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Verslag informatiebijeenkomst Integraal Verkeers- en Vervoersplan (IVVP) Leiderdorp op 
donderdag 14 mei 2009 om 20:00 uur in het Visser 't Hooft Lyceum te Leiderdorp 
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De heer H. Ticheloven 
De heer H. de Jong 
 
Gemeente Leiderdorp 
Wethouder P. Glasbeek 
Mevrouw M. Jansen (afdeling Communicatie) 
 
40 Belangstellenden 
Bewoners en enkele raadsleden 
 
Verslag: F.M. van Spiegel  
 
 
1. Opening  
Wethouder Glasbeek opent de informatiebijeenkomst over het concept-IVVP en heet alle aanwezigen 
welkom. De wethouder licht kort de historie toe. Bij de discussies in de raad over de Ringweg Oost is 
vastgesteld dat het belangrijk is de effecten ervan op de verkeerscirculatie te bekijken en te komen tot 
actualisering van het IVVP van 2003. Dat biedt tevens de mogelijkheid om bestaande wensen te 
toetsen en te komen tot een samenhangend beeld. In de tussentijd is een enquête onder bewoners 
gehouden waarbij tijdens de hoorzitting van 14 april jl. uitgebreid is stilgestaan. Er zijn diverse 
suggesties voor het IVVP naar voren gebracht. De commissie Ruimte heeft eind april ook nog 
opmerkingen geplaatst waar rekening mee gehouden dient te worden. VIA heeft uiteindelijk een 
concept-IVVP opgesteld waarvan de hoofdlijnen vanavond gepresenteerd worden. Over de status van 
dit concept zegt de wethouder dat het college van B&W er nog niet naar gekeken heeft. Wat 
vanavond gepresenteerd wordt, is dan ook geheel voor rekening van het verkeersbureau VIA. Het 
college zal zich er begin juni een mening over vormen, mede nadat de reacties van hedenavond zijn 
meegewogen. 
In de pauze kunnen de belangstellenden hun vragen noteren op de zogenaamde gele briefjes die op 
de kaarten bevestigd kunnen worden. Na de pauze zullen de gestelde vragen beantwoord worden. 
 
2. Presentatie door de heer Ticheloven (VIA)  
De heer Ticheloven licht allereerst toe wat er tot nog toe gedaan is om tot het conceptplan te komen. 
Daarna licht hij de drie scenario’s toe: Nul-Plus-variant waarbij de hoofdstructuur niet verandert, 
Ringweg Oost-variant en Ringstructuur. Vervolgens presenteert hij de conclusies waaruit naar voren 
komt dat de tweede variant, Ringweg Oost, de meeste plussen laat zien. Aansluitend volgen de 
deelplannen: verkeerscirculatie, wegcategorisering, langzaam verkeer/schoolroutes/verkeersveiligheid 
en openbaar vervoer. Ten slotte benoemt spreker de vervolgstappen: 

o 19 mei presentatie in de raadscommissie Ruimte,  
o resterende deel van mei: verwerking van de reacties van 14 mei en 19 mei met uitwerking van 

het Maatregelenprogramma tot en met 2013, 
o 2 juni vaststelling door het college van B&W, 
o 23 juni formele behandeling collegevoorstel in de raadscommissie Ruimte, 
o 13 juli vaststelling in de gemeenteraad. 

De sheets van de presentatie zijn te vinden op de website van de gemeente Leiderdorp. Tijdens de 
presentatie stellen de aanwezigen in de zaal enkele vragen. Deze vragen en antwoorden zijn 
hieronder verwoord. 
 

Wat is het doel van het IVVP? 
Leiderdorp kent nu een IVVP van 2003. Het is de bedoeling dat dit geactualiseerd wordt tot een IVVP 
2009 dat een actueel beleidskader biedt voor de verkeers- en vervoersplannen (inclusief projecten) 
voor de komende jaren. Het IVVP zal afsluiten met een voorstel voor een Maatregelenprogramma tot 
en met 2013 en geeft een doorkijk naar 2020. Het is dus een koepelplan voor de komende jaren 
waarbij rekening wordt gehouden met alle actuele ontwikkelingen. Het inhoudelijke doel is een 
optimale IVVP te maken dat rekening houdt met alle ontwikkelingen die er zijn. 
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Is bij cijfers volgens de Nul-Plus-variant rekening gehouden met de Rijnlandroute? 
Bij de cijfers is rekening gehouden met de Rijnlandroute. VIA is uitgegaan van het Regionaal 
Verkeersmodel. Het bureau dat dit model beheert heeft deze berekeningen uitgevoerd om te 
voorkomen dat in Leiderdrop berekeningen worden gemaakt die afwijken van wat er in de regio 
gebeurt. Dit betreft dus ook de plannen van Rijkswaterstaat en Leiden. 
 

