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Verslag hoorzitting Integraal Verkeers- en Vervoers Plan (IVVP) Leiderdorp op dinsdag 14 april 
2009 om 20.00h, in het Visser 't Hooft Lyceum te Leiderdorp 
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± 65 belangstellenden  
 
Verslag:  J. Kroondijk-Beaumont 
 

1.  Opening  
 
De Voorzitter opent deze hoorzitting en verwelkomt alle aanwezigen.  
De aanleiding voor deze hoorzitting was feitelijk het plan voor de aanleg van de Ringweg Oost. De 
gemeenteraad heeft daar een besluit over genomen dat luidt, dat als er een Ringweg Oost moet 
komen dan alleen de variant met de tunnel. Tevens heeft de gemeenteraad gevraagd wat er voor 
Leiderdorp in zit en of Leiderdorp bereid is hieraan mee te betalen. Het besluit hierover staat gepland 
voor de raad van september. Om te bezien of die ringweg in Leiderdorp ingepast kan worden, werd 
het hoog tijd het IVVP opnieuw te bekijken. Daarbij is ook bekeken wat er gebeurt als die ringweg niet 
wordt gerealiseerd. Eea heeft geresulteerd in het besluit van de gemeenteraad om Verkeersadvies-
bureau VIA opdracht te geven om onderzoek te doen. Middels de website is een onderzoek 
gehouden onder de bevolking om te horen hoe de burgers hierover denken en ook via de Gemeente-
winkel konden burgers formulieren invullen over het IVVP. De resultaten daarvan zijn inmiddels 
bekend en worden vanavond gepresenteerd. Na de pauze kunnen de aanwezigen nog aanvullende 
opmerkingen maken cq nadere input geven. Het huidige IVVP is nog niet af en eea verkeert dus nog 
in een fase vooraan in het proces. Op 23 april zal de commissie Ruimte alle input nog een keer 
herkauwen en op basis daarvan zullen nadere richtingen aan het verkeersbureau worden mee 
gegeven. Vervolgens zal de raad hierover een besluit nemen op 13 juli 2009.  
Hij benadrukt dat er vanavond geen debat zal plaatsvinden; het gaat vanavond mn om het inventari-
seren van meningen. Na de presentatie is er een korte pauze waarin de aanwezigen op een gele 
plakker hun vragen kunnen verwoorden en die ophangen op de wijkkaarten die in de zaal staan 
opgesteld.  
Er wordt een verslag gemaakt van deze avond. Als de aanwezigen daar een copie van wensen te 
ontvangen (volgende week), worden zij verzocht de presentielijst in te vullen.  
 
2.  Presentatie door de heer Tichelhoven (VIA) 
 
De heer Tichelhoven zegt dat VIA met en voor de gemeente werkt aan een actualisatie van het 
IVVP. Aan de hand van een powerpointpresentatie geeft hij aan wat de resultaten zijn van de 
verkeersopinie en licht hij de vraagstukken die voorliggen toe. Hij zal eerst ingaan op de aanleiding en 
doelstelling van het IVVP, en in grote lijnen aangeven wat de ontwikkelingen zijn geweest op het 
gebied van verkeer sinds 2003. Vervolgens vertelt hij wat de uitkomsten zijn van de enquête die is 
gehouden op internet, waarna hij de vraagstukken toelicht zoals die op dit moment voorliggen mbt de 
uitwerking van het IVVP. Eea is vertaald in een tweetal scenario's die hij nader uitlegt, en hij eindigt 
met het vervolgproces en de uiteindelijke planning.  
De bijbehorende sheets worden tijdens de bijeenkomst uitgereikt en tevens als bijlage 1 bij dit verslag 
gevoegd.  
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De Voorzitter dankt de heer Tichelhoven voor deze heldere presentatie. Hij last een pauze in om de 
aanwezigen de gelegenheid te bieden hun vragen kenbaar te maken en om evt. van gedachten te 
wisselen met degenen die hier namens de gemeente zijn cq de medewerkers van VIA (20.40-
21.00h). 
 
3.  Reacties publiek 
 
Mevrouw Jansen leest de vragen, opmerkingen en suggesties voor die de aanwezigen tijdens de 
pauze hebben opgeschreven. De schrijvers kunnen hun punt toelichten, zo gewenst.  
 
 Hoe erg is de geluidsoverlast bij de Driegatenbrug? 
Spreker heeft zojuist gevraagd aan de verkeerskundige hoe het zit met de oude spoorbaan. Hij 
woont in de nieuwe wijk vlak achter de Driegatenbrug. De verkeersintensiteit zal hier toenemen en hij 
maakt zich zorgen over zowel de lucht- als geluidskwaliteit en ook over de ontsluiting van deze wijk. 
Hij heeft begrepen dat het moment om bezwaar aan te tekenen nog lang niet gekomen is.  
De Voorzitter beaamt dat het zover inderdaad nog niet is.  
 

De heer Vroonhof vraagt hoe het IVVP zich de komende vier jaar aanpast aan problemen rond 
de Willem de Zwijgerlaan en de wijzigingen op de Lage Rijndijk. 

