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I Beleidskaders 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op vigerende beleidsdocumenten van de hogere overheden 
en van gemeente Leiden. De inhoud van deze documenten vormen de kaders waarbinnen de 
keuzes in het nieuwe IVVP moeten passen. In de volgende paragrafen is weergegeven welke 
onderdelen van de beleidsplannen relevant zijn voor Leiderdorp.  
 
Nota Mobiliteit 
De Nota Mobiliteit is het nationaal verkeers- en vervoersplan. De ruimtelijke beleidsdoelen 
uit de Nota Ruimte (sterke economie, veilige samenleving, goed leefmilieu, aantrekkelijk 
land) zijn op verkeersgebied uitgewerkt in de Nota Mobiliteit. De Nota Mobiliteit gaat uit van 
het standpunt: om de economie en de samenleving te laten draaien is (auto)mobiliteit 
noodzakelijk, maar die (auto)mobiliteit moet wel passen binnen de randvoorwaarden van 
veiligheid en leefkwaliteit. 
 
De Nota Mobiliteit verwacht dat de gemeenten in hun plannen rekening houden met en 
invulling geven aan de volgende punten: 
1 facilitering van de groei van de (auto)mobiliteit, ten behoeve van de gewenste 

economische groei. Facilitering op betrouwbaarheid, snelheid en veiligheid van de reis, 
mits dit binnen de wettelijke randvoorwaarden van leefkwaliteit en veiligheid past; 

2 samenwerking tussen alle bij verkeer en vervoer betrokken partijen (voor een breed 
draagvlak en reële en haalbare doelen); 

3 een integrale aanpak van de mobiliteitsproblemen op het gebied van economie, ruimte, 
natuur, milieu en verkeer en vervoer; 

4 een aanpak op regionale schaal. De gemeente is vrij in de keuze voor maatregelen mits 
deze aansluiten op de maatregelen in de regio; 

5 een aanpak gericht op een totaaloplossing van concrete problemen in een gebied, 
waarbij het denken in eigenbelang (gemeente, provincie, rijk), sectoraal (economie, 
ruimte, verkeer, milieu) of in modaliteiten (auto, OV, fiets) wordt losgelaten; 

6 een aanpak gericht op verbetering van de mobiliteit van deur tot deur. 
 
PVVP Zuid-Holland 
In het Provinciaal Verkeers- en VervoerPlan Zuid-Holland (PVVP) heeft de provincie haar 
beleid op gebied van verkeer en vervoer opgenomen. Kern van het beleid is dat een 
beheerste groei van de mobiliteit mogelijk moet zijn. Het PVVP Zuid-Holland bestaat uit vier 
elementen: 
1 keuzes van Zuid-Holland; 
2 hoofdlijnen van het beleid; 
3 kernstrategie corridor Schiphol-Den Haag-Rotterdam-Breda; 
4 maatregelenpakket.  
 
In de kaders op bladzijde 10 zijn deze vier elementen weergegeven, waarin wordt ingegaan 
op de punten die van belang zijn voor Leiderdorp. 
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Keuzes van Zuid-Holland 
» beheerst groeien van de mobiliteit; 
» alle modaliteiten benutten, met samenhang tussen de modaliteiten als uitgangspunt; 
» een fysiek samenhangend netwerk in 2020; 
» kwaliteitsslag openbaar vervoer; 
» de reiziger centraal; 
» aandacht voor rentmeesterschap: de provincie Zuid-Holland heeft duurzaamheid hoog in 

het vaandel staan; 
» sectoren overstijgen: ruimtelijke ontwikkelingspolitiek is het instrument dat de 

samenhang tussen verkeer en vervoer en ruimtelijke ordening realiseert; 
» bestuurlijke samenhang; 
» gebiedsgericht werken; 
» zakelijkheid in het mobiliteitsdebat;  

» dominantere rol van marktpartijen. 

 

Hoofdlijnen van het beleid 
» mobiliteit is een essentiële kwaliteit voor economische en sociale processen; 
» in aanpak een mix van benutten, beprijzen, bouwen en besturen; 
» efficiënter gebruik van bestaande netwerken; 
» beprijzing naar tijd en plaats blijft mogelijk; 
» verbetering basiscapaciteit onderliggend wegennet; 
» verbetering van de kwaliteit van het openbaar vervoer, ook in het landelijk gebied; 
» aansluiting van Zuid-Holland in het internationale netwerken; 
» betere samenwerking tussen de verschillende bestuursorganen; 
» extra aandacht voor samenhang tussen mobiliteit, economie en ruimtelijke ontwikkeling; 
» verkeersveiligheid blijft een speerpunt; 
» verschuiving van goederenvervoer naar spoor en water; 
» ontwikkelen van volwaardig, sociaal veilig en fijnmazig fietsnetwerk. 