Hoe autonoom zijn de deelplannen? 
De deelplannen kennen een hoge mate van autonomie, maar bij het verkeerscirculatieplan 
vrachtverkeer wordt zichtbaar dat dit gebaseerd is op het scenario waar VIA de voorkeur aan geeft, te 
weten de variant Ringweg Oost.  
 

Is het IVVP bedoeld voor de periode tot 2013? En wanneer verwacht men dat Ringweg Oost 
gereed is? 
Het plan kent een doorkijk naar 2020. Het op te leveren plan zal tevens een voorstel bevatten voor 
een Maatregelenprogramma tot 2013. Ringweg Oost is een apart project. In het kader van de 
RijnGouweLijn en de bijbehorende afsprakenplanning wordt verwacht dat de Ringweg Oost in 2014 
gereed is. 
 

Het is vreemd dat er een plan gemaakt wordt dat gebaseerd is op de Ringweg Oost terwijl 
deze er voorlopig nog niet is. Een andere vragensteller stelt dat alle deelplannen weer 
aangepast moeten worden als het college uiteindelijk voor een andere hoofdstructuur kiest. 

Voorgesteld wordt dat men eerst de presentatie van de deelplannen afwacht. Indien het college echter 
voor een andere hoofdstructuur kiest, zullen de deelplannen op onderdelen aangepast moeten 
worden. 
 

Klopt het dat er bij het deelplan verkeerscirculatieplan een pijl loopt vanaf het Zijlkwartier? 
Bij de vorige bijeenkomst was in de tekening als suggestie een extra pijl opgenomen als extra 
aansluiting op de Ringweg Oost (Baanderij en Zijlkwartier). Dit is technisch erg lastig omdat de 
Ringweg Oost daar boven de grond komt. Een kruising is in verband met het bestaande water 
technisch moeilijk in te richten. Bovendien betekent een dergelijke aansluiting op de Ringweg Oost 
extra doorgaand verkeer door de wijk vanuit Vronkenlaan naar Ringweg Oost en dat is ongewenst. 
 

Bij het deelplan wegcategorisering wordt de vraag gesteld of de Heinsiuslaan een soort 
parallelweg wordt van Engelendaal. Het is onduidelijk waarom dit een hele rondweg wordt. 

De functiebenaming wil niet zeggen hoe druk de weg is. De weg staat erin omdat hij een functie heeft 
voor de ontsluiting van het centrum. 
 

Bij het deelplan langzaam verkeer en schoolroutes wordt gevraagd of er een extra fietsroute 
bij de molen komt die doorloopt naar de overkant van de A4. 

Dat klopt. Men kan dan onder de A4 door. 
 

Het deelplan openbaar vervoer is aanleiding voor de vraag of er een busbaan op de Persant 
Snoepweg gelokaliseerd is. Op de tekening staat immers een streekbus over de weg ingekleurd. 
Voor zover VIA op de hoogte is wordt er geen busbaan gepland. 
 

Een 30 kilometerzonering heeft effect voor de bussen. Als er in een route veel drempels liggen 
is dat niet aantrekkelijk voor de openbaar vervoerreiziger. Dit heeft dus invloed op de 
concurrentiepositie van het openbaar vervoer. 

Het IVVP legt principes vast. Het maakt geen inrichtingsvoorstellen. In het IVVP zit evenmin een 
tekening voor een 30 kilometergebied. Wel zal het openbaar vervoer in 30 kilometerstraten altijd een 
punt van aandacht moeten zijn. 
 
De heer Ticheloven rondt zijn presentatie af. Desgewenst kunnen de vragenstellers na de pauze nog 
een keer op hun vraag terugkomen indien zij van mening zijn dat deze nog niet goed beantwoord is. 
 
3. Reacties publiek 
Mevrouw Jansen leest de vragen, opmerkingen en suggesties voor die de aanwezigen tijdens de 
pauze hebben opgeschreven. De schrijvers kunnen desgewenst hun punt toelichten. 
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Uit de Milieurapportage blijkt dat de Oude Spoorbaan in de huidige situatie een zware 
belasting is voor de wijk Driegatenbrug. Straks komt daar nog de Ringweg Oost bij. Waarom 
komt er pas na de gemeenteraadsbeslissing een Milieueffectrapportage en waarom wordt er 
zo halsstarrig vastgehouden aan de variant Ringweg Oost Zijldijk? 