De Voorzitter meldt dat de overlast op de Willem de Zwijgerlaan de komende tijd nog niet zal 
verbeteren. Het is een tijdelijk knelpunt maar wel een knelpunt.  
 

Als er hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) op de Engelendaal komt, neemt dan ook de 
busintensiteit op de Willem de Zwijgerlaan toe, met toenemende overlast voor de wijk Driegaten-
brug? 

De Voorzitter merkt op dat de bus Leiderdorp uiteindelijk uit gaat via de Willem de Zwijgerlaan. 
 

Bewoners van de Rietschans hebben hun slaapkamer aan de wegkant, en vrezen voor overlast 
van fijnstof en geluid. 

De Voorzitter zegt dat nog onderzocht wordt of er een aftakking van de Ringweg Oost via de 
Rietschans komt. Dit is een serieus probleem waar goed naar gekeken zal worden.  
 

De heer Hoogvorst stelt dat in het GVVP van Leiden staat, dat het verkeer op de Willem de 
Zwijgerlaan met 30% zal toenemen; ook hij is bezorgd over de kwaliteit van de lucht en de 
ontsluiting van de weg.  

 
 Worden er ook geluidsschermen geplaatst op de oude spoorbaan ter hoogte van de wijk? 
Als dat nodig is om aan de eisen te voldoen, is het antwoord daarop bevestigend aldus de Voorzitter.  
 

De heer Uittenbogaard stelt voor de rijrichting op de Van der Valk Boumanweg om te keren 
waardoor het verkeer vanaf de bypass richting oude dorp/Leiderdorpse brug beter kan worden 
afgewikkeld.  

De heer Uittenbogaard licht toe dat als die rijrichting wordt omgekeerd het verkeer vanaf de bypass 
vanaf de Willem de Zwijgerlaan richting Baanderij veel makkelijker kan doorstromen. Veel sluip-
verkeer maakt daar gebruik van. De Van der Marckstraat heeft veel problemen met dat verkeer en 
eigenlijk zou hij het liefst willen dat die straat voor alle verkeer werd afgesloten.  
 

Gepleit wordt voor het afsluiten in beide richtingen van de Van der Marckstraat vanwege de 
geluidsoverlast van gemotoriseerd verkeer. 

 
 Gepleit wordt voor het afsluiten van de Van der Marckstraat tussen de Lijnbaan en Vronkenlaan.  
Spreker maakt deel uit van het actieteam dat zich inzet tegen het sluipverkeer door de Vogelwijk 
Noord. In de presentatie worden twee plekken aangegeven waarbij staat: routes knippen. Het 
actieteam zet zich al anderhalf jaar in voor de problemen in de Van der Marckstraat. Er komen 4.500 
auto's per dag doorheen en de prognose is, dat het er 10.000 worden in 2015. Het lijkt erop dat dit 
probleem niet onderkend wordt. Hij stelt voor op te nemen in de plannen die de komende weken 
worden overwogen om ook door te rekenen wat de consequenties zijn van een knip in de Van der 
Marckstraat. Dat heeft wel degelijk te maken met de Van der Valk Boumanweg want toen die weg 
eenrichtingsverkeer werd, is het sluipverkeer in de Van der Marckstraat aanzienlijk toegenomen. Dit 
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hangt dus met elkaar samen. Overwogen wordt de Van der Valk Boumanweg af te sluiten richting 
Zijldijk, zo leest hij in de plannen; dat zou helemaal funest zijn voor het sluipverkeer in de Vogelwijk.  
De heer Langendoen is bewoner van de Van der Marckstraat en sluit zich geheel aan bij de vorige 
spreker. Hij wil er nadrukkelijk op wijzen dat de 4.100 auto's dagelijks een gestage stroom verkeer is, 
mn 's morgens vanuit het oosten naar het westen. Hij denkt dat die stroom vrijwel zeker afkomstig is 
van Alphen a/d Rijn, Zoeterwoude, Koudekerk en het oude Leiderdorp dat richting het westen gaat. 
Die stroom komt tussen 15.30 en 18.30h weer door de Van der Marckstraat, zeven dagen in de week. 
Die straat is daar ongeschikt voor; het betreft hier een woonwijk en dit verkeer hoort absoluut niet in 
een woonwijk thuis. Bovenaan de wijkkaart heeft hij een briefje opgehangen: macro versus micro. Hij 
heeft steeds macroverhalen gehoord over de Ringweg Oost en W4, en dit zijn allemaal microotjes die 
allemaal voor hun microbelangen opkomen. Hij roept de gemeente op om ook die microbelangen 
eens door te laten klinken want heel veel mensen zitten met dat probleem.  
De Voorzitter meent dat in de presentatie ook doorklinkt, dat nu juist ook op microniveau wordt 
gekeken omdat daar ook aandacht voor moet zijn. Het probleem in de Vogelwijk is volstrekt helder. 
De heer Tichelhoven geeft aan de hand van de wijkkaart aan dat die hele route aandacht behoeft, en 
de ontsluiting van de Baanderij en het Zijlkwartier. Daar moet juist ook naar ontsluiting op wijkniveau 
worden gekeken maar hij wil nog niet zover gaan, dat daar een knip gemaakt moet worden. De 
situatie wordt zowel met als zonder Ringweg Oost bekeken en daarbij moet sluipverkeer door 
Leiderdorp natuurlijk voorkomen worden. Hoe de structuur ook is, er moet altijd getracht worden 
zoveel mogelijk verkeer buitenom te leiden en niet door een stad of dorp. 
Spreker mist in de presentatie de oplossingen die hiervoor mogelijk zijn. Als er bijv. een IKEA komt 
en er worden geen maatregelen genomen op de Persant Snoepweg dan zal dat voor problemen 
zorgen.  
De Voorzitter meldt dat ook de W4-gebieden in het IVVP-verhaal zijn meegenomen.  
De heer Geerts antwoordt dat nu nog geen oplossingen worden aangereikt omdat het nu gaat om het 
signaleren van problemen.  
De Voorzitter beaamt dat er nog geen oplossingen worden gegeven omdat ervoor gekozen is eerst 
een hoorzitting te houden om de knelpunten te inventariseren.  
 