 

Kernstrategie in de Corridor Schiphol – Den Haag – Rotterdam - Breda 
» bewerkstelligen betrouwbaarheid en garanties doorstroming op de hoofdwegen. Van 

belang voor Leiderdorp wordt specifiek de A4 genoemd; 
» spoedige aanleg van ontbrekende schakels: uitbouw van capaciteit op cruciale trajecten 

van de A4. 

 

Maatregelenpakket 2003-2007 
» gratis openbaar vervoer Leiden – Den Haag; 
» knoopontwikkeling Leiden Oost (A4/W4); 
» verbreding A4 Leiden – Burgerveen; 
» Rijnlandroute (A4-A44). 
 
Maatregelenpakket 2008-2013 
» verkenning en besluitvorming Transferium Leiden-Oost. 
 
Maatregelenpakket 2014-2020 
» verkenning en besluitvorming ontvlechting regionaal en bovenregionaal/(inter)nationaal 

verkeer ter hoogte van Leiden; 

» verkenning en besluitvorming uitbouw HOV-netwerk Leiden-Leiderdorp. 
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RVVP Leidse Regio en Duin- en Bollenstreek 2002 
In 2002 is voor de Leidse Regio en de regio Duin- en Bollenstreek een gezamenlijk Regionaal 
Verkeers- en VervoersPlan (RVVP) opgesteld. Op basis van een interactief planproces is een 
concreet maatregelenprogramma uitgewerkt voor de kernthema’s mobiliteit en ruimte, fiets, 
openbaar vervoer, flankerend beleid, auto, verkeersveiligheid, milieu, goederenvervoer, 
communicatie, organisatie, financiering en monitoring. De hoofdonderdelen van het plan 
zijn: 
» Mobiliteit en Ruimte. De basis wordt gevormd door een ruimtelijke structuur gericht op 

duurzame mobiliteit. Beperk hierbij de verplaatsingsafstanden en stimuleer alternatief 
vervoer; 

» Bereikbaarheid. Verminder het aantal autoverplaatsingen en de afgelegde afstand per 
auto; 

» Leefbaarheid. Een juiste invulling van de voorgaande aandachtsvelden levert reeds veel 
winst op voor de leefbaarheid van de woon- en leefomgeving. Negatieve effecten van 
het verkeer worden verder verminderd voor zowel milieu als verkeersveiligheid; 

» Bestuur, organisatie en financiën. Om de strategie tot uitvoering te brengen is een 
goede organisatie nodig, ook op regionaal niveau. 

 
OV-visie Holland Rijnland 2008 (concept) 
De regio Holland Rijnland heeft de OV-visie (concept) opgesteld om met de provincie Zuid-
Holland (als OV-autoriteit) het openbaar vervoer in de regio fors te verbeteren. Het doel 
hiervan is om de bereikbaarheid van dit deel van de Randstad te continueren en te 
verbeteren. Doel van de visie is om te komen tot een hoogwaardig en doelmatig OV-netwerk 
voor Holland Rijnland, dat alle centra met elkaar verbind en dat binnen de huidige 
exploitatiebegroting van de provincie gerealiseerd kan worden. 
 
Specifiek voor de gemeente Leiderdorp is de belangrijkste ontwikkeling een HOV-route 
tussen Leiden en Leiderdorp (Meerlijn-Noord). Deze maakt dan deel uit van de verbinding 
tussen Leiden en Schiphol. De Meerlijn-Noord-route bestaat hierbij op het hele traject 
(Leiden-Leiderdorp) uit een vrijliggende busbaan. Er moet rekening mee worden gehouden 
dat deze op de lange termijn (2020-2030) kan worden omgebouwd tot een tram. Zie figuur 
1 voor een overzicht van de lijnvoering in Leiden, Leiderdorp en omgeving. 
 

 

figuur 1: Weergave OV-netwerk Leiden e.o. in OV-visie Holland Rijnland 
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GVVP Leiden (concept) 
De gemeente Leiden heeft in 2008 een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan 
opgesteld, dat nog vastgesteld moet worden door de gemeenteraad. Hieronder zijn de 
belangrijkste onderdelen van dit GVVP weergegeven. 
 
Auto 
» onderzoek en uitwerking van de verbindingsroute A4-A44 (e.e.a. in afstemming op 

studie Rijnlandroute);  
» uitwerking parallelstructuur en aansluitingen A4 binnen visie Oostvleugel (e.e.a. in 

afstemming op de studie Rijnlandroute en het project A4-W4); 
» realiseren verbinding Kanaalweg met De Waard; 
» op korte termijn overleg met Leiderdorp over verbeteren bereikbaarheid De Waard, 

bijvoorbeeld door het weer open stellen van de Van der Valk Boumanweg; 
» onderzoek, met gemeente Leiderdorp, naar de mogelijkheden van een kanalenroute via 

de Zijldijk (Ringweg Oost); 
» het project ‘Van A4 naar W4’ bestaat uit de herinrichting van de A4 ter hoogte van 

Zoeterwoude, Leiden en Leiderdorp.  
 
Fiets 
In de Leidse fietsnota ‘Fietsers Opstappen’ zijn de kansrijke fietscorridors benoemd en als 
hoofdroutes in het Leidse fietsnetwerk opgenomen. Twee daarvan lopen naar/door 
Leiderdorp:  
» Leiderdorp-Binnenstad Leiden/station Leiden; 
» Leiderdorp-Waardeiland-Binnenstad.  
 
Openbaar vervoer 
In vervolg op de ontwikkeling van de RijnGouweLijn op het traject Gouda-Alphen a/d Rijn-
Leiden-Noordzee kust wordt in de Leidse Regio nagedacht over een verdere uitbreiding van 
de RijnGouweLijn. Een van de mogelijkheden is een verbinding Leidschendam/Voorburg en 
Leiderdorp. In de gemeente loopt deze dan via onder andere de Willem de Zwijgerlaan en 
Engelendaal.  
 
Kadernota bereikbaarheid Leiden 
De komende jaren wordt op een aantal wegen in en rond Leiden een sterke groei verwacht. 
Om deze groei in goede banen te leiden wordt gedacht aan de volgende maatregelen: 
» realiseren van Ringweg Oost, voorkeursvariant loopt van het Lammenschansplein via de 

Kanaalweg, een nieuwe brug over de Nieuwe Rijn via een tunnel onder de Zijl naar de 
Zijldijk, en vervolgens via de Rietschans in Leiderdorp naar de Willem de Zwijgerlaan en 
N445; 

» de Engelendaal in Leiderdorp krijgt een minder zware functie voor het autoverkeer. Het 
aantal rijstroken wordt teruggebracht van 2x2 naar 2x1. De ruimte die hierdoor 
beschikbaar komt wordt benut om vrije banen (vooralsnog in de vorm van busstroken) 
voor het openbaar vervoer te realiseren. De verkeerslichten worden zodanig afgesteld, 
dat het minder aantrekkelijk wordt om de Engelendaal als doorgaande route te kiezen; 

» geen verkeersremmende maatregelen in het centrum van Leiden en op Engelendaal 
tijdens aanleg Ringweg Oost (fase 2). 
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Milieubeleid  
 
Milieubeleidsplan West Holland 
Milieudienst West Holland, Milieubeleidsplan 2003-2010 voor Leiden, Leiderdorp, 
Oegstgeest, Warmond en Zoeterwoude, 2004 
 
In het beleidsplan zijn drie speerpunten geformuleerd. Deze speerpunten zijn vertaald naar 
doelstellingen per onderwerp. In het onderstaande overzicht zijn deze doelstellingen 
weergegeven. De drie speerpunten zijn:  
» Klimaatbeleid en energiebesparing; 
» Streven naar het optimale; 
» Integratie van milieu in ander beleid. 
 

Gebiedsafhankelijk milieubeleid: In 2010 is gebiedsafhankelijk milieubeleid gerealiseerd. Voor elk 
gebiedstype is een profiel opgesteld waarin wordt aangegeven welke milieuaspecten belangrijk zijn, 
welke milieukwaliteitsdoelen bij het profiel horen en welke kansen en bedreigingen er zijn om 
milieudoelen te kunnen verwezenlijken. Per gebiedstype zijn kwaliteitseisen vastgelegd voor de 
aspecten luchtverontreiniging, geur en geluid. 

Doelstelling Luchtkwaliteit: In 2010 vinden geen overschrijdingen van de grenswaarden uit het 
Besluit Luchtkwaliteit meer plaats. Op het merendeel van de plaatsen waar mensen wonen, sporten 
of anderszins langdurig verblijven is de concentratie aan luchtverontreinigende stoffen beduidend 
lager dan de toegestane grenswaarden. Verkeer en bedrijvigheid veroorzaken minder 
luchtverontreiniging. 

Doelstelling Geluid: In 2010 ligt de geluidbelasting van alle woningen in de regio beneden het 
wettelijk vastgestelde niveau van 70 dB(A). Van de woningen met een te hoge geluidbelasting, die 
voorkomen op de A-lijst, is tenminste 50% gesaneerd. Met lokaal geluidbeleid is invulling gegeven 
aan de wens een bij de functie passende geluidkwaliteit te realiseren. Verkeer en bedrijvigheid zijn 
minder een bron van geluidoverlast. Nieuwe gevallen van geluidoverlast worden voorkomen. In 
woningbouwprojecten waar de gemeenten bij betrokken zijn worden aangescherpte normen voor 
geluidisolatie opgenomen. De geluidhinder als gevolg van het vliegverkeer van Schiphol blijft 
binnen de milieunormen. Dit wordt geregistreerd door het in de regio geplaatste meet- en 
registratiesysteem. 

Doelstelling Geur: In 2010 is in de regio sprake van een acceptabel hinderniveau. Geurhinder wordt 
zoveel mogelijk voorkomen of weggenomen. Coherent gebiedsafhankelijk geurbeleid is vastgesteld. 
Dit betekent dat er in individuele gevallen volgens eenduidige criteria beslissingen worden 
genomen over het tegengaan of accepteren van (enige mate van) geurhinder. Deze criteria zijn 
gebiedsafhankelijk.  

Doelstelling Externe veiligheid: In 2010 is er een actueel beeld van de externe veiligheidssituatie in 
de gemeenten. Deze informatie is toegankelijk voor alle hulpverleningsdiensten en overheden. 
Bestaande knelpunten zijn opgelost. Dit betekent dat zowel in bestaande als in nieuwe situaties 
wordt voldaan aan het plaatsgebonden risico. Kwetsbare functies zoals scholen, zorginstellingen en 
woningen voldoen daarnaast ook aan het groepsrisico. 

Doelstelling Verkeer: In 2010 zijn door infrastructurele maatregelen de negatieve gevolgen van het 
autoverkeer voor de milieukwaliteit teruggebracht. Zo is het aantal geluidgehinderden door verkeer 
aantoonbaar minder dan in 2003. Er zijn in 2010 geen overschrijdingen van de grenswaarden van 
het besluit luchtkwaliteit meer. Daarnaast is door diverse activiteiten de groei van het 
(vracht)autoverkeer binnen aanvaardbare grenzen gebleven en zijn andere vormen van vervoer 
(fiets, openbaar vervoer) gestimuleerd.  
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Luchtkwaliteitsplan Leiderdorp 
Gemeente Leiderdorp, Luchtkwaliteitsplan 2007-2015, januari 2008 
 
In het milieubeleidsplan 2003-2010 is de doelstelling opgenomen dat op plaatsen waar 
mensen, wonen, sporten of anderszins langdurig verblijven de concentratie van 
luchtverontreinigende stoffen beduidend beter is dan de wettelijke toegestane 
grenswaarden. Om dit te bereiken zijn aanvullende maatregelen nodig. Het gaat hierbij 
onder meer om maatregelen zoals opgenomen in het rijksbeleid (NSL) en regionaal beleid 
(Milieubeleidsplan 2003-2010). Gedacht kan worden aan onder meer een schoner 
gemeentelijk wagenpark, stimuleren van rijden op aardgas, communicatie over 'Het Nieuwe 
Rijden', rijlessen voor vrachtwagenchauffeurs en milieuzonering. 
 
Rapport luchtkwaliteit 2006 
Gemeente Leiderdorp, Rapport Luchtkwaliteit 2006, september 2007 
 
In het rapport is onderzoek gedaan naar overschrijdingen van de luchtkwaliteit in 
Leiderdorp. De gemeente is gelegen in een stedelijk gebied, ten oosten van Leiden. De 
achtergrondconcentraties worden mede bepaald door de aanwezigheid van een 
bedrijventerrein (Baanderij) en de nabijheid van de rijksweg A4 en provinciale weg de N446. 
In het onderstaande overzicht is weergegeven op welke locaties waar overschrijdingen van 
de luchtkwaliteitsnormen zijn geconstateerd. 
 

Locatie Toelichting 

Ericalaan, Mauritssingel Plandrempel Stikstofoxide (NO2) 
Grenswaarde 24-uurs gemiddelde fijn stof 

Oude Spoorbaan (Zijlbrug-Engelendaal) Grenswaarde 24-uurs gemiddelde fijn stof 

Persant Snoepweg (Leiden-Engelendaal) Grenswaarde 24-uurs gemiddelde fijn stof 

Simon Smitweg (Hoogmadeseweg-A4) Grenswaarde 24-uurs gemiddelde fijn stof 

 
Opmerkingen bij de overschrijdingen: 
» er is geen overschrijding van de wettelijke grenswaarde voor de jaargemiddelde 

concentratie fijn stof; 
» 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-uur gemiddelde 

concentraties van koolmonoxide geconstateerd. 
 
* Actieplan geluid Leiderdorp 
Gemeente Leiderdorp, Milieudienst West Holland, Actieplan geluid Leiderdorp, maart 2008 
 
In het Actieplan geluid Leiderdorp zijn een aantal knelpunten wat betreft de plandrempel 
geconstateerd. In totaal gaat het om ongeveer 28 woningen. De locaties zijn: 
» Mauritssingel (ook invloed van A4); 
» Achthovenerweg (ook invloed van A4); 
» Ericalaan/Acacialaan (ook invloed van A4); 
» Hoofdstraat (invloed van A4); 
» Vronkenlaan. 
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Geluidssoort 55-59 
dB 

60-64 
dB 

65-69 
dB 

70-74 
dB 

> 75 dB

Wegverkeer 2657 1409 156 1 0 

- overige wegen 2193 1233 111 1 0 

- Rijkswegen 275 66 3 0 0 

Industrie 21 20 3 0 0 

*tabel 1: Aantal gehinderden Lden uit Actieplan geluid Leiderdorp, 2008 

*Het actieplan geeft de volgende maatregelen voor vermindering van de geluidsoverlast in 
de gemeente Leiderdorp. Verder wordt in het Actieplan geluid de optie genoemd om de 
hoofdstructuur (Engelendaal/Persant Snoepweg) geheel te voorzien van geluidsarm asfalt. 
 

Actie Door wie Verwacht effect 

Geluidsnota vaststellen Gemeentebestuur Consistent beleid 

Invloed uitoefenen voor vermindering 
vliegtuiglawaai 

Gemeentebestuur Politieke druk 

Eindmelding geluidsanering Milieudienst  

Uitvoering sanering A-lijst met ISV gelden Milieudienst  

Actieplannen RWS toetsen op effecten voor 
Leiderdorp 

Milieudienst  

Handhaving vergunningen Wet milieubeheer Milieudienst/Provincie 
Zuid Holland 

Geen 
plandrempeloverschrijdingen ten 
gevolge van bedrijven. 

OV en ketenmobiliteit bevorderen Gemeente Generieke reductie geluidbelasting 
t.g.v. wegverkeer 

Fietsverkeer bevorderen Gemeente Idem 

Voertuigdelen bevorderen Gemeente Idem 

Onderzoek ontsluitingsweg vrachtverkeer Gemeente Reductie wegverkeerslawaai 

Stil asfalt in Mauritsweg bij eerstvolgende 
vernieuwing deklaag 

Gemeente, dienst 
onderhoud 

 

Stil asfalt in Ericalaan/Acacialaan bij 
eerstvolgende vernieuwing deklaag 

Gemeente, dienst 
onderhoud 

 

Overwegen 30km-zone Ericalaan/Acacialaan Gemeente, dienst 
onderhoud 

 

Stil asfalt in Achthovenerweg bij eerstvolgende 
vernieuwing deklaag 

Gemeente, dienst 
onderhoud 

 

*tabel 2: Overzicht actiepunten geluid 

 
 

* 

* 
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*Maatregelen Integraal Verkeers en Vervoersplan Leiderdorp 2003 
 
*In het onderstaande overzicht is aangegeven welke maatregelen in het IVVP 2003 zijn 
opgenomen. Bij elke maatregel is aangegeven of deze is gerealiseerd, en zo niet, wat de 
reden hiervan is. 
 
 

Onderwerp Maatregel Wel/niet 
uitgevoerd

Waarom niet? 

Wensbeeld fiets Fietsersbrug Vossiuslaan en De Bloemerd NEE In besluitvorming 
gesneuveld 

 Fietsverbinding Simon Smitweg-Groene Hart NEE Uitgesteld 

 Fietsverbinding langs de Dwarswatering JA In ontwikkeling 

 Fietsverbinding De Baanderij NEE Later gepland 

Wensbeeld OV Aanpassen lijnvoering 182 en 48 via W4 48 JA  
182 NEE 

Connexxion oneens 

 Knelpunt doorstroming Persant Snoepweg NEE Gebrek aan 
draagvlak 

 Rekening houden met RijnGouweLijn HOV-visie  

Wensbeeld auto Versmallen rijstrook Persant Snoepweg NEE Noodzaak?/Financiën

 Engelendaal vormgeven volgens LARGAS NEE Raad oneens 

 Aanleg fietspaden langs GOW A JA Later gepland 

 Aanleg fietsstroken langs GOW B DEELS Later gepland 

 Vormgeven woonwijken als 30km-zone DEELS Later gepland 

 Aanleg tweede opstelstrook Persant Snoepweg 
voor Leiderdorpsebrug 

NEE Gebrek aan 
draagvlak 

 Opstellen parkeernota NEE Financiën/ambtelijke 
capaciteit 

Wensbeeld auto-
fiets 

Oversteek Engelendaal – Buitenhoflaan VRI Geen LARGAS 

 Oversteek Engelendaal – Vronkenlaan VRI Geen LARGAS 

 Oversteek Engelendaal – Gallaslaan VRI Geen LARGAS 

 Ongelijkvloerse oversteek Engelendaal – Laan 
van Ouderzorg 

NEE Niet gewenst 

 Ongelijkvloerse oversteek Simon Smitweg – A4 NEE Later gepland 

 Ongelijkvloerse oversteek Persant Snoepweg 
nabij molen 

JA In ontwikkeling? In 
plaats hiervan 
mogelijk een VRI 

 Wegomgeving Lage Rijndijk – Zijldijk JA  

 Wegomgeving Zijldijk – Rietschans JA Twijfel over 
noodzaak 

 Wegomgeving Van der Valk Bouwmanweg – 
Dijkgravenlaan 

JA  

* 
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Onderwerp Maatregel Wel/niet 
uitgevoerd

Waarom niet? 

 Sociaal veilige fietsvoorzieningen rond 
vernieuwing autosnelweg Hoogmade 

JA  

 Aanleg fietsstrook/fietspad Simon Smitweg JA  

 Buitenhoflaan-westzijde, Heinsiuslaan, 
Vossiuslaan 

NEE Buitenhoflaan wel 
Heinsiuslaan en 
Vossiuslaan 
fietssuggestiestroken

Wensbeeld auto-OV Bussluis Voorhoflaan NEE Nog nader te 
bekijken 

 Busvriendelijke inrichting Van der Havelaan – 
Meerburglaan – Buitenhoflaan – Torenwacht 

NEE Nog nader te 
bekijken i.v.m. 30 
km/uur inrichting 

 Busvriendelijke inrichting Leidsedreef NEE Niet noodzakelijk 

 Busvriendelijke inrichting Mauritssingel NEE Financiën 

Wensbeeld fiets-OV Realiseren fietsenstallingen bij haltes 
- halte Engelendaal – Persant Snoepweg 
- hatle Engelendaal – Laan van 

Ouderenzorg 
- halte Engelendaal – Buitenhoflaan 
- halte Engelendaal – Rietschans 

DEELS Deels later gepland 

Wensbeeld 
communicatie 

Verkeerseducatie voor verschillende doelgroepen *JA *Getrokken vanuit 
Holland Rijnalnd 

 Structurele bewonersbetrokkenheid *JA Op projectbasis en 
Buurt en wijkgericht 
werken 

Grote projecten Reconstructie rotonde N445-Leyhof JA  

 Reconstructie rotonde N445-N446 JA  

 Reconstructie Willem de Zwijgerlaan-
Engelendaal-Rietschans 

JA  

 Reconstructie Engelendaal tot LARGAS NEE Niet langer gewenst 

 Centrumplan: 
- Verkeersluw Laan van Ouderzorg 
- Ongelijkvloerse fietsoversteek 

 
JA 
NEE 

 
 
Niet langer gewenst 

 Infrastructuur W4-gebied JA  

 Infrastructuur aansluiting Hoogmade JA  

*tabel 3: Overzicht maatregelen IVVP 2003 

 
 

* 
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II Resultaten enquête Verkeersopinie.nl 
 
 
Bereikbaarheid 
 

 
figuur 2: Aangegeven aandachtslocaties bereikbaarheid (rood) 

De belangrijkste aandachtspunten hieruit zijn: 
» Persant Snoepweg tussen Hoge Rijndijk en Van Diepeningenlaan; 
» Persant Snoepweg tussen de Dwarswatering en de A4; 
» Engelendaal; 
» Van der Valk Boumanweg; 
» Van der Marckstraat.  
 
De belangrijkste redenen voor alle locaties zijn het niet (goed) werken van verkeerslichten, 
te weinig aan capaciteit op het wegvak, onduidelijke situatie en verkeer vanaf de A4 via de 
Persant Snoepweg. Ook op de aandachtsconcentraties zijn dit de meest aangegeven 
redenen. 
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Verkeersveiligheid 
 

 
figuur 3: Aangegeven aandachtslocaties verkeersveiligheid (rood) 

Te zien is dat aangegeven locaties niet zozeer op de hoofdwegenstructuur liggen, maar meer 
op bepaalde routes in de woonwijken. De aangegeven aandachtslocaties zijn: 
» Acacialaan – Ericalaan; 
» Oversteekplaats Persant Snoepweg – Van Diepeningenlaan; 
» Omgeving rond Laan van Ouderenzorg; 
» Route Vronkenlaan – Van Poelgeestlaan; 
» Van der Marckstraat; 
» Zijldijk bij de brug Lage Rijndijk; 
» Rietschans; 
» Zijlstroom; 
» Voorhoflaan; 
» Gallaslaan; 
» Omgeving Heinsiuslaan – Muzenlaan; 
» Buitenhoflaan; 
» Van der Havelaan – Meerburglaan; 
» Schildwacht. 
 
Wat betreft de routes worden veel verschillende redenen gegeven voor de ervaren 
verkeersonveiligheid. Een groot deel van de respondenten geeft ‘te hard rijden’ of een 
‘onoverzichtelijke verkeerssituatie’ als reden. Verder heeft 50% de optie ‘anders’ gebruikt. 
Hierbij komen antwoorden over gevaarlijke inrichting van de weg en gevaarlijke situaties 
voor fietsers het meest voor. 
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Parkeren 
 

 

figuur 4: Aangegeven aandachtslocaties parkeren (rood) 

Daar waar op kaart probleemlocaties zijn aangegeven (zie figuur 4) komt duidelijk naar 
voren dat de parkeerproblematiek zeer divers is. Gebrek aan capaciteit, foutparkeren en 
gevaarlijk parkeren vormen de hoofdmoot van de reacties. Overige opmerkingen gaan over 
overlast door parkeren van nabije voorzieningen en verkeerd parkeren. 
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Overlast 
 

 

figuur 5: Aangegeven aandachtslocaties overlast (rood) 

De twee belangrijkste redenen bij de aangegeven locaties zijn geluidsoverlast door 
autoverkeer en sluipverkeer (beide ruim 40%). Opvallende concentraties zijn: 
» Persant Snoepweg tussen Van der Valk Boumanweg en Van Diepeningenlaan; 
» Omgeving Vronkenlaan – Lijnbaan; 
» Voorhoflaan. 
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III Ruimtelijke ontwikkelingen 
 
In de kaart in figuur 6 zijn de geplande ruimtelijke ontwikkelingen in Leiderdorp 
weergegeven. Het gaat hierbij overwegend om woningbouwlocaties. Daarnaast wordt in het 
centrum het winkelareaal uitgebreid en komt in de A4-zone extra kantoorruimte. In het 
overzicht tabel 4 is de omvang van de verschillende ruimtelijke ontwikkelingen te zien. Bij 
het opstellen van het IVVP worden deze ontwikkelingen als uitgangspunt gehanteerd. 
 

Nummer Locatie Omvang Eenheid 

1 Driegatenbrug 157 woningen 

2 Herstructurering Schansen 116 woningen 

3 ROC-locatie 145 woningen 

4 Woonzorgcomplex Dillenburg 111 woningen 

5 Van Alphenplein, De Binnentuin 36 woningen 

6 Centrumplan (woningen) 74 woningen 

 Centrumplan (winkels) 6.000 m2 bvo  

7 As Santhorst-Winkelhof 96 woningen 

8 De Plantage 100 woningen 

9 ’t Heerlijk Recht 154 woningen 

10 Achter ’t Hofje 103 woningen 

11 Kantoren A4-zone 1.580 arb. pl. 

12 Bospoort (Ikea) 22.000 m2 bvo 

tabel 4: Overzicht ruimtelijke ontwikkelingen gemeente Leiderdorp 
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figuur 6: Ruimtelijke ontwikkelingen in gemeente Leiderdorp 

 
 

1. Driegatenbrug

2. Schansen 

8. De Plantage 

10. Achter ‘t Hofje 

5. Van Alphenplein, De Binnentuin 

4. Woonzorgcomplex Dillenburg 

7. As Santhorst 

6. Centrumplan 

11. A4-zone 

3. ROC-locatie 

9 ’t Heerlijk Recht

12. Bospoort (Ikea) 
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IV Ontwikkeling verkeersintensiteiten 
 
In onderstaande figuur zijn de verkeersintensiteiten in 2007 weergegeven van de 
belangrijkste ontsluitingsroutes. Daarnaast toont deze figuur de groei of afname ten 
opzichte van 2004. De intensiteitengegevens komen van telgegevens die in 2004 en 2007 in 
de periode oktober/november gedurende twee weken zijn gemeten. De volgende conclusies 
zijn hieruit te trekken: 
» in de Rietschans heeft afgelopen jaren een forse toename plaatsgevonden; 
» op de Engelendaal zijn de verkeersintensiteiten gedaald; 
» op de overige wegen was sprake van gelijkblijvende of licht gegroeide 

verkeersintensiteiten. 
 

 

figuur 7: Verkeersintensiteiten in 2007 en verschil t.o.v. 2004 
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Met een verkeersmodel zijn de toekomstige verkeersintensiteiten berekend. De 
onderstaande figuur toont de verkeersintensiteiten in 2020, uitgaande van een autonome 
groei (groei van het verkeer door ruimtelijke ontwikkelingen en toename autogebruik, 
zonder veranderingen aan de wegenstructuur). Ook is in de figuur de verandering ten 
opzichte van 2007 weergegeven. Uit de gegevens zijn de volgende conclusies te trekken: 
» op bijna alle ontsluitingsroutes in de gemeente is sprake van een stijging van de 

verkeersintensiteiten; 
» op het oostelijke deel van de Persant Snoepweg stijgen de verkeersintensiteiten met 

ongeveer 62% (2020 ten opzichte van 2007); 
» in het zuidelijk deel van de Engelendaal en op de N445 gaat het om een stijging van 

meer dan 25%. 
 

 

figuur 8: Verkeersintensiteiten in 2020 en verschil t.o.v. 2007 
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V Geregistreerde verkeersongevallen 
 
In deze bijlage is een overzicht weergegeven van de ontwikkeling van de verkeersveiligheid. 
Hierbij gaat het om de ontwikkeling van het aantal geregistreerde ongevallen in de 
gemeente Leiderdorp over de periode 2004 tot en met 2008. De gegevens zijn afkomstig 
van de Data Informatie Dienst van Rijkswaterstaat. 
 
Trend verkeersongevallen in Leiderdorp 
In figuur 9 en figuur 10 is de ontwikkeling van het aantal ongevallen in de gemeente 
Leiderdorp weergegeven. figuur 9 toont hierbij het aantal ongevallen verdeeld naar de ernst 
van het ongeval. figuur 10 laat het aantal ongevallen per wegbeheerder zien (Rijk, Provincie, 
Gemeente). Het gaat hierbij alleen om de ongevallen binnen de gemeentegrenzen van 
Leiderdorp. 
 
Conclusies over de ontwikkeling van de ongevallen in Leiderdorp: 
» er is een licht dalende trend in het totaal aantal geregistreerde ongevallen te zien; 
» er zijn in de periode 2005 - 2007 geen ongevallen met dodelijke afloop gebeurd, in 2008 

is er één ongeval met dodelijke afloop gebeurd; 
» het aantal ziekenhuisgewonden vertoont nog steeds een dalende trend, ondanks een 

stijging van het aantal ziekenhuisgewonden in 2008 t.o.v. 2007; 
» het aantal ongevallen met lichte gewonden blijft min of meer gelijk; 
» de daling van het aantal ongevallen heeft vooral plaatsgevonden op wegen in beheer 

van de gemeente Leiderdorp. 
 
Opmerking bij bovenstaande gegevens is dat de (landelijke) registratiegraad van 
verkeersongevallen lager wordt. Dit betekent dat vooral de daling bij de ongevallen met 
materiële schade voor een deel is toe te schrijven aan de lagere registratie.  
 

Ontwikkeling slachtofferongevallen Leiderdorp
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figuur 9: Aantal ongevallen in gemeente Leiderdorp naar ernst  
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Ontwikkeling ongevallen naar wegbeheerdersoort
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figuur 10: Ontwikkeling aantal ongevallen naar wegbeheerder 

Vergelijking met Nederland en Zuid-Holland 
In figuur 11 is de ontwikkeling van het aantal verkeersslachtoffers in Leiderdorp vergeleken 
met heel Nederland en de provincie Zuid-Holland. Het aantal slachtoffers is geïndexeerd ten 
opzichte van 2004. Conclusies naar aanleiding van deze figuur zijn: 
» in zowel Nederland, Zuid-Holland als Leiderdorp is een dalende trend in het aantal 

verkeersslachtoffers waar te nemen; 
» het aantal verkeersslachtoffers in Leiderdorp fluctueert enigszins door de jaren. Dit is 

mede te verklaren door ‘de wet van de kleine aantallen’; 
» in 2007 was in Leiderdorp sprake van een afname terwijl in Nederland en Zuid-Holland 

een stijging te zien was; 
» in 2008 laten Leiderdorp, Nederland en de provincie Zuid-Holland allen een daling zien 

van het aantal slachtoffers ten opzichte van 2007. 
 

Trend verkeersslachtoffers Nederland, Zuid-Holland en Leiderdorp 
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figuur 11: Ontwikkeling slachtoffers vergeleken met Nederland en Zuid-Holland 
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Ongevallenconcentraties 
In figuur 12 zijn de locaties weergegeven waar in de periode 2004-2008 twee of meer 
ongevallen met slachtoffers hebben plaatsgevonden. In de kaart is voor deze locaties zowel 
de ongevallen zonder slachtoffers (blauw) als met slachtoffers (rood) weergegeven. In tabel 
5 is per locatie een overzicht van het aantal ongevallen weergegeven. 
 

 

figuur 12: Locaties met twee of meer slachtofferongevallen (2004-2008) 