De heer Ticheloven licht toe dat VIA bij het opstellen van het IVVP gekeken heeft naar scenario’s met 
en zonder Ringweg Oost. Daarnaast is Ringweg Oost op zich ook een project. De studies en 
documenten die er tot nu toe over Ringweg Oost zijn, heeft VIA gelijkgeschakeld. Vanuit de actuele 
stand is deze variant in het IVVP opgenomen, maar men mag dat niet verwarren met het project 
Ringweg Oost zelf. Het project Ringweg Oost heeft op alle niveaus haar uitwerking en is een project 
waarvoor diverse wetten en procedures gelden. Vanuit de totaalstructuur adviseert VIA te kiezen voor 
de variant met Ringweg Oost, maar bij de uitwerking dient erop gelet te worden dat naast alle 
civieltechnische inpassingen heel goed gekeken wordt naar de situatie vanuit de milieuwetgeving rond 
Driegatenbrug. Wethouder Glasbeek voegt toe dat gisteravond een bijeenkomst heeft 
plaatsgevonden over Ringweg Oost waar dezelfde vraag is gesteld. Binnen het project Ringweg Oost 
wordt veel aandacht geschonken aan milieuaspecten. In de voorstudies is tot nog toe niet naar voren 
gekomen dat hier onneembare hobbels liggen. Er is een jarenlang traject doorlopen waarbij in totaal 
elf varianten bestudeerd zijn. Er ligt dus een hele geschiedenis achter. De start van Ringweg Oost lag 
na de start van de wijk Driegatenbrug. 
 

De wijk Driegatenbrug kent nu slechts één ontsluitingsweg die aansluit op Ringweg Oost. Hoe 
werkt deze aansluiting als de Zijlbrug open is? Zit de wijk Driegatenbrug dan opgesloten 
achter Ringweg Oost? 

De heer Ticheloven zegt dat dit niet het geval is. Deze vraag is ook gesteld op de eerste 
bewonersavond. Daarom heeft VIA er nog eens goed naar gekeken. Gegeven de verkeersstromen die 
er zijn, is de ontsluiting voldoende. 
 

In het hele plan is bij de Rietschans geen rekening gehouden met de ontwikkeling van het 
LOI-terrein/ROC-locatie. 

De heer Ticheloven wijst erop dat het op dit moment nog om hoofdstructuren gaat. In de bijlage van 
het IVVP is juist op dergelijke punten ingezoomd, vergelijk het plaatje van de Baanderij. Er is dus wel 
degelijk naar gekeken (zie IVVP) alleen het is nu niet gepresenteerd. 
 

De ontsluiting van Leyhof naar de Oude Spoorbaan wordt moeilijker. Bij de kruising is het nu 
al een levensgevaarlijk punt – men rijdt er als gekken. Er is een dubbele rotonde gemaakt en 
in het oorspronkelijke plan zou het een enkele rotonde zijn. De N345 dreigt enorm druk te 
worden. Vooral met de huidige plannen dreigt de Willem de Zwijgerlaan een doorgangsroute 
te worden. Als de Ringweg Oost erbij komt wordt het helemaal een probleem. 

De heer Ticheloven zegt dat de Oude Spoorbaan onderdeel uitmaakt van de hoofdverkeerstructuur. 
VIA stelt voor dit te handhaven en de ontsluitingen op dezelfde locaties te houden. Dat sluit overigens 
niet uit dat - als het gaat om de inrichting van een dergelijke kruising - men er op termijn iets mee zou 
moeten doen. 
 
 Hoe denkt men de hoofdfietsroute te realiseren op de Touwbaan? 
De heer Ticheloven zegt dat VIA zich deze vraag ook gesteld heeft. In IVVP 2003 staat die 
hoofdfietsroute weergegeven en wel op twee locaties. Spreker wijst de gestippelde lijn aan en zegt dat 
er één is weggelaten. VIA realiseert zich dat het lastig is een comfortabele, prettige fietsroute in te 
passen maar ziet wel mogelijkheden. 
 

Graag een toelichting op de maatregelen die moeten voorkomen dat het sluipverkeer op de 
Van der Marckstraat blijft bestaan. 