 Mevrouw Aten heeft een vraag inzake de beoordeling van de overlast Noord West. 
Mevrouw Aten begrijpt uit de presentatie, dat het er in het Noord West-scenario op lijkt dat er weer 
verkeer via de Splinterlaan afgevoerd kan worden. In de nul-plus-variant staat dat de ontsluiting van 
de Baanderij onveranderd blijft, terwijl eerst wel werd aangegeven dat de ontsluiting van de Baanderij 
tot de top drie van problemen behoort dus is dit wel een variant? Die variant lijkt haar geen optie.  
De heer Tichelhoven zegt dat er nog onzekerheid is over de komst van de Ringweg Oost. De variant 
zonder die ringweg is dus altijd een variant. In de variant zonder Ringweg Oost zijn er heel veel 
minder mogelijkheden om de ontsluitingsstructuur bij de Baanderij te veranderen. Als de ringweg er 
wel komt, is er een kans om in het gebied in de noordwest-hoek goed te kijken naar een meest 
optimale ontsluitingsstructuur, en dit in relatie met de problemen op de Van der Marckweg en Laan 
van Ouderzorg.  
Mevrouw Aten vraagt of bij de huidige voorstelling van de Ringweg Oost een afvoer richting 
Splinterlaan kan plaatsvinden.  
Dat is één van de mogelijkheden, aldus de heer Tichelhoven, maar er liggen nog geen voorstellen. 
Er zijn verschillende mogelijkheden in dat gebied en die worden in de komende periode nader 
onderzocht; deze zullen vervolgens ook weer terugkomen op een informatieavond over dit plan.  
 

Waarom zijn er bij scenario West geen maatregelen nodig in de wijk als de Ringweg Oost er 
komt? 

Spreker licht toe dat juist met de Ringweg Oost prachtige maatregelen genomen kunnen worden 
tegen het sluipverkeer in de wijken.  
De heer Tichelhoven geeft op de wijkkaart aan om welke route het gaat. Met de Ringweg Oost zal 
een aantal problemen die spelen vanaf de Leiderdorpse brug minder worden; dat is zijn inschatting op 
dit moment.  
Spreker meent dat dat niet waar is. De prognose is dat het aantal auto's in de Van der Marckstraat 
stijgt van 4.500 naar 7.500.  
De heer Tichelhoven is van mening dat met de komst van de ringweg minder aanvullende 
maatregelen nodig zijn ivm het sluipverkeer door de stad, kijkende naar de verkeersprognoses. Dat is 
het effect van het maken van een route buitenom.  
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Spreker stelt dat nu niet het beeld moet ontstaan dat de problemen afnemen; de problemen worden 
alleen minder erg.  
Spreker denkt dat hier niet moet staan geen maatregelen nodig in de wijk maar andere maatregelen 
nodig in de wijk.  
De Voorzitter meent dat hier inderdaad moet staan minder maatregelen.  
 

De heer Delfos stelt voor de Vijverhof weer open te stellen voor verkeer waardoor er geen knip 
nodig is in de Cor Gordijnsingel. 

De heer Delfos licht toe dat het niet zo is, dat er dan geen knip meer nodig is in de Cor Gordijnsingel 
maar de Vijverhof – waarvan iedereen zich afvraagt waarom die afgesloten is - kan gewoon open, 
ook tbv het verkeer van en naar de Winkelhof.  
 

Aandacht wordt gevraagd voor het HOV en de wijkontsluitende OV-netwerken in de buurt. Het 
HOV gaat verder in Leiden. 

De Voorzitter geeft aan dat dit een regionale OV-visie betreft, en daarin is uiteraard ook aandacht 
voor het HOV en wijkontsluitingslijnen. De gemeente heeft ervoor gepleit de lijnen in het oude dorp 
niet te laten verdwijnen. In het ontwerp van de nieuwe Willem de Zwijgerlaan moet ook ruimte zijn 
voor de nieuwe HOV. 
 
 De Engelendaal moet juist niet afgewaardeerd worden want die capaciteit is heel hard nodig.  
De Voorzitter zegt dat de prognose aangeeft dat de Engelendaal afgewaardeerd kan worden als het 
verkeer buitenom gaat maar dit wordt onderzocht.  
Spreker vraagt aandacht voor het afwaarderen van de Engelendaal, ervan uitgaande dat de Ringweg 
Oost komt waar die gepland is. Als daar een HOV-lijn komt die afslaat naar Bospoort dan vraagt hij 
zich af wat de effecten zijn van een HOV-baan op de Persant Snoepweg richting Bospoort voor het 
verkeer dat uit Leiden richting IKEA gaat. Als de Engelendaal wordt afgewaardeerd, zal dat verkeer 
niet meer linksaf gaan maar rechtdoor moeten naar Bospoort. Op de kruising Engelendaal, Simon 
Smitweg en Persant Snoepweg zal er dan een congestie bij komen richting Bospoort waar nu al een 
congestie richting Leiderdorpse brug is. Welke maatregelen kunnen daartegen genomen worden? 
De heer Tichelhoven zegt dat alle verkeersprognoses – die uitgaan van regionale verkeersmodellen 
– gebaseerd zijn op het prognosejaar 2020. Alle ontwikkelingen die zijn voorzien tot 2020 zijn daarin 
meegenomen en de effecten van de scenario's die straks uitgewerkt worden, worden ook in die zin 
doorgerekend. Als het plan klaar is, zijn die effecten doorgerekend en voorzien van maatregelen. 
Antwoord op dergelijke vragen kan hij pas geven op de informatieavond in mei. Natuurlijk wordt 
daarbij ingezoemd op de leefbaarheid in de wijken.  
Spreker vraagt of dat betekent, dat bij die aannames twee keer twee banen op de N446 en 
spoorbaan meegenomen zijn. In het verkeersrapport voor IKEA stond nl. dat de provinciale weg twee 
keer tweebaans wordt (vierbaans met een bypass) en het verkeer dat nu de Persant Snoepweg 
oprijdt, zou dan buitenom rijden en via de Engelendaal weer terug het dorp in komen. Is rekening 
gehouden met dat scenario? 
De heer Tichelhoven zegt dat nog niet is ingezoemd op de exacte locaties. Welke ontwikkelingen tot 
2020 zijn meegenomen, is afhankelijk van de fase van besluitvorming over die ontwikkelingen.  
De Voorzitter denkt dat het buitenom rijden ook aantrekkelijk gemaakt zal moeten worden. De extra 
bypass in de rotonde bij IKEA staat er alvast.  
Spreker zegt dat Wereldhave een overeenkomst heeft gesloten over uitbreiding van de Winkelhof. 
Dat zal effect hebben op de capaciteit van de Engelendaal; is daar rekening mee gehouden? 
De heer Tichelhoven zegt dat daar rekening mee wordt gehouden. Het Centrumplan is als 
uitgangspunt verwerkt in de regionale verkeersmodellen.  
Spreker vraagt wat er gebeurt als IKEA er niet komt en de uitbreiding van de Winkelhof ook niet, 
wordt daar ook rekening mee gehouden? Of gaat VIA uit van het worst case-scenario? 
De heer Tichelhoven zegt dat VIA technisch gezien vwb de berekeningen tot 2020 uitgaat van wat 
de vastgestelde kaders op ruimtelijke ontwikkelingen zijn en voorgenomen maatregelen etc. waar 
besluitvorming over is. Daarbij wordt rekening gehouden met de fase van besluitvorming. In de regel 
is het zo, dat als een ontwikkeling niet doorgaat daar bijna altijd een andere ontwikkeling voor in de 
plaats komt. Als er minder winkeloppervlak bij komt dan kunnen de gevolgen daarvan voor het 
verkeer zo uitgerekend worden, echter, een paar winkels meer is niet bepalend voor de 
verkeersstructuur op macroniveau. Er moet natuurlijk goed naar gekeken worden naar hoe dat soort 
ontwikkelingen in de praktijk uitpakken.  
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Spreker merkt op dat over de projecten die hij zojuist noemde nog procedures lopen. Hij wil niet 
vooruitlopen op de uitkomsten daarvan maar eea kan dus wat anders liggen dan de uitkomsten van 
de onderzoeken.  
Dat kan, aldus de Voorzitter. 
De heer Lycklama heeft zich al eerder uitgesproken over de zorgelijke ontwikkelingen op de Persant 
Snoepweg mbt de ontwikkelingen van Bospoort. Bij de invulling van de enquête heeft hij opnieuw de 
aandacht gevestigd op het feit, dat de Willem Alexanderlaan evt. doorgetrokken kan worden met een 
brug over de Dwarswatering richting Bospoort om op die manier de Persant Snoepweg te ontlasten. 
Komt deze suggestie ergens in de plannen terug? 
De Voorzitter heeft begrepen dat de heer Lycklama die vraag ook op internet heeft gesteld. Deze 
suggestie wordt in ieder geval meegenomen.  
 

