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Straatnaam 
Totaal aantal 
ongevallen 

Aantal ongevallen 
met slachtoffers 

Wegbeheerder Rijk 

Rijksweg A4 (totaal) 51 17 

Wegbeheerder Provincie 

N445 (totaal) 13 2 

Wegbeheerder Gemeente Leiderdorp 

Rietschans 4 3 

Leidsedreef / Rietschans 6 3 

Engelendaal / Rietschans / Van der Havelaan 2 2 

Engelendaal / Bosdreef / Buitenhoflaan 8 3 

Engelendaal / Vronkenlaan / Heinsiuslaan 13 4 

Persant Snoepweg / Voorhoflaan 14 5 

Persant Snoepweg tussen Voorhoflaan en Elisabethhof 10 3 

Wilgenpark / Hogemadeseweg 2 2 

Tollenaersingel / Van der Valk Boumanweg 3 1 

Ockenrode / Van der Valk Boumanweg / Laan van Ouderzorg 7 2 

Van der Valk Boumanweg tussen Droststraat en Lage Rijndijk 4 2 

Lage Rijndijk / Van der Valk Boumanweg / Zijldijk 8 4 

Zijldijk tussen Spanjaardslaan en Zijloordkade 2 2 

tabel 5: Ongevallen op locaties met meer dan twee slachtoffers (2004-2008) 

Hoofdoorzaak van de ongevallen 
Conclusies naar aanleiding van de hoofdoorzaak van de Verkeersongevallen in Leiderdorp: 
» de belangrijkste oorzaken van de ongevallen in Leiderdorp zijn ‘onvoldoende afstand 

bewaren’ (26% van de ongevallen in 2008) en ‘geen doorgang/voorrang verlenen’ 
(27%); 

» er is een vrij grote groep ongevallen die onder ‘overige toedrachten’ vallen (16%); 
» vijf van de tien hoofdoorzaken laten een dalende trend zien; 
» de hoofdoorzaak ‘inhalen’ toont een stijgende trend. 
 
Vervoerwijze bij ongevallen 
Bij de ongevallen zijn meerdere betrokken vervoerswijzen mogelijk. Over de periode 2004-
2008 zijn over de vervoerswijzen bij ongevallen in Leiderdorp de volgende conclusies te 
trekken:  
» de personenauto is het meest betrokken bij ongevallen in de gemeente Leiderdorp. 75% 

(in 2008) van de betrokken bestuurders reed in een personenauto; 
» fietsers en bromfietsers zijn elk bij 6% van de ongevallen betrokken; 
» bij alle vervoerwijzen is een lichte daling te zien. Behalve bij de fiets, hierbij is het 

betrokken aantal bestuurders bijna gelijk gebleven, het aantal slachtoffers is gestegen 
van 9 naar 13 slachtoffers.  
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Ongevallen naar leeftijd 
Conclusies over de leeftijd van betrokken bestuurders bij verkeersongevallen in Leiderdorp: 
» de leeftijdscategorie 25 t/m 59 jaar is de grootste groep die betrokken is bij ongevallen 

(65% van de bestuurders die betrokken zijn bij ongevallen); 
» de leeftijdscategorieën 18 t/m 24 jaar en 25 t/m 59 jaar kennen een vrij groot risico in 

vergelijking met de andere leeftijdscategorieën (aantal ongevallen in relatie tot de 
omvang van de leeftijdscategorie). In 2008 is echter het aantal ongevallen in relatie tot 
de omvang van de leeftijdscategorie voor de leeftijdscategorie 16 t/m 17 jaar het 
hoogste; 

» de meeste leeftijdscategorieën kennen een dalende trend; 
» de categorie 16 t/m 17 jaar verdienen aandacht in verband met de stijgende trend. 
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VI Verkeersmodel 
 
Scenario’s 
Voor het bepalen van de best passende (hoofd)wegenstructuur voor Leiderdorp zijn drie 
scenario’s opgesteld. Deze scenario’s zijn samengesteld naar aanleiding van de vergadering 
van de Commissie Ruimte van 23 april 2009. Deze drie scenario’s zijn:  
» Scenario 1: Ringweg-Oost; 
» Scenario 2: Nul-plus-scenario; 
» Scenario 3: Ringstructuur Leiderdorp. 
 
Van deze drie scenario’s is een verkeerskundige beoordeling gemaakt. Hiervoor zijn de 
scenario’s doorgerekend met een verkeersmodel, gebaseerd op de Regionaal Verkeers- en 
Milieu Kaart. Om de scenario’s op hoofdstructuur met elkaar te vergelijken zijn de 
maatregelen op wijkniveau zoveel mogelijk gelijk gehouden. Ook alle maatregelen in Leiden 
zoals weergegeven in het GVVP Leiden (Rijnlandroute, centrummaatregelen) zijn in het 
model als vaste waarde opgenomen. In tabel 6 is een overzicht gegeven van de maatregelen 
per scenario in Leiderdorp ten opzichte van de autonome situatie 2020. Dit zijn de 
maatregelen zoals ze met het verkeersmodel zijn doorgerekend. Het opnemen van de 
maatregelen in de modelberekeningen is bedoeld om de effecten hiervan te bepalen en zegt 
niets over de discussie rond de wenselijkheid en haalbaarheid van deze maatregelen.  

 Ringweg Oost Nul-plus-scenario Ringstructuur 

A4 Verbreding A4 naar 2x3 
rijbanen 

Verbreding A4 naar 2x3 rijbanen Verbreding A4 naar 2x3 rijbanen 

Ringweg Oost Wel Ringweg Oost, inclusief 
aanpassing Rietschans-
Engelendaal-Oude Spoorbaan  

Geen Ringweg Oost, huidige 
vormgeving Rietschans en Oude 
Spoorbaan 

Wel Ringweg Oost, inclusief 
aanpassing Rietschans-Engelendaal-
Oude Spoorbaan  

Engelendaal Afwaarderen Engelendaal tot 
2x1 

Afwaarderen Engelendaal tot 2x1 - Afwaarderen Engelendaal tot 2x1.  
- Knip in de Engelendaal en 
Heinsiuslaan ter hoogte van centrum 
- Knip in de Vronkenlaan, nabij Van 
Poelgeestlaan 

Persant Snoepweg Bypasses op de rotondes bij 
aansluiting A4 en N446 

- Bypasses op de rotondes bij 
aansluiting A4 en N446 
- Extra opstelstrook bij 
Leiderdorpsebrug 

Bypasses op de rotondes bij 
aansluiting A4 en N446 

Zijlkwartier - Openstellen Van der Valk 
Boumanweg voor vrachtverkeer
- 30km-zone Laan van 
Ouderzorg-Van Poelgeestlaan 
- huidige vormgeving Van der 
Marckstraat 

- Openstellen Van der Valk 
Boumanweg voor vrachtverkeer 
- 30km-zone Laan van 
Ouderzorg-Van Poelgeestlaan 
- huidige vormgeving Van der 
Marckstraat 

- Openstellen Van der Valk 
Boumanweg voor vrachtverkeer 
- 30km-zone Laan van Ouderzorg-
Van Poelgeestlaan 
- huidige vormgeving Van der 
Marckstraat 

De Bloemerd - Aansluiting De Bloemerd op 
N446 nabij Leyhof 
- Huidige verbinding in de 
Gallaslaan blijft bestaan 

- Aansluiting De Bloemerd op 
N446 nabij Leyhof 
- Huidige verbinding in de 
Gallaslaan blijft bestaan 

- Aansluiting De Bloemerd en de 
Binnenhof op N446 d.m.v. 
doortrekken Gallaslaan - Knip in 
Gallaslaan om doorgaand verkeer 
naar centrum te voorkomen 

Voorhoflaan Knip in de Voorhoflaan Knip in de Voorhoflaan Knip in de Voorhoflaan 

Cor Gordijnsingel Knip in de Cor Gordijnsingel Knip in de Cor Gordijnsingel Knip in de Cor Gordijnsingel 

tabel 6: Overzicht maatregelen in scenario’s zoals doorgerekend met het verkeersmodel 
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In tabel 7 is een overzicht gegeven van de etmaalintensiteiten (aantal motorvoertuigen per 
etmaal) in de verschillende scenario’s op een aantal belangrijke locaties in Leiderdorp. 
 

Mtv/etmaal Telling 
2007 

2020 
autonoom

Scenario 1 
Ringweg Oost

Scenario 2 
Nul-Plus-Scenario 

Scenario 3 
Ringstructuur

Oude Spoorbaan (Zijlbrug) 27300 33900 50900 38800 49000 

Oude Spoorbaan (N445) 16700 21300 20000 20100 25300 

N446 12500 13800 14000 14100 20000 

Engelendaal (tzv Rietschans) 15900 18400 20600 23300 9100 

Engelendaal (tnv P Snoepweg) 17400 22300 26300 31400 13900 

Persant Snoepweg 
(Leiderdorpsebrug) 

27500 29500 25300 37800 25200 

Persant Snoepweg (bij 
ziekenhuis) 

13200 21400 18900 18600 15100 

Persant Snoepweg 
(Diepewatering – N446) 

13500 18600 21200 21000 27600 

Vronkenlaan (Engelendaal) 6500 16100 12400 11700 12400 

Laan van Ouderzorg (Van der 
Valk Boumanweg) 7900 12300 4300 5000 6400 

Van der Valk Boumanweg 
(eenrichtingsverkeer) 4200 1800 100 8900 200 

Van der Valk Boumanweg (bij 
Persant Snoepweg) 11500 14300 4500 13100 6600 

Van der Marckstraat 4500 10100 1900 2600 6100 

Acacialaan 9400 8400 7500 7500 7600 

Hoogmadeseweg 7500 4400 4900 4900 3500 

tabel 7: Verkeersintensiteiten per etmaal in de scenario’s 
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Scenario 1: Ringweg Oost 
 
Met de Ringweg Oost verandert de wegenstructuur van Leiderdorp, waarbij de Ringweg Oost 
een belangrijke schakel vormt in de hoofdstructuur (zie figuur 13). De hoofdstructuur rond 
Leiderdorp bestaat uit de A4, Ringweg Oost, N445 en N446. Daarnaast zijn de Engelendaal 
en de Persant Snoepweg de belangrijkste ontsluitingswegen voor Leiderdorp zelf. Er zijn 
geen grote problemen in de verkeersafwikkeling te verwachten. 
 
De aanleg van de Ringweg Oost heeft vooral positieve effecten voor de gemeente Leiden (zie 
figuur 15). Daarnaast voorkomt de Ringweg Oost dat de verkeersintensiteiten in Leiderdorp 
zeer sterk toenemen op het moment dat Leiden circulatiemaatregelen in het centrum neemt 
(zie ook Nul-plus-scenario). De Ringweg Oost zorgt voor een beperking van de toename op 
de Engelendaal en een lichte afname in de Persant Snoepweg (met name bij 
Leiderdorpsebrug). Daarnaast versterkt de Ringweg Oost het effect van de maatregelen in 
de wijken. Voordeel voor het fietsverkeer is dat de directe route via de Lage Rijndijk 
(Leiden) een sterke kwaliteitsverbetering krijgt. 
 
Het afwaarderen van de Engelendaal naar 2x1 rijbanen is in dit scenario mogelijk. Door de 
Ringweg Oost nemen de verkeersintensiteiten minder hard toe dan zonder Ringweg Oost, 
vooral op het meest zuidelijke deel van de Engelendaal. Ondanks de afwaardering blijft de 
Engelendaal een weg met hoge verkeersintensiteiten. Dit betekent dat er bij de kruispunten 
wel voldoende opstelstroken nodig zijn. Vanwege de verkeersfunctie in combinatie met 
realisatie van een HOV-baan blijft de Engelendaal een barrièrewerking houden.  
 
De hoeveelheid doorgaand verkeer zonder bestemming in Leiderdorp is beperkt (zie figuur 
18). Het meeste verkeer maakt gebruik van de route A4-N446-N445-Oude Spoorbaan. De 
omvang van het doorgaande verkeer via de Engelendaal is te verwaarlozen. Op de Persant 
Snoepweg gaat het om ongeveer 7% dat geen bestemming heeft in Leiderdorp. 
 
Over het algemeen functioneert de verkeersstructuur ook in de woonwijken goed, mede door 
de aanvullende maatregelen. Bij het scenario met Ringweg Oost zijn de volgende 
opmerkingen over het verkeer in de wijken te maken: 
» de Ringweg Oost zorgt voor een goede ontsluiting van De Baanderij. Hierdoor wordt de 

verkeersoverlast in het Zijlkwartier geminimaliseerd. Hierbij is uitgegaan van geen 
aansluiting van het Zijlkwartier op de Ringweg Oost. Dit is ook niet wenselijk, aangezien 
een dergelijke aansluiting extra verkeer door het Zijlkwartier trekt; 

» het afwaarderen van de Laan van Ouderzorg/Van Poelgeestlaan heeft positief effect op 
de hoeveelheid verkeer op deze route en in de Van der Marckstraat. Aandachtspunt is 
dat de feitelijke inrichting van de 30km-zone grotendeels bepalend is voor het effect van 
deze maatregel; 

» de aansluiting van De Bloemerd op de N446 heeft geen noemenswaardig effect om de 
route via de Gallaslaan te ontlasten. Gezien de relatief hoge kosten van het realiseren 
van deze aansluiting is deze maatregel niet kosteneffectief. De ontsluiting van De 
Bloemerd via de Gallaslaan (zonder aansluiting N446) voldoet; 

» de wegen Ericalaan-Acacialaan-Hoogmadeseweg worden ingericht als 30km-zone. Dit 
zorgt voor een vermindering van de hoeveelheid autoverkeer (t.o.v. 2007). Ondanks 
deze maatregelen blijft er verkeersdruk op deze wegen staan, vanwege de kortste route 
naar de Leiderdorpsebrug en het eenrichtingsverkeer in de Simon Smitweg; 

» aandachtspunt is de omvang van het verkeer in de spitsperioden op de route 
Achthovenerweg-Willem-Alexanderlaan. 
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figuur 13: Etmaalintensiteiten 2020 Ringweg Oost (absoluut) 

 

figuur 14: Verschil in 2020 bij Ringweg Oost t.o.v. 2020 autonoom (%) 
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figuur 15: Etmaalintensiteiten 2020 Leiden/Leiderdorp bij Ringweg Oost (absoluut) 

 

figuur 16: Verschil Leiden/Leiderdorp 2020 bij Ringweg Oost t.o.v. 2020 autonoom (%) 
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figuur 17: Verkeersintensiteiten in 2-uurs spits bij Ringweg Oost ochtend (l) en avond (r) 

 

  

figuur 18: Routes van en naar de Leiderdorpsebrug en Zijlbrug bij Ringweg Oost 
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Scenario 2: Nul-plus-scenario 
 
In het nul-plus-scenario verandert de hoofdstructuur van Leiderdorp niet. Daarentegen zijn 
de circulatiemaatregelen in het centrum van Leiden wel genomen. Te zien is dat de 
hoofdstructuur (N445, N446, Engelendaal, Persant Snoepweg) de meest belaste routes zijn 
en blijven (zie figuur 19). De Persant Snoepweg en de Engelendaal krijgen een sterke groei 
te verwerken (+30% tot +40% t.o.v. 2020 autonoom afhankelijk van de locatie). Zonder 
maatregelen zijn problemen in de verkeersafwikkeling te verwachten. Bovendien ontstaat 
een ongewenste doorgaande route via de Van der Valk Boumanweg naar Leiden. 
 
Door de sterke toename van de verkeersintensiteiten in de Engelendaal is een afwaardering 
naar 2x1 rijbanen niet goed uit te voeren. De Engelendaal blijft hierdoor een zeer sterke 
verkeersfunctie en barrièrewerking behouden. Het inpassen van een HOV-baan in de 
Engelendaal wordt moeilijker en vraagt om een ingrijpende aanpassing. 
 
Bij goed functioneren van de A4 is de hoeveelheid doorgaand verkeer door Leiderdorp 
beperkt (figuur 24). Het verkeer tussen de A4 en Leiden maakt grotendeels gebruik van de 
(wenselijke) route via N446-N445-Oude Spoorbaan. Uit de modelberekeningen blijkt dat het 
Leiderdorpse wegennet wordt gebruikt door verkeer dat geen bestemming heeft in 
Leiderdorp. Dit heeft vooral te maken met de maatregelen in het centrum van Leiden, 
waarvoor het verkeer een alternatieve route zoekt. Op de Engelendaal gaat het om ongeveer 
24% van de etmaalintensiteiten. In de Van der Valk Boumanweg gaat om zelfs om ongeveer 
80%.  
 
Over het algemeen functioneert de maatregelen in de woonwijken goed. Bij het Nul-plus-
scenario zijn de volgende opmerkingen over het verkeer in de wijken te maken: 
» het afwaarderen van de Laan van Ouderzorg/Van Poelgeestlaan heeft positief effect op 

de hoeveelheid verkeer op deze route en in de Van der Marckstraat. Aandachtspunt is 
dat de feitelijke inrichting van de 30km-zone grotendeels bepalend is voor het effect van 
deze maatregel; 

» de aansluiting van De Bloemerd op de N446 heeft geen noemenswaardig effect om de 
route via de Gallaslaan te ontlasten. Gezien de relatief hoge kosten van het realiseren 
van deze aansluiting is deze maatregel niet kosteneffectief. De ontsluiting van De 
Bloemerd via de Gallaslaan (zonder aansluiting N446) voldoet; 

» de wegen Ericalaan-Acacialaan-Hoogmadeseweg worden ingericht als 30km-zone. Dit 
zorgt voor een vermindering van de hoeveelheid autoverkeer (t.o.v. 2007). Ondanks 
deze maatregelen blijft er verkeersdruk op deze wegen staan, vanwege de kortste route 
naar de Leiderdorpsebrug en het eenrichtingsverkeer in de Simon Smitweg; 

» aandachtspunt is de omvang van het verkeer in de spitsperioden op de route 
Achthovenerweg-Willem-Alexanderlaan. 
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figuur 19: Etmaalintensiteiten 2020 Nul-Plus-scenario (absoluut) 

 

figuur 20: Verschil intensiteiten in 2020 Nul-Plus-scenario t.o.v. 2020 autonoom (%) 
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figuur 21: Etmaalintensiteiten Leiden/Leiderdorp 2020 Nul-Plus-scenario (absoluut) 

 

figuur 22: Verschil Leiden/Leiderdorp 2020 Nul-Plus-scenario t.o.v. 2020 autonoom (%) 
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figuur 23: Verkeersintensiteiten in 2-uurspits Nul-Plus-scenario ochtend (l) en avond (r) 

 

  

figuur 24: Routes van en naar de Leiderdorpsebrug en Zijlbrug Nul-plus-scenario 

 
 