De heer Ticheloven wijst een plek op de kaart aan waar effect van de maatregelen zal ontstaan. 
Verder zegt hij dat er als gevolg van de Ringweg Oost geen sluipverkeer meer zal zijn over de Van der 
Valk Boumanweg. Als gevolg van beide punten zal er in het Zijlkwartier veel minder verkeer komen en 
wordt het dus ook rustiger in de Van der Marckstraat. In de Van der Marckstraat zelf hoeft dus niets 
gedaan te worden. De vragensteller zegt dat men op de Boumanweg, bij de bussluis, de Splinterlaan 
op kan. De verkeersintensiteit van personenauto’s zal toenemen door het Zijlkwartier richting de 
Baanderij. De heer Ticheloven stelt dat de verkeerssituatie zo wordt ingericht dat er feitelijk alleen 
verkeer komt dat ter plekke moet zijn. Hij wijst een en ander op de kaart aan. De berekeningen die zijn 
gemaakt laten zien dat met deze structuur (vooral door de maatregelen op een nader geduide locatie), 
alsmede door een verbeterde ontsluiting van de Baanderij en het Zijlkwartier het probleem van de Van 
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der Marckstraat (dat nadrukkelijk aan de orde is gesteld in de enquête en de vorige bewonersavond) 
verdwijnt. De vragensteller zegt dat dit zo is als de Ringweg Oost er ligt maar wat doet men tot die 
tijd? De heer Ticheloven zegt dat er een aantal vraagstukken ligt voor de periode tussen nu en 2020. 
Daar wordt nader op ingegaan bij de uitwerking van het Maatregelenprogramma. Spreker wijst op een 
plek op de Van der Marckstraat. Wat VIA betreft zou daar morgen al mee begonnen kunnen worden. 
Dat is namelijk niet afhankelijk van de Ringweg Oost. De vragensteller wil graag weten hoe zeker het 
is dat de Ringweg Oost er komt. De heer Ticheloven stelt dat het mogelijk is dat er geen Ringweg 
Oost komt. Als die er niet komt, doet zich een nieuwe situatie voor. De vragensteller begrijpt niet dat 
men zich slechts op één optie richt en dat men geen alternatief heeft. De heer Ticheloven ontkent dit. 
Hij wijst erop dat in het plan met bijlagen (en straks met een Maatregelenprogramma) een compleet 
plan staat dat niet alleen over Ringweg Oost gaat, maar ook over schoolroutes, veilige wijken, 
inrichting van 30-kilometerzones, nieuwe busroutes en dergelijke. 
 

U verwijst naar het Maatregelenplan maar dat wordt vanavond niet gepresenteerd. Wij moeten 
dus maar afwachten wat hierin staat. Het Maatregelenplan is heel belangrijk in combinatie met 
het plan dat vanavond gepresenteerd is. 

De heer Ticheloven licht toe dat het vanavond gaat om het plan op hoofdlijnen. De bewoners geven 
daar vanavond hun reacties op. Volgende week zal een presentatie in de Raadscommissie gegeven 
worden. Daarna wordt nog een slag gemaakt. Er komt een Maatregelenprogramma waarin de reacties 
verwerkt worden. Dat is overigens geen maatregelenprogramma waarin men tekeningen van 
uitgewerkte situaties aantreft, maar het is een programma op het niveau van inrichten tot 30-
kilometerroute, 2010 kostenraming. De vragensteller verwacht dat als het verkeersplan wordt 
aangenomen de maatregelen ook aangenomen worden. De heer Ticheloven legt uit hoe het in 
Nederland geregeld is. Als het IVVP wordt aangenomen ligt er een plan dat voor de komende elf jaar 
kaderstellend is voor de gemeente Leiderdorp. Vervolgens wordt het plan uitgewerkt en komen er 
ontwerpen en inspraakavonden alvorens tot daadwerkelijke uitvoering besloten wordt. In het model zit 
een aantal maatregelen om doorgaand verkeer door enkele wijken te weren, maar men kan nog niet 
zeggen dat op een bepaald punt misschien een knip komt, of een sluis of een versmalling en 
dergelijke. Dat is een kwestie van maatwerk. 
 

Wat gebeurt er bij een kilometerheffing? Dan gaat iedereen de kortste weg nemen en valt het 
geheel in duigen. 

De heer Ticheloven vindt het een goede zaak dat er in de regio met een verkeersmodel wordt 
gewerkt. Een dergelijk model heeft naast de regionale uitgangspunten ook landelijke uitgangspunten. 
Spreker weet uit zijn hoofd niet welke maatregelen er m.b.t. economische krimp of kilometerheffing in 
het model zitten maar deze zitten allemaal in het verkeersmodel waarvan hij de resultaten heeft laten 
zien. NB: Een ambtenaar vult aan dat in het nieuwe rekenmodel (basis voor de verkeers- en 
milieukaart van de regio) niet is uitgegaan van kilometerprijzen. Tot nog toe is dat dus geen grondslag 
voor modellering in Nederland. 
 

De heer Suikerbuik wijst op de presentatie van vanavond. Hierbij wordt uitgegaan van de 
Ringweg Oost op basis waarvan enkele ideeën zijn uitgewerkt en doorgerekend. Wat voor 
presentatie kan de gemeenteraad verwachten? Als het om keuzes gaat wil spreker ook graag 
zien wat er gebeurt en wat de effecten zijn zonder Ringweg Oost. 

De heer Ticheloven heeft in zijn presentatie naar voren gebracht dat er drie varianten onderzocht zijn. 
Een van deze varianten is de Nul-Plus-variant en die zal de raad in de presentatie ook te zien krijgen. 
Een vraag is of het Maatregelenprogramma tot in detail voor de drie varianten uitgewerkt is, maar daar 
is niet in voorzien. De onderbouwing van de keuze in de zin van afweging van de varianten is 
vanavond gepresenteerd in de vorm van een conclusie. In het rapport staat dit uitgebreider toegelicht. 
Spreker heeft dus vanavond drie varianten gepresenteerd en heeft vervolgens de conclusie van VIA 
verwoord. 
 

De Vronkenlaan zou een erftoegangsweg moeten worden. 
De heer Ticheloven stelt dat VIA, kijkend naar de ontsluitingsstructuur, van mening is dat dit deel van 
de Vronkenlaan (spreker wijst het deel aan) een functie heeft voor de ontsluiting van het gebied. 
Daarom wordt voorgesteld de 30 km tot dat deel te beperken. Dat is de plek waar de scholen zich 
bevinden. 
 

Bij de verkeersveiligheidpunten ontbreken de kruisingen Van der Marckstraat - Vronkenlaan 
en de Touwbaan - Van der Marckstraat. 
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De heer Ticheloven zegt dat vanavond niet alle locaties gepresenteerd zijn die bij de enquête 
genoemd zijn. De locaties die gepresenteerd zijn hebben deels betrekking op die van de enquête en 
voor een ander deel zijn het de locaties die eruit springen qua ongevallen. Het gaat om prioritaire 
punten, wat overigens niet wil zeggen dat zich op andere locaties geen problemen met de 
verkeersveiligheid voordoen. Alle getoonde grijze gebieden zijn goed in te richten als 30-
kilometerzone. 
 

De Heinsiuslaan a.u.b. niet aanduiden als hoofdontsluiting. Er is hier al veel verkeer door 
parkeren en het laadstation. Doorgaand verkeer weren en de bussluis is beter. 

De heer Ticheloven stelt voor dat VIA het desbetreffende plaatje aanpast want kennelijk is dit niet 
duidelijk. Op dit plaatje is de Heinsiuslaan bedoeld voor de ontsluiting van het centrum en de 
parkeergarage. Spreker wijst de plek van de ontsluiting op de kaart aan. Met de vragensteller is VIA 
van mening dat het niet de bedoeling is dat de Heinsiuslaan wordt gebruikt voor ontsluiting van de 
nader aangewezen wijk. 
 

De oversteek Persant Snoepweg ter hoogte van de Van Diepeningenlaan. Volgens de 
enquête wat dit een punt dat qua verkeersveiligheid aandacht verdient. Welke voorstellen zijn 
er? 

De heer Ticheloven antwoordt dat VIA geen locatievoorstellen in het plan heeft uitgewerkt. De 
verkeersveiligheidknelpunten zijn de op de kaarten aangeduide prioritaire locaties. Hier zal nog wel 
verder naar gekeken worden. 
 

De knip in de Voorhoflaan is een verslechtering van de situatie voor de bewoners in de wijk 
omdat het de druk bij de stoplichten bevordert evenals de intensiteit bij Engelendaal. 
Voorhoflaan is ´weg wijk uit´. 

De heer Ticheloven zegt dat aan de hand van de vele klachten die er waren eerst gekeken is wat er 
gedaan zou kunnen worden. In een model is gekeken wat er gaat gebeuren bij bepaalde maatregelen. 
In geval van een knip gaat het verkeer meer gebruik maken van de Persant Snoepweg en 
Engelendaal. Dat is ook de bedoeling. Tegelijkertijd geldt dat het om maatwerk zal gaan. Stel dat men 
de knip uitvoert, dan blijven er twee ontsluitingen. Spreker wijst deze aan. Het klopt dat daar meer 
verkeer ontstaat, maar dat is de bedoeling omdat deze wegen daar meer voor bedoeld zijn dan de 
Voorhoflaan zelf. Het zal een positief effect hebben op de Voorhoflaan. Als men kijkt naar wat er rijdt 
op de Persant Snoepweg en de Engelendaal - bedoeld als gebiedsontsluiting met een bijpassende 
inrichting – kan daar het verkeer gewoon verwerkt worden. De vragensteller zegt dat de Voorhoflaan 
bedoeld is als ´weg wijk uit´. Hij is bedoeld voor ontsluiting van de wijk. Het is maar net welke kant je 
op moet. De heer Ticheloven zegt dat de ontsluiting van de wijk hier blijft zitten (hij wijst een punt aan 
op de kaart) en zegt dat de vragensteller op dat punt gelijk heeft. Gezien de opmerkingen en vragen 
en dat het verkeer dit als route buiten de hoofdstructuur om gebruikt, vindt VIA dit feitelijk onwenselijk 
is. De vragensteller zegt dat er nog bijkomt dat veel bezoekers van het ziekenhuis bij hem in de buurt 
al een parkeerplek moeten gaan zoeken. Hetzelfde geldt voor de bezoekers van het Meubelplein. Wat 
dat betreft: Hoe smaller hoe beter. De heer Ticheloven zegt dat de strekking van het advies van VIA 
is dat het verkeer dat geen bestemmingsverkeer is er niet moet komen. 
 

De suggestie wordt gedaan de bussen te laten rijden via de Persant Snoepweg, Engelendaal 
en Gallaslaan en dus niet over de Voorhoflaan. 

De heer Ticheloven is hier geen voorstander van gezien de bediening van het gebied. 
 

De streekbus is weer gepland op de Persant Snoepweg. Hierover is al veel discussie en 
bezwaar geweest. De aanleg van een busbaan op de Persant Snoepweg tot de 
Leiderdorpsebrug is een ongewenste ontwikkeling. 

De heer Ticheloven stelt dat het plaatje van de openbaar vervoerroutes geen plaatje is van vrije 
busbanen. VIA stelt voor om in het eindbeeld 2020 de streekbuslijn over de Persant Snoepweg te 
leggen zonder dat de structuur van de weg wordt aangepast. De Persant Snoepweg is hier meer 
geschikt voor dan de Ootmaas. De vragensteller neemt aan dat de streekbus ook haltes in 
Leiderdorp heeft. Komen die op de Persant Snoepweg? De heer Ticheloven verwacht dat dit het 
geval zal zijn. De vragensteller wijst erop dat in het verleden veel bezwaar tegen gemaakt is. Er is in 
het verleden al eens een busbaan voorgesteld maar dat is toen weer teruggenomen. Wat nu wordt 
voorgestel is om verschillende redenen een ongewenste ontwikkeling. De vragensteller verwijst naar 
de argumenten die een jaar geleden al door diverse bewoners naar voren zijn gebracht.  
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Een andere vragensteller brengt naar voren dat een groep bewoners toen tegen het voorstel was 
omdat er een HOV-busbaan gepland was voor één buslijn en er op de Persant Snoepweg geen haltes 
zouden komen. Wij zijn niet tegen een bus op de Persant Snoepweg die daar gewoon haltes heeft.  
 
Bewoner Van den Berg vindt dat de Persant Snoepweg zich helemaal niet leent voor de aanleg van 
haltes. Er waren zeer duidelijke bezwaren om de bus van de Hoogmadeseweg weg te halen vanwege 
een zwembad, een politiebureau, het gemeentehuis in de buurt en dergelijke. Het lijkt alsof daar totaal 
niet naar gekeken wordt en het wordt er gewoon weggehaald. De heer Ticheloven brengt naar voren 
dat in de hoofdstructuur van het openbaar vervoer de HOV erg belangrijk en waardevol is mede 
gegeven de aanpalende bestemmingen. De vraag is hoe men een zo goed mogelijke structuur maakt 
voor bediening met meer stadsbuslijnen (oranje aangeduid) voor Leiderdorp zelf. Vervolgens is er ook 
openbaar vervoer voor mensen met een herkomst en bestemming buiten Leiderdorp, te weten de 
streekbussen. Ook deze vorm van openbaar vervoer moet over wegen geleid worden. VIA stelt voor 
om hiertoe de wegen te kiezen die er primair geschikt voor zijn. De Persant Snoepweg is een 
gebiedsontsluitingsweg en de Hoogmadeseweg niet. Bewoner Van den Berg vindt het een vreemde 
redenering als men een busroute aanlegt omdat er toevallig een brede weg ligt. Voor het aanleggen 
van de busroute op de Hoogmadeseweg bestonden redenen. Er dienen dus duidelijke argumenten te 
zijn om deze daar weg te halen. Wat zijn de argumenten? De heer Ticheloven noemt de volgende 
argumenten. Een streeklijn met een herkomst en bestemming van mensen buiten Leiderdorp rijdt 
langs Leiderdorp en heeft een andere functie dan een stadsbus en een HOV. Dat is feitelijk een soort 
doorgaand verkeer voor Leiderdorp. (Hierbij wordt niet gesproken over een busbaan.) Op basis van 
algemeen in Nederland gehanteerde principes zegt VIA dat dit type verkeer zoveel mogelijk bundelt 
op wegen waar het toch al wat drukker is en aan de zuidkant van Leiderdorp is dat aldaar, dus een 
logische route. Wethouder Glasbeek plaatst een opmerking over de procedure. Toen de opdracht aan 
VIA in de raad werd besproken heeft de raad gesteld dat VIA zich niet moest laten beperken door 
besluiten uit het verleden maar vooral vrij naar het geheel zou moeten kijken. De raad heeft 
nadrukkelijk gesteld een open opdracht aan VIA te geven. Bewoner Van den Berg constateert dat 
het voorliggende plan wel afwijkt van het IVVP 2003 en alle ingebrachte bezwaren. 
 

Het vrachtwagenverbod bij de Leiderdorpsebrug past alleen bij Ringweg Oost. Waarom geen 
maatregelen om het vrachtverkeer op de Persant Snoepweg onaantrekkelijk te maken bij de 
andere scenario’s? 

De heer Ticheloven antwoordt dat deze vraag ook op een eerdere bijeenkomst gesteld is. Een van de 
argumenten is dat er geen alternatief in Leiden is. Daarnaast heeft het te maken met 
handhaafbaarheid. De heer Ticheloven zal dit punt overigens nader toelichten in de vergadering van 
de Raadscommissie op 19 mei. 
 

Het IVVP hanteert een vrachtwagenverbod op Ericalaan, Acacialaan en Hoogmadeseweg. 
Het verkeer loopt dus via de Persant Snoepweg. Hiertegen lopen bezwaren. Wat is het effect 
op het IVVP als de bezwaren gegrond worden verklaard? 

Bewoner Van den Berg licht zijn punt toe. Het verkeersbesluit voor het vrachtwagenverbod op 
genoemde wegen dateert van 2008. Een aantal bewonersverenigingen heeft bezwaren ingediend die 
begin december behandeld zijn in Bezwarencommissie. Vervolgens is de gemeente de vraag gesteld 
om het besluit toe te lichten omdat men de onderbouwing van het besluit niet begreep. Daarna kwam 
er een antwoord dat nergens op sloeg. Begin januari is er een aanvullende vraag aan de gemeente 
gesteld waarna de gemeente heeft laten weten er geen tijd voor te hebben, de Bezwarencommissie 
niet van informatie te kunnen voorzien en uiteindelijk is de conclusie dat men dan maar naar de 
rechter moet stappen als men toch een antwoord wil. Dit is een vreemde gang van zaken. Met 
voortvarendheid wordt een IVVP gemaakt terwijl een bezwaar met een zo grote invloed op het 
vrachtverkeer gewoon ter zijde wordt geschoven en niet behandeld wordt. De politiek dient hier 
aandacht aan te schenken. De gemeente dient zaak te maken van een dergelijke inbreng van burgers 
en dit niet op zijn beloop laat. Spreker ziet graag dat dit punt wordt meegenomen in het IVVP. Hij heeft 
dit wat uitgebreider op papier gezet en overhandigt dit aan de notulist ter verwerking in de notulen. 
Spreker gaat er vanuit dat het IVVP rekening houdt met de situatie dat het vrachtverkeer weer 
terugkomt op genoemde wegen. Niet alles dient op de Persant Snoepweg gedumpt te worden. 
Spreker pleit voor een creatieve blik op het probleem van het vrachtwagenverkeer. De heer 
Ticheloven vindt de kwestie van de bezwarenprocedure geen zaak voor VIA. Bewoner Van den 
Berg vindt dit wel een zaak voor VIA want het IVVP gaat er vanuit dat het vrachtverkeerverbod op 
genoemde wegen gehandhaafd blijft, terwijl het mogelijk is dat het wordt teruggedraaid. Spreker raadt 
aan hier in het IVVP rekening mee te houden. De heer Ticheloven licht toe dat VIA de opdracht heeft 
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gekregen om zonder beperkingen naar de beste verkeersstructuur te kijken. De bezwaren met de 
lopende procedure vindt spreker geen onderwerp om in deze bijeenkomst nader uit te diepen. 
 

Waarom staat er wat verkeersveiligheid betreft een rode stip op de Hoogmadeseweg en niet 
op de Persant Snoepweg bij de oversteekplaats van de Van Diepeningenlaan naar het 
Essenpark? 

De vragensteller licht haar vraag toe en wijst op de vorige bijeenkomst waarin vragen zijn gesteld. 
Deze oversteek over de Persant Snoepweg - een oversteekplaats voor fietsers, voetgangers en 
schoolgaande kinderen - is gevaarlijk. Waarom staat hier geen rode stip bij en wel op de 
Hoogmadeseweg? De heer Ticheloven licht toe dat de geplaatste rode stippen mede bepaald zijn 
door ernstige verkeersongevallen in de afgelopen vier tot vijf jaar op basis van verkeersanalyses. Het 
gaat hier om prioritaire verkeersveiligheidpunten. Dit betekent niet dat ergens anders geen aandacht 
voor verkeersveiligheid nodig is. Een andere bewoner is benieuwd hoe de heer Ticheloven aan de 
statistieken over verkeersveiligheid komt want het is de bewoners nog nooit gelukt daar cijfers over te 
bemachtigen. Wethouder Glasbeek begrijpt dit niet. Hij wijst erop dat deze gegevens op de website 
van de gemeente staan. 
 

Waarom wordt de Willem Alexanderlaan niet doorgetrokken naar de Van der Madeweg? 
De heer Ticheloven antwoordt dat hiernaar gekeken is maar dat het civieltechnisch onmogelijk is 
gegeven het water. Wethouder Glasbeek voegt toe dat er ook in het kader van Ringweg Oost naar 
gekeken is. Op de site kan men goed zien waarom het niet mogelijk is. 
 

In de vorige bijeenkomst is de suggestie gedaan de Willem Alexanderlaan de andere kant op 
door te trekken. Is daar nog verder naar gekeken? 

De heer Ticheloven bevestigt dat hier nader naar gekeken is. De conclusie is dit niet te doen. Dit 
heeft vooral met ruimte te maken. Daarnaast geldt dat het effect vrij beperkt is. 
 

Als gevolg van de 30-kilometerzones en de verkeersdrempels is het voor de brandweer lastig 
werken. Kan de brandweer met een prioriteit 1-melding nog wel binnen acht minuten ter 
plekke zijn? 

De heer Ticheloven gaat hier wel van uit. Bij de toetsing van het plan zal hier echter nog wel goed 
naar gekeken moeten worden. Wethouder Glasbeek licht toe dat het toch wel een complexe materie 
is. De verdrempeling is een belangrijk aandachtspunt. Voor sommige plekken in Leiderdorp zal het 
inhouden dat zij door de brandweer vanuit Leiden bediend moeten worden. In de praktijk gebeurt dit 
overigens ook al. 
 

Wordt er door VIA geschakeld met Joke Boots, de projectleider die zich bezighoudt met de 
Gebiedsvisie Willem Alexanderlaan? 

De vragensteller vindt dat het logisch - als men kijkt naar de Willem Alexanderlaan, de Persant 
Snoepweg en de Simon Smitweg wat de verkeerscirculatie betreft - dat men schakelt met een andere 
projectgroep die zich richt op de toekomst van de Willem Alexanderlaan. De heer Ticheloven brengt 
naar voren dat VIA veel informatie van de gemeente heeft gekregen. VIA heeft dit zoveel mogelijk 
gekanaliseerd. Concreet betekent dit dat er door VIA geen afstemming plaatsvindt met genoemde 
projectleider, maar wel met de ambtenaren die betrokken zijn bij het IVVP en die de informatie van 
andere relevante projecten inbrengen. Tussen de twee projecten bestaat dus wel contact. 
 

Bewoner Van den Berg heeft nog een vraag over de Persant Snoepweg. Indien de Ringweg 
Oost er komt, neemt het verkeer op de Persant Snoepweg met 10% af. Dat is gering. Het 
betekent dat het verkeer dat er nu elke dag stilstaat nog steeds stilstaat. Een afname met 10% 
is onvoldoende om van stilstaand verkeer doorstromend verkeer te maken. Wat wordt 
daaraan gedaan? De nadelige effecten op genoemde weg zijn onvoorstelbaar vanwege het 
vele stilstaande verkeer. 

De heer Ticheloven heeft de resultaten van de verkeersberekeningen laten zien. Een afname van 
10% is beslist niet gering. Verder wordt in het IVVP ook ingegaan op dynamisch verkeersmanagement 
en een verkeerslichtenprogramma. Dat betreft het optimaliseren van de verkeersdoorstroming op de 
wegen die daarvoor bedoeld zijn. VIA gaat niet zover dat het voorstellen doet om in combinatie met 
Ringweg Oost in de infrastructuur (waaronder de Persant Snoepweg) veel te wijzigen. Bewoner Van 
den Berg begrijpt hieruit dat de huidige situatie op de Persant Snoepweg de komende jaren blijft 
bestaan en dat het IVVP hier niet in een oplossing voorziet. De heer Ticheloven trekt een andere 
conclusie. In de variant met Ringweg Oost ontstaat een evenwichtiger structuur met een lagere 
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verkeersdruk op de Persant Snoepweg dan nu het geval is. Verder werkt de gemeente serieus aan 
verkeersmanagement, verkeerslichten en zorg voor optimale doorstroming op de wegen die daarvoor 
bedoeld zijn. Dit leidt tot een verbeterde situatie. Bewoner Van den Berg herhaalt zijn conclusie. Hij 
stelt dat het verkeer op de Persant Snoepweg elke dag vier tot vijf uur stilstaat. Hij denkt dat de 
wethouder dit kan beamen. Wethouder Glasbeek wijst erop dat deze discussie ook gevoerd is in het 
kader van IKEA. De wethouder is het er niet mee eens. De focus licht op het jaar 2020. De vraag is 
wat de structuur is om tot een goede verkeerssituatie te komen. Alle ontwikkelingen zijn hierin 
meegenomen. Zo zal de verbreding van de A4 ook tot een afname leiden. De druk op de Persant 
Snoepweg zal daadwerkