bijlage II).  

4.6 Handhaving 

Handhaving kan een belangrijke bijdrage leveren aan het bewerkstelligen van 
het gewenste verkeersgedrag. Ook uit de enquête blijkt dat de respondenten 
een goede handhaving belangrijk vinden. Controles op te hard rijden wordt 
hierbij als het meest belangrijk beschouwd. Voor een geloofwaardige 
handhaving is het van belang dat de inrichting van de wegen en straten passen 
bij de geldende regels: het moet de weggebruiker duidelijk zijn wat van hem 
verwacht wordt. In overleg met de politie en (vertegenwoordigers van) burgers 
en belanghebbenden kan besproken worden welke locaties (extra) aandacht 
verdienen vanuit handhaving.  

4.7 Maatregelen wegcategorisering 

Locatie Maatregelbeschrijving 

*Hoogmadeseweg, 
Ericalaan, Acacialaan 

*Inrichting 30km-zone, evaluatie effect na een jaar na realisatie 

Buitenhof Oost *Inrichting 30km-zone, evaluatie effect na een jaar na realisatie 

Binnenhof *Inrichting 30km-zone, evaluatie effect na een jaar na realisatie 

De Baanderij Inrichting 30km-zone voor bedrijventerrein 

Schoolomgeving - Onderzoek veiligheid schoolroutes en schoolomgeving 
- Maatregelen om geconstateerde probleempunten te verbeteren. 

Rotonde N445-N446 Aandachtspunt verkeersveiligheid. Onderzoek problematiek 
verkeersveiligheid en maatregelen ter verbetering. 

Aandachtslocaties 
verkeersongevallen 

Locaties worden binnen andere verkeersprojecten als 
aandachtspunten meegenomen.  

Aandachtslocaties 
verkeersveiligheid 
enquête 

Onderzoek naar maatregelen op aandachtslocaties. Bij voorkeur 
betrokken binnen andere lopende projecten (bijvoorbeelden 
oversteek Van Diepingenlaan bij Persant Snoepweg, kruising 
Voorhoflaan-Kamperfoeliezoom) 

tabel 5: Maatregelen wegcategorisering onafhankelijk van Ringweg Oost 
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5 LANGZAAM VERKEER 
 
Het stimuleren van het gebruik van de fiets heeft positieve gevolgen voor 
verkeersveiligheid, milieu en volksgezondheid. Om mensen meer gebruik te 
laten maken van de fiets is het wenselijk om dit ook aantrekkelijk te maken. 
Een goede fietsstructuur met hoge kwaliteit en aanvullende voorzieningen 
zorgen voor meer gebruik van de fiets en een positieve verschuiving in de 
vervoerwijzekeuze. Dit kan bereikt worden door het realiseren van snelle, 
comfortabele en verkeersveilige fietsinfrastructuur en door het bieden van 
aanvullende voorzieningen (zoals fietsenstallingen).  

5.1 Fietsroutenetwerk 

Het fietsroutenetwerk (zie **figuur 11) bestaat uit een fijnmazig net van 
fietsroutes, met een maaswijdte van ongeveer 200 tot 300 meter. Aan de 
wegen en paden in het fietsroutenetwerk worden kwaliteitseisen gesteld. Hierbij 
wordt onderscheid gemaakt in de hoofdfietsroutes en de secundaire fietsroutes.  
 
Hoofdfietsroutes 
De hoofdfietsroutes vormen een netwerk die vanwege hun belang extra 
aandacht en kwaliteit verdienen. In het bijzonder zijn hierbij de drie 
verbindingen naar Leiden te noemen. De wenselijke eigenschappen voor de 
hoofdfietsroutes zijn de volgende punten: 
» comfortabele verharding bij voorkeur uitgevoerd in asfalt; 
» langs gebiedsontsluitingswegen vrijliggende fietspaden;  
» op bedrijventerreinen fietsvoorzieningen in de vorm van fietsstroken of 

vrijliggende fietspaden; 
» in woongebieden (30km-zones) wordt het fietsverkeer gemengd met het 

autoverkeer. Op een aantal bijzondere routes (denk aan Gallaslaan of op de 
route door het Zijlkwartier naar Leiden) kan overwogen worden om een 
solitair fietspad aan te leggen of een zogenoemde fietsstraat te realiseren. 
Hierbij hebben deze routes voorrang op het overige verkeer; 

» verkeerslichten op de hoofdfietsroutes worden zoveel mogelijk in het 
voordeel van fietsverkeer afgesteld en worden uitgerust met een 
wachttijdvoorspellers. 

 
Secundaire fietsroutes 
De secundaire fietsroutes zorgen voor de verbinding tussen de bestemmingen 
en de hoofdfietsroutes. De wenselijke eigenschappen van de secundaire 
fietsroutes bestaan uit de volgende punten: 
» fietsvoorziening langs de gebiedsontsluitingswegen. Bij voorkeur bestaat dit 

uit vrijliggende fietspaden, maar wanneer de situatie dat toelaat kan ook 
worden volstaan met fietsstroken; 

» binnen de verblijfsgebieden is het fietsverkeer gemengd met het overige 
verkeer. 
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*figuur 11: Fietsroutenetwerk 

Fietsroutenetwerk 
Legenda 
      Hoofdfietsroutes 
      Secundaire fietsroute 
      Verbindingen buitengebied 

  Ongelijkvloerse kruising 
     Schoollocatie 
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Voorzieningen voor fietsers 
Naast een goede fietsinfrastructuur zijn aanvullende fietsvoorzieningen nodig, 
om het fietsgebruik aantrekkelijker te maken. Het gaat dan om de volgende 
voorzieningen: 
» voldoende, ruime en goed gesitueerde fietsenstallingen in het centrum. Dit 

wordt in de ontwikkeling van het centrumplan meegenomen; 
» ruime fietsenstallingen bij de haltes van het hoogwaardig openbaar vervoer. 

Dit verdient aandacht bij het realiseren van de HOV-route (zie hoofdstuk 6); 
» voldoende stallingruimte voor fietsers bij overige bestemmingen; 
» bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt aandacht besteed aan de 

aanwezigheid van voldoende en logisch gesitueerde fietsenstallingen. 
 

   

5.2 Voetgangers 

Voor voetgangers (en in het bijzonder kinderen) is het belangrijk dat er goede 
voetgangersvoorzieningen zijn. Zo moet langs elke straat binnen de bebouwde 
kom aan minimaal één zijde een trottoir of andere voetgangersvoorziening 
aanwezig zijn. Waar dit niet het geval is, wordt dit gerealiseerd. Vooral bij de 
gebiedsontsluitingswegen is het wenselijk dat er goede en veilige 
oversteekvoorzieningen zijn.  
 
Oversteekplaatsen 
Op een aantal plekken in het wegennet verdient de veilige oversteekbaarheid 
voor voetgangers bijzondere aandacht. Het aanbrengen van een 
voetgangersoversteekplaats (zebra) kan dit verbeteren. Toch kan een zebra ook 
tot schijnveiligheid leiden. Daarom worden zebra’s alleen aangelegd waar dit 
nodig en logisch is. Vaak zijn ook andere maatregelen mogelijk om de 
oversteekbaarheid te verbeteren, zoals het realiseren van middengeleiders. 
Voor het toepassen van zebra’s gelden de volgende punten: 
» er is sprake van een veelgebruikte voetgangersroute (bijvoorbeeld bij 

scholen of voorzieningen); 
» op gebiedsontsluitingswegen is de werkelijk gereden snelheid van het 

grootste deel van het autoverkeer niet hoger dan 50km/u (V85). Waar 
nodig wordt de oversteekplaats met extra attentieverhogende maatregelen 
ondersteund; 

» op erftoegangswegen zijn in principe geen oversteekvoorzieningen nodig. 
Uitzonderingen zijn locaties bij scholen en in winkelgebieden. 
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5.3 Schoolroutes 

Binnen het langzaam verkeer verdienen de kinderen bijzondere aandacht. Met 
name de schoolroutes zijn een belangrijk aandachtspunt. Het gaat dan om de 
routes tussen huis en de school, maar ook om de verkeersveiligheid in de 
directe schoolomgeving. In paragraaf 4.4 wordt hier nader op ingegaan. 
 
Met het fietsroutenetwerk wordt aandacht besteed aan de veiligheid van het 
fietsverkeer. Verder wordt in samenwerking met de scholen geïnventariseerd 
welke knelpunten de kinderen zelf ervaren op de schoolroutes en in de 
schoolomgeving. Met deze informatie wordt doelgericht maatregelen genomen 
om de veiligheid van schoolkinderen te verbeteren. 

5.4 Verkeersveiligheid langzaam verkeer 

Met de genoemde maatregelen in voorgaande paragrafen wordt een goede basis 
voor de verkeersveiligheid van de fietsers gelegd. Daarnaast zijn er een aantal 
locaties, waar, vanuit de geregistreerde ongevallen, extra aandacht voor de 
verkeersveiligheid nodig is. Het gaat om de volgende locaties: 
» kruising Persant Snoepweg-Voorhoflaan-Simon Smitweg; 
» kruising Persant Snoepweg-Elisabethhof; 
» kruising Engelendaal-Vronkenlaan-Heinsiuslaan; 
» kruising Engelendaal-Buitenhoflaan 
» kruising Engelendaal-Rietschans-Van der Havelaan; 
» kruising Van der Valk Boumanweg-Tollenaersingel; 
» kruising Van der Valk Boumanweg-Laan van Ouderzorg; 
» kruising Van der Valk Boumanweg-Zijldijk-Lage Rijndijk. 
 
Deze punten komen veelal overeen met de aandachtslocaties in het 
wegcategoriseringsplan. Deze punten gelden dus zowel in het algemeen als 
specifiek voor langzaam verkeer aandachtslocaties. Veel van deze kruispunten 
vallen binnen andere projecten, zoals de Ringweg Oost en het afwaarderen van 
de Engelendaal. De aandachtspunten voor de fietsveiligheid worden binnen die 
projecten opgepakt. 
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5.5 Maatregelen fietsroutenetwerk en voetgangers 

Locatie Maatregelbeschrijving 

Persant Snoepweg - Bospad Realiseren fietspad op route Leiderdorp-Hoogmade, 
uit Fietsplan 2008 van provincie Zuid-Holland (F288) 

Simon Smitweg – Groene Hart Realiseren fietspad op route Leiderdorp-Kouderkerk, 
uit Fietsplan 2008 van provincie Zuid-Holland (F267) 

Leiderdorp noord Realiseren route naar buitengebied 

Heinsiuslaan en Gallaslaan  
(tussen Engelendaal en Heinsiuslaan) 

Realiseren vrijliggende fietspaden 
 

Buitenhoflaan  
(tussen Engelendaal en Buitendijklaan)

Verkenning mogelijkheden vrijliggende fietspaden 

Vronkenlaan Verkenning mogelijkheden vrijliggende fietspaden 

Van der Valk Boumanweg  
(tussen Persant Snoepweg en Laan van 
Ouderzorg) 

Realiseren vrijliggende fietspaden 

Persant Snoepweg bij Dwarswatering Fietsverbinding langs Dwarswatering 

*De Baanderij *Optimaliseren hoofdfietsroute 

Oversteek Persant Snoepweg bij Van 
Diepeningenlaan 

Onderzoek en maatregelen verkeersveiligheid 

Verbeteren comfort fietspaden Aanleg fietspaden in asfalt, bij (groot)onderhoud 

Engelendaal (kruispunten) Afstelling verkeerslichten en wachttijdvoorspellers 

Persant Snoepweg (kruispunten) Afstelling verkeerslichten en wachttijdvoorspellers 

OV-haltes Fietsenstallingen 

Centrum Fietsenstallingen (in kader van centrumplan) 

Overige bestemmingen Fietsenstallingen 

Aandachtslocaties verkeersveiligheid Aandacht voor verkeersveiligheid langzaam verkeer 
binnen relevante projecten.  

tabel 6: Maatregelen langzaam verkeer onafhankelijk van Ringweg Oost 

Locatie Maatregelbeschrijving 

Rietschans Realiseren vrijliggende fietspaden 

tabel 7: Maatregelen langzaam verkeer samenhangend met Ringweg Oost 
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6 OPENBAAR VERVOER 
In de regionale OV-visie (concept) is het wensbeeld voor het openbaar vervoer 
weergegeven. Deze OV-visie is de basis voor het openbaar vervoer in de 
gemeente Leiderdorp. Wel zijn er vanuit de gemeente aanvullende wensen. In 
de volgende paragrafen wordt het openbaar vervoer in Leiderdorp nader 
toegelicht. 

6.1 Hoogwaardig Openbaar Vervoer 

De (concept)OV-visie toont een regionaal netwerk rondom Leiden met een 
belangrijke functie voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer (onder andere 
RijnGouweLijn). Een van deze lijnen (Meerlijn-Noord) loopt vanaf station Leiden 
via de Willem de Zwijgerlaan/Oude Spoorbaan, Engelendaal en Persant 
Snoepweg naar de Bospoort (Ikea).  
 
Kwaliteit HOV-route 
Deze HOV-route wordt in eerste instantie aangelegd als vrijliggende busbaan 
(vergelijkbaar met de Zuidtangent). Op termijn wordt deze dan omgebouwd tot 
een (snel)tramverbinding. De HOV-route moet een (zeer) snelle verbinding 
worden, waarbij er een gestrekte lijnvoering is met prioriteit voor het HOV op 
de kruispunten.  
 

   
 
Engelendaal 
Om de HOV-route in Leiderdorp in te passen is het noodzakelijk/wenselijk om 
de Engelendaal af te waarderen. Het terugbrengen van 2x2 rijstroken naar 2x1 
biedt binnen het beschikbare wegprofiel ruimte voor HOV, zonder dat de groene 
structuur ernstig wordt aangetast.  
 
Haltes 
Vooralsnog zijn er vier haltes in Leiderdorp voorzien. De mogelijkheden voor 
een extra halte worden uitgezocht. De uitvoering van de HOV-haltes passen bij 
het hoogwaardige karakter van de HOV verbinding. Dit betekent dat er 
voldoende ruimte voor wachtende reizigers moet zijn. Ook zijn aanvullende 
voorzieningen wenselijk, zoals overdekte wachtruimtes, informatievoorzieningen 
en voldoende fietsenstallingen. Een aandachtspunt zijn veilige 
oversteekmogelijkheden zowel over de HOV-baan als over eventuele 
naastgelegen wegen.  
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figuur 12: Openbaar Vervoer netwerk 

De halte bij Ikea (Bospoort) is een interessante locatie om een P+R-locatie te 
realiseren. Zo’n P+R-locatie kan de economische relatie tussen de Ikea en het 
centrum van Leiden versterken. Bovendien kan hiermee een deel van het 
autoverkeer naar Leiden worden ‘afgevangen’, zodat doorgaand verkeer in 
Leiderdorp wordt verminderd. 

Openbaar Vervoernet 
Legenda 

    Halte met 400m straal 
        HOV-verbinding 
        Streekbus 
        Stadsbus 
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6.2 Streek- en stadsdiensten 

Naast de HOV-route zijn er streek- en stadsdiensten die zorgen voor de overige 
openbaar vervoer verbindingen. Hierbij is het van belang dat de HOV-route en 
de overige busverbindingen elkaar aanvullen.  
 
De streeklijnen zorgen voor de verbinding richting omliggende gemeenten. 
Vanwege het verbindende karakter van deze lijnen zijn een gestrekte 
lijnvoering en gebruik van de hoofdstructuur wenselijk. In het wensbeeld voor 
Leiderdorp rijden de streeklijnen dan ook via de Oude Spoorbaan en via de 
Persant Snoepweg. Daarnaast zorgen twee stadslijnen voor de ontsluiting van 
de wijken van Leiderdorp. Een volwaardige busverbinding naar het ‘Oude Dorp’ 
is hierbij een belangrijk element. Voor wat betreft de situering van de haltes is 
het van belang dat alle woonwijken zodanig met het openbaar vervoer worden 
ontsloten dat er altijd een halte binnen 400 meter van een woning aanwezig is.  
 
Ook voor de streeklijnen kan het realiseren van P&R locaties interessant zijn. 
Naast de genoemde locatie in de omgeving van de Bospoort zijn de P+R-
locaties nabij de afrit 6a van de A4 (N11/RijnGouweLijn) en in de nabijheid van 
de rotonde N445/N446 interessante locaties.  
 

   

6.3 Maatregelen openbaar vervoer 

Locatie Maatregelbeschrijving 

Diverse haltes, met name HOV Realiseren fietsenstallingen 

Oude Dorp Behouden van stadsdienst naar Oude Dorp 

Bospoort (Ikea) 
Rotonde N445/N446 

P+R-locatie, onderzoek haalbaarheid en realisatie 

tabel 8: Maatregelen openbaar vervoer onafhankelijk van Ringweg Oost 

Locatie Maatregelbeschrijving 

Oude Spoorbaan, Engelendaal, 
Persant Snoepweg, Bospoort 

Inpassing HOV-baan met haltes 

tabel 9: Maatregelen openbaar vervoer samenhangend met Ringweg Oost 
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7  UITVOERINGSPROGRAMMA 
 

7.1 Van beleid naar uitvoering 

Dit IVVP is een ambitieus plan dat richting geeft aan beleid en maatregelen op 
het gebied van verkeer en vervoer in de gemeente Leiderdorp tot het jaar 2020. 
De knelpunten, opgaven, beleidskaders, oplossingsrichtingen en benodigde 
maatregelen zijn beschreven in de voorgaande hoofdstukken.  
 
Eerste stap naar de uitvoering is het vertalen van het beleidplan in een 
uitvoeringsprogramma. Dit programma is opgenomen in bijlage XIII. De 
maatregelen zijn hierbij beknopt beschreven en van een indicatieve 
kostenraming voorzien. Dit geeft zicht op de investeringsbehoefte voor de 
komende jaren. In de volgende paragrafen worden de maatregelen nader 
belicht.  

7.2 Uitvoeringsprogramma 

In de eerdere hoofdstukken van dit IVVP zijn verschillende overzichten van 
concrete maatregelen weergegeven. Elk overzicht vanuit een eigen deelplan, 
zoals verkeerscirculatie, openbaar vervoer en langzaam verkeer.  
 
Alle genoemde maatregelen in dit IVVP zijn in het uitvoeringsprogramma 
opgenomen. Dit is in de overzichten op bladzijde 42 tot en met 44 
weergegeven. Hierbij zijn de maatregelen in een strategisch samenhangende 
planning opgenomen. Hierbij is onderscheidt gemaakt in drie perioden: 
» Korte termijn: 2010 – 2013; 
» Middellange termijn: 2014 – 2018;  
» Lange termijn: 2019 en later. 
 
Van alle projecten is een globale kostenindicatie gemaakt. De kosten zijn 
berekend op basis van eenheidsprijzen (per strekkende meter of per 
verkeersmaatregel) en vermeerderd met kosten voor overhead, onvoorzien en 
onderzoek. Bij een aantal projecten is ‘pm’ aangegeven, omdat bij deze 
projecten de kosten niet door de gemeente worden gedragen of dat met 
verschillende partijen afspraken gemaakt moeten worden over de verdeling in 
de kosten. Verder is in het overzicht ook aangegeven of de uitvoering 
samenhangt met het al of niet realiseren van de Ringweg Oost. 
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7.3 Verkeersmaatregelen in een breder kader 

De verkeersmaatregelen uit dit IVVP worden waar mogelijk in een integraal 
kader opgepakt, zodat de investeringen op kostenefficiënte wijze plaats vinden. 
Dit wil zeggen dat de (op korte termijn) noodzakelijke maatregelen als losse 
projecten worden opgepakt. Denk hierbij aan de 30km-zone Laan van 
Ouderzorg-Van Poelgeestlaan.  
 
Andere maatregelen worden waar mogelijk geïntegreerd of samengevoegd met 
andere ontwikkelingen in de gemeente. Denk hierbij aan samenvoeging in het 
kader van groot onderhoud of bij ruimtelijke ontwikkelingen. Voorbeelden van 
dit soort maatregelen zijn het realiseren van fietspaden in asfalt en het verder 
verbeteren van de inrichting van de 30km-zones. 

7.4 Budget en financiële dekking 

Om alle maatregelen uit het IVVP uit te kunnen voeren is budget nodig. Van alle 
projecten en gebiedsgerichte aanpak is een globale kostenindicatie gemaakt. De 
kosten zijn berekend op basis van eenheidsprijzen (per strekkende meter of per 
verkeersmaatregel) en vermeerderd met standaardkosten voor overhead, 
onvoorzien en onderzoek. Voor een aantal van de projecten is reeds budget 
beschikbaar. Daarnaast zijn er een aantal projecten die door de derden 
uitgevoerd moeten worden. Het programma biedt tot slot een belangrijke basis 
voor het verkennen van subsidiemogelijkheden. 
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Verkeerscirculatie 

Locatie Maatregelbeschrijving Samenhang 
met RWO 

Globale kosten (€) Korte 
Termijn 

2010-2013 

Middellange 
termijn 

2014-2018

Lange 
termijn 
2019 en 

later 

Ringweg Oost Onderzoek inpassing Ringweg Oost 
in combinatie met ruimtelijke 
ontwikkeling ROC-locatie 
Aanleg Ringweg Oost 

X pm  X  

Engelendaal Afwaarderen Engelendaal tot 2x1 
rijstroken 

X*1 In samenhang met 
inpassing HOV-baan 

(zie openbaar vervoer)

 X  

Persant Snoepweg *Onderzoek nachtelijk 
vrachtverkeer Persant Snoepweg, 
Eventueel instellen verbod 
vrachtverkeer Leiderdorpsebrug in 
overleg met gemeente Leiden. 

X *10.000  X  

Rotonde Persant 
Snoepweg - N446 

Bypass voor rechtsaf komend 
verkeer vanaf het oosten 

 pm X X  

Rotonde Afrit A4 - Persant 
Snoepweg 

Bypass voor rechtsaf komende 
vanaf de afrit 

 pm X X  

Cor Gordijnsingel *Onderzoek naar haalbaarheid 
maatregelen om doorgaand 
autoverkeer te ontmoedigen. 
Ongeveer een jaar na realisatie van 
de maatregel vindt evaluatie plaats.

 *4.000 
+ reservering 75.000, 

voor realisatie en 
evaluatie 

X   

Voorhoflaan *Onderzoek naar haalbaarheid 
maatregelen om doorgaand 
autoverkeer te ontmoedigen. 

 *4.000 X   

Laan van Ouderzorg, Van 
Poelgeest, Van der 
Marckstraat  

*Onderzoek naar haalbaarheid 
maatregelen om doorgaand 
autoverkeer te ontmoedigen. 

 *10.000 voor 
onderzoek. 

Maatregelen pm 

X   

Van der Valk Boumanweg 
(tussen Laan van 
Ouderzorg en Zijldijk) 

*Verwijderen verbod vrachtverkeer 
in ieder geval na realisatie RWO 

*X 1.000  X  

Achthovenerweg Op middellange termijn verplaatsen 
bedrijf 'Vliko' 

 pm  X  

Stelpost 
verkeersafwikkeling 

DVM-programma en optimalisatie 
afstelling VRI’s 

 50.000 X X  

 

 

1  Uit onderzoek moet blijken dat vooruitlopend op de realisatie van de Ringweg Oost afwaardering kan 
worden gerealiseerd. 
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Wegcategorisering 

Locatie Maatregelbeschrijving Samenhang 
met RWO 

Globale kosten (€) Korte 
Termijn 

2010-2013 

Middellange 
termijn 

2014-2018

Lange 
termijn 
2019 en 

later 

*Hoogmadeseweg, 
Acacialaan, Ericalaan 

*Inrichting 30km-zone, evaluatie 
effect na een jaar na realisatie 

 *140.000,- *X   

Buitenhof Oost *Inrichting 30km-zone, evaluatie 
effect na een jaar na realisatie 

 pm X   

Binnenhof *Inrichting 30km-zone, evaluatie 
effect na een jaar na realisatie 

 pm X   

De Baanderij Inrichting 30km-zone voor 
bedrijventerrein 

X 24.000  X  

Schoolomgeving Onderzoek veiligheid schoolroutes 
en schoolomgeving, maatregelen 
om geconstateerde probleempunten 
te verbeteren 

 289.000 X   

Rotonde N445-N446 Aandachtspunt verkeersveiligheid. 
Onderzoek problematiek 
verkeersveiligheid en maatregelen 
ter verbetering. 

 27.000    

Aandachtslocaties 
verkeersveiligheid enquête 

Onderzoek naar maatregelen op 
aandachtslocaties. Bij voorkeur 
betrokken binnen andere lopende 
projecten (bijvoorbeelden oversteek 
Van Diepingenlaan bij Persant 
Snoepweg, kruising Voorhoflaan-
Kamperfoeliezoom) 

  40.000       

Pm = kosten worden niet door Leiderdorp gedragen of kosten zijn afhankelijk van afspraken tussen partijen 
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Langzaam verkeer 

Locatie Maatregelbeschrijving Samenhang 
met RWO 

Globale kosten (€) Korte 
Termijn 

2010-2013 

Middellange 
termijn 

2014-2018

Lange 
termijn 
2019 en 

later 

Persant Snoepweg - 
Bospad 

Realiseren fietspad op route 
Leiderdorp-Hoogmade, uit Fietsplan 
2008 van provincie Zuid-Holland 
(F288) 

 pm X   

Simon Smitweg - Groene 
Hart 

Realiseren fietspad op route 
Leiderdorp-Kouderkerk, uit 
Fietsplan 2008 van provincie Zuid-
Holland (F267) 

 pm X   

Leiderdorp noord Realiseren route naar buitengebied  67000  X  

Rietschans Realiseren vrijliggende fietspaden X bij aanleg Ringweg 
Oost 

 X  

De Baanderij Optimaliseren hoofdfietsroute  186000  X  

Heinsiuslaan en Gallaslaan 
(tussen Engelendaal en 
Heinsiuslaan) 

Realiseren vrijliggende fietspaden  186000   X 

Buitenhoflaan (tussen 
Engelendaal en 
Buitendijklaan) 

Verkenning mogelijkheden 
vrijliggende fietspaden 

 107000   X 

Vronkenlaan Verkenning mogelijkheden 
vrijliggende fietspaden 

 133000   X 

Van der Valk Boumanweg 
(tussen Persant Snoepweg 
en Laan van Ouderzorg) 

Realiseren vrijliggende fietspaden  107000   X 

Persant Snoepweg bij 
Dwarswatering 

Fietsverbinding langs 
Dwarswatering 

 266000  X  

Oversteek Persant 
Snoepweg bij Van 
Diepeningenlaan 

Onderzoek en maatregelen 
verkeersveiligheid 

 34000 X   

Verbeteren comfort 
fietspaden 

Aanleg fietspaden in asfalt, bij 
(groot)onderhoud 

 in kader van groot 
onderhoud 

  X 

Engelendaal (kruispunten) Afstelling verkeerslichten en 
wachttijdvoorspellers 

 in kader van 
onderhoud 

verkeerslichten, 
samenhang met HOV 

 X  

Persant Snoepweg 
(kruispunten) 

Afstelling verkeerslichten en 
wachttijdvoorspellers 

 in kader van 
onderhoud 

verkeerslichten, 
samenhang met HOV 

 X  

OV-haltes Fietsenstallingen  zie openbaar vervoer  X  

Centrum Fietsenstallingen (in kader van 
centrumplan) 

 in kader van 
centrumplan 

 X  

Overige bestemmingen Fietsenstallingen   67000   X X 

Pm = kosten worden niet door Leiderdorp gedragen of kosten zijn afhankelijk van afspraken tussen partijen 
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Openbaar vervoer 

Locatie Maatregelbeschrijving Samenhang 
met RWO 

Globale kosten (€) Korte 
Termijn 

2010-2013 

Middellange 
termijn 

2014-2018

Lange 
termijn 
2019 en 

later 

Oude Spoorbaan, 
Engelendaal, Persant 
Snoepweg, Bospoort 

Inpassing HOV-baan met haltes X 4201000  X  

Bospoort (Ikea), Rotonde 
N445/N446 

P+R-locatie, onderzoek 
haalbaarheid en realisatie 

 67000 X   

Diverse haltes Realiseren fietsenstallingen   27000   X   

Pm = kosten worden niet door Leiderdorp gedragen of kosten zijn afhankelijk van afspraken tussen partijen 
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