Er wordt een aantal argumenten gegeven om de Engelendaal juist niet af te waarderen. Dat heeft 
te maken met het effect van het verkeer van en naar Ommedijk, en ook de verkeersstromen van 
en naar de Winkelhof zouden daar niet voor pleiten, evenals de aan- en afvoer van goederen 
door vrachtverkeer. 

 
 Aandacht wordt gevraagd voor de fijnstofuitstoot bij de Leyhof als de ringweg er komt.  
 

Om sluipverkeer en overlast te voorkomen svp een knip bij de Brugmanbrug muv het openbaar 
vervoer.  

Spreker geeft op de kaart aan waar die knip zou moeten komen. Hij licht toe, dat in 1996/97 
oorspronkelijk één ontsluitingsweg voor de Leyhof was gepland en dit is nu een redelijk doorgaande 
weg geworden van Engelendaal via Leyhof naar de provinciale weg. Hij heeft net gehoord dat die 
weg twee keer tweebaans wordt. 
Dat is een wensbeeld, aldus de Voorzitter.  
 

Opgemerkt wordt over de Buitenhoflaan tussen de Buitendijklaan en de Torenwacht dat daar een 
30 km-zone geldt maar dat is niet overal aangegeven. Verzoeke dit alsnog te doen.  

 
Het valt de heer Vroonhof op dat de gemeente blijkbaar de N446 officieel niet mag betrekken bij 
het IVVP terwijl dat zo voor de hand ligt. Het bureau geeft alleen een voorzichtige hint.  

De Voorzitter verduidelijkt dat die weg op dit moment nog van de Provincie is, niet van de gemeente.  
 

Gepleit wordt voor ontsluiting van de sportvelden via de N446 omdat dat een goedkope en 
efficiënte oplossing is.  

 
 Er wordt nogmaals aandacht gevraagd voor ontsluiting van de Bloemerd.  
Spreker meent dat er veel overlast is op de route naar de Bloemerd. Als je dat verkeer vanaf de 
andere kant zou leiden dan kan daar veel overlast mee voorkomen worden.  
Dan is er in ieder geval minder verkeer op de Gallaslaan, denkt ook de Voorzitter.  
 
 Hoe ontstaat er een veilige fietsroute over de Van der Marckstraat en de Touwbaan? 
Spreker zegt dat het verkeer van de Touwbaan ook in de Van der Marckstraat uitkomt. Er is heel veel 
verkeer in de Van der Marckstraat en ook alle soorten verkeer, waaronder vrachtverkeer. Hoe kan 
dan voorgesteld worden over de Touwbaan een veilige fietsroute te gaan maken? Dat lukt helemaal 
niet, ook niet in de toekomst. Of het moet een eenrichtingsbaan worden waar een stuk voor de 
fietsers wordt vrijgemaakt. Eigenlijk zou Leiderdorp een heel veilig plan moeten hebben voor fietsers, 
zeker bij de Vronkenlaan met vier scholen en de Van der Marckstraat. Eigenlijk moet zelfs op de 
Engelendaal een knip komen, geen doorgaande route dus.  
 

Als het nu nergens drukker wordt, waarom komen er dan steeds meer onzinnige drempels? Als 
voorbeeld wordt de Splinterlaan genoemd.  

 
De heer Van der Drift vraagt aandacht voor de toenemende filevorming op de Van der Valk 
Boumanweg en de Laan van Ouderzorg, en het doorgaande vrachtverkeer richting Leiden. Welke 
maatregelen zijn daar nodig? 
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De heer Wentink vraagt hoe het straks zou worden als de Ringweg Oost er is vanaf de 
Spanjaardsbrug. Dit stukje Splinterlaan geeft nu toegang tot ambulances. 

De heer Wentink raakt verward door de verschillende verhalen van de wethouders van Leiderdorp en 
Leiden inzake de Zijldijk. Hij hoopt dat de wethouder van Leiderdorp in dit verband zijn zin krijgt maar 
hij hoort ook, dat als het ene plan niet doorgaat het andere plan er komt, en hij hoopt niet dat dat plan 
over de weg over de Zijldijk gaat. In het verleden is er veel moeite gedaan om het Zijlkwartier autoluw 
te maken. Toen de Van der Valk Boumanweg eenrichtingsverkeer werd, is de Splinterlaan vanwege 
het drukke verkeer afgesloten. Nu ziet hij dat voorgesteld wordt de Splinterlaan weer open te stellen 
maar er komt straks ook verkeer over de Lage Rijndijk en de Spanjaardburg de Splinterlaan op. De 
ringweg zou over de Zijldijk gaan lopen en de Van der Valk Boumanweg zou overgaan in de 
Splinterlaan. Het ambulanceverkeer vanuit Leiden zal dan ook door de Splinterlaan geloodst moeten 
worden. 
Dat is een punt van aandacht, aldus de Voorzitter. 
De heer Geerts zegt dat er twee scenario's op tafel liggen en niet nog een andere variant.  
De heer Wentink concludeert daaruit dat er geen rekening wordt gehouden met wat Wethouder 
Steeg van Leiden wil. 
De Voorzitter zegt dat Leiderdorp – dus ook Wethouder Glasbeek - duidelijk is geweest: een 
Ringweg Oost alleen met een tunnel.  
De heer Wentink zit op een druk punt tegenover de Spanjaardbrug, waar verschrikkelijk veel verkeer 
langs komt. Hij heeft een tekening gemaakt waarop een man staat die zegt: niet hier maar daar. Die 
situatie ontstaat natuurlijk; als het probleem voor de één wordt weggenomen, krijgt de ander daar last 
van.  
Dat is waar, aldus de Voorzitter, en daar wordt rekening mee gehouden.  
 

De heer Dopper stelt voor de Drostlaan weer open te stellen naar de Splinterlaan en de 
Splinterlaan in te richten als 30 km-zone.  

De heer Dopper licht toe, dat die laan inrichten als een 30 km-zone de mogelijkheid biedt om op de 
Drostlaan weer tweerichtingenverkeer mogelijk te maken. Hij kan nl. niet bij de Van der Valk 
Boumanweg komen zonder een grote omweg te maken.  
 

Voorgesteld wordt de verkeersstroken op de Van der Valk Boumanweg naar het kruispunt met de 
Persant Snoepweg toe opnieuw in te delen. Hier is een tekening bijgevoegd.  

Spreker stelt voor hier twee stroken voor rechtsaf te maken.  
 

Welke maatregelen kunnen genomen worden rondom de Leiderdorpse brug, Persant Snoepweg 
en Engelendaal, en moet daarvoor de 30 km-zone op de Acacialaan opgeheven worden? 

Iets anders is volgens de Voorzitter, om die brug nu eens dicht te laten tijdens de spits. Dat moet 
echter afgekaart worden met Provinciale Waterstaat.  
 

Waar komen de maatregelen - voor het geval IKEA komt - om het verkeer op de Persant 
Snoepweg te ontmoedigen? 

Hier is al een suggestie voor gedaan, aldus de Voorzitter. 
 

Wat zijn de effecten van uitbreiding van de Winkelhof voor het verkeer op de Van der Valk 
Boumanweg, Vronkenlaan en Persant Snoepweg? 

 
Opgemerkt wordt dat over de Voorhoflaan acht bussen per uur rijden en die zijn bijna allemaal 
leeg.  

De Voorzitter denkt dat als die frequentie nog meer vermindert, de bussen nog leger zullen worden.  
Spreekster woont aan de Voorhoflaan. Zij heeft geen vragen gesteld want daar heeft zij onderhand 
genoeg van. Vanaf 1994 is er al een briefwisseling met de gemeente gaande en zijn toezeggingen 
gedaan bij het eerste overleg met de Burgemeester. Bewoners hebben toen verzocht om een 
bussluis op de Voorhoflaan; die lag bij de Buitenhofvijver niets te doen. Dat is niet gebeurd. De 
bussluis is vertrokken maar zij weet niet waarheen. Eea was ook in een verslag opgenomen. De 
verkeerslast in de wijk is heel erg toegenomen en het is er continu druk met verkeer. De slaapkamers 
liggen aan de kant van de Voorhoflaan en zij wordt wakker van de uitlaatgassen, dus zij houdt de 
ramen permanent dicht. In de tuin zitten, is er niet meer bij vanwege de uitlaatgassen. 
De Voorzitter concludeert dat spreekster een sterk pleidooi houdt voor een knip in de Voorhoflaan.  
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Spreekster zegt dat hier twee jaar terug al over gesproken is. Zij vindt het wel erg dat dit nu toch 
weer afhankelijk is van de Engelendaal want bewoners dachten al een toezegging van de gemeente 
gekregen te hebben.  
De Voorzitter benadrukt dat dit allemaal wel in samenhang bekeken moet worden. 
 

Verzocht wordt om op de Persant Snoepweg tussen de Leiderdorpse brug en Bospoort een 
vrachtwagenverbod in te voeren.  

Spreker doelt op een tijdelijk verbod, bijv. tussen 22.00 en 10.00h geen lange ferries met dubbele 
aanhangers. Bewoners aldaar ondervinden veel geluidsoverlast 's nachts van vrachtverkeer.  
 
 Is rekening gehouden met de vestiging van IKEA? 
 

In de presentatie wordt aangegeven dat er sinds 2004 weinig groei is geweest. Hoe kan dat terwijl 
de Persant Snoepweg nu elke dag vijf tot zes uur vaststaat? Waarom wordt dit punt elders in de 
presentatie niet aangemerkt als overlast van verkeer? 

De Voorzitter denkt dat de Persant Snoepweg in de hoofdstructuur wel als probleem is aangemerkt 
in de presentatie.  
Spreekster bestrijdt dat. Het stuk vanaf de Leiderdorpse brug tot aan de Engelendaal komt nergens 
in de presentatie voor terwijl dat stuk dagelijks zo druk is. Waarom is dit nergens in de plaatjes 
aangegeven? 
De Voorzitter meent dat de verbreding van de A4 ook heel hoog nodig is want een deel van het 
probleem op de Persant Snoepweg wordt veroorzaakt doordat het op de snelweg vaststaat. Men gaat 
dus omrijden.  
Spreker denkt dat er straks precies hetzelfde gaat gebeuren bij IKEA. 
Met IKEA wordt ook rekening gehouden, aldus de Voorzitter. 
Spreekster zegt dat de Voorzitter hier een conclusie trekt die zij graag in het plan terug wil zien. Zij 
doet 's nachts geen oog dicht, en wordt 's ochtends wakker van de stank en de herrie van al die 
zware vrachtwagens. En dit wordt nergens genoemd. Zij – en daarmee de betreffende bewoners-
verenigingen - wil absoluut  dat dit in het plan terugkomt.  
De Voorzitter zegt dat dit punt misschien mist op het plaatje maar het zal er zeker bijgetekend 
worden.  
 

Vrachtverkeer wordt omgeleid via de Persant Snoepweg. Is bekend dat voor dit besluit foute 
metingen zijn gebruikt? 

Spreker licht toe, dat er een verkeerd besluit is genomen waarbij vrachtverkeer via een vreemde 
omleidingsroute uiteindelijk weer teruggaat naar de Leiderdorpse brug omdat dit niet meer via de 
Acacialaan, Ericalaan en Hoogmadeseweg zou moeten rijden. De metingen waarop dat besluit is 
gebaseerd, blijken fout te zijn. Hij heeft een bezwaar ingediend bij de Bezwarencommissie en 
gevraagd om juiste metingen uit te voeren. Hij wordt echter aan het lijntje gehouden. De beslissing is 
op een onjuiste wijze genomen. De omleiding van het vrachtverkeer is dus ook onrechtmatig. De 
procedure zal doorlopen net zolang tot het vrachtverkeer weg is op de Persant Snoepweg. De 
gemeente permitteert zich om een weg die overbelast is door maatregelen die niet gefundeerd zijn 
nog zwaarder te belasten. Degenen die daar wonen, worden daarmee opgezadeld met een immens 
probleem.  
De Voorzitter zegt dat als dat besluit op verkeerde gegevens gebaseerd zou zijn dat hersteld moet 
worden.  
 
 Er is een capaciteitsprobleem bij de Leiderdorpse brug; hoe zit dat met de Persant Snoepweg? 
 

Waarom staat het eenrichtingsverkeer op de Simon Smitweg weer ter discussie? Er is nu al een 
gevelbelasting van 73 tot 90 decibel op de aangrenzende percelen.  

Daartoe is nog niet besloten, aldus de Voorzitter; dit is een suggestie die VIA doet.  
 

Waarom moet het vrachtverkeer vanaf de Achthovenerweg richting de Stierenbrug eerst 2 km 
omrijden langs het ziekenhuis en de Persant Snoepweg, en kan het niet rechtstreeks via de 
Acacialaan? 

Dat sluit volgens de Voorzitter aan bij een eerdere opmerking of die route wel logisch is.  
 
 Waarom is Bospoort niet meegenomen? 30.000 Verkeersbewegingen per week.  
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De Voorzitter geeft aan dat Bospoort wel meegenomen is.  
 

Een knip in de Voorhoflaan, wat zijn daarvan de gevolgen voor het kruispunt Persant Snoepweg/ 
Engelendaal? 

 
De heer Lohmeijer stelt dat met de Ringweg Oost de problemen bij de Leiderdorpse brug 
belangrijk opgeheven worden maar daardoor ontstaat er een enorm verkeersknelpunt bij de 
kruising Kanaalweg en Hoge Rijndijk.  

Die opmerking is juist volgens de Voorzitter; dit zijn problemen die Leiden op zou moeten lossen. 
Leiden zou moeten zorgen voor een ongelijkvloerse kruising met de Hoge Rijndijk en de spoorlijn 
naar Utrecht; pas dan zal dit goed gaan lopen.  
Spreker zou verwachten dat de integraliteit van dit plan ook groter is dan alleen integraal voor 
Leiderdorp. Er wordt toch ook in Holland Rijnland-verband veel met elkaar samengewerkt? Moet nog 
meer samenwerking met Leiden gezocht worden voor dit soort problemen? 
De Voorzitter denkt dat aan het verkeersbureau en ook de projectleider moet worden meegegeven, 
dat ook naar het GVVP van Leiden gekeken moet worden. Overigens is de Ringweg Oost wel een 
bewijs dat Leiderdorp niet op een eiland woont.  
Dit loopt al, aldus de heer Geerts. Er is in beginsel alleen gekeken naar problemen op eigen terrein 
en hoe die aansluiten bij de aandachtsgebieden van de gemeente Leiden.  
 

Opgemerkt wordt dat minder verkeer over de Achthovenerweg twee voordelen heeft: minder 
verkeer door het oude dorp en geen trillingen van vrachtwagens op deze slappe dijkweg.  

 
Voorgesteld wordt op de Achthovenerweg 30 km/u in te voeren, evenals op de Mauritssingel en 
de Hoogmadeseweg. De Achthovenerweg is qua structuur eerder een erftoegangsweg. 

De Voorzitter zegt dat dit ook gaat gebeuren op de Hoogmadeseweg, zo is de bedoeling. Tav de 
Achthovenerweg hangt eea samen met verplaatsing van Vliko en daar wordt aan gewerkt; de 
ondernemer zelf werkt daar ook aan mee maar heeft ook zijn wensen.  
 
De Voorzitter concludeert dat alle briefjes nu behandeld zijn. Er is nog kort tijd voor vragen.  
 
Spreekster kan niet begrijpen dat bij de Stierenbrug een verkeersgroei van -2% staat opgenomen.  
De Voorzitter heeft ook de indruk dat dat niet klopt. 
De heer Tichelhoven verduidelijkt dat de gegevens tot twee maal toe gecheckt zijn. 
De Voorzitter zegt dat eenieder die daar dagelijks rijdt toch een andere ervaring heeft.  
Spreker vindt het moeilijk te begrijpen dat met theoretische berekeningen wordt gewerkt en niet met 
de werkelijkheid. Hij wil oplossingen zien voor de dagelijkse problemen en niet een onderzoek dat van 
achter het bureau wordt uitgevoerd.  
De Voorzitter zegt dat in 2007 nog tellingen plaats gevonden hebben.  
De heer Geerts heeft begrepen dat elke twee jaar metingen worden verricht. Die zijn het laatst in het 
najaar van 2007 verricht en dit najaar komen er dus wederom metingen. Wellicht is het zinvol nog een 
tussentijdse meting te doen maar afgezien daarvan: dit is uit metingen naar voren gekomen.  
Spreekster zegt dat die -2% misschien wel komt omdat het verkeer daar gewoon stil staat.  
De heer Tichelhoven merkt op dat dat zomaar zou kunnen. Een rode weg is een drukke weg. 
Ervaren overlast is niet uit een plaatje af te leiden want wat ook speelt, is hoe het met de kruispunten 
zit, met de aantakkende wegen, met sluiproutes, verkeerslichten etc. Het is in ieder geval niet zo dat 
hij van achter een bureau een plannetje voor Leiderdorp bedenkt.  
Spreker geeft aan dat het steeds vaker voorkomt, dat automobilisten op de Persant Snoepweg 
voordat zij in de fuik van de file terechtkomen omkeren. 
De heer Geerts zegt dat die -2% ook niet betekent dat het verkeer daar afgenomen is, integendeel. 
Er zijn afwegingsmechanismen en bekeken wordt wat met zo'n percentage moet worden gedaan. In 
het totaalplan worden alle elementen met elkaar gewogen.  
 
Spreker heeft gehoord dat het aspect veiligheid goed is uitgepakt in Leiderdorp; de verkeers-
ongevallenstatistiek van 2007 laat een afname zien. De ongevallenregistratie neemt echter ook af. 
Het gaat hier om echte veiligheid en vermeende veiligheid, echte onveiligheid en vermeende 
onveiligheid. Hij weet dat er vele ouderen en ouders van kinderen zijn die grote angsten uitstaan om 
zich te bewegen in Leiderdorp. Die statistiek is misschien wel gezakt maar dat heeft geen relatie met 
gevoelens van onveiligheid. Hij roept op vooral ook met die gevoelens van onveiligheid iets te doen.  
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Spreekster vraagt hoe reëel de optie Ringweg Oost is of is dat alleen een leuke wens? 
De Voorzitter antwoordt dat de politiek die afweging moet maken.  
Spreekster vraagt of er tekenen zijn dat die ringweg doorgaat.  
De Voorzitter antwoordt dat Leiderdorp voorwaarden heeft gesteld maar ook uit het IVVP moet 
blijken of deze ringweg gunstig uitpakt voor Leiderdorp. In september wordt hierover beslist. Het is 
nog niet te zeggen wanneer zo'n ringweg gereed kan zijn.  
De heer Geerts voegt daaraan toe, dat in het najaar een keuze wordt gemaakt over het principe 
Ringweg Oost.  
 
4.  Sluiting 
 
De Voorzitter zegt dat hier in de commissie Ruimte van 23 april de eerstvolgende keer over zal 
worden gesproken. Daarin zal de input van vanavond en de presentatie aan de orde komen. Op 14 
mei vindt een presentatie plaats over wat uit de studie van het verkeersbureau is gekomen en op 19 
mei is er weer een commissievergadering. Dit voorstel zou kunnen worden afgetikt in de raad van 13 
juli.  
Hij dankt alle aanwezigen hartelijk voor hun inbreng en sluit de bijeenkomst om 22.25h. 
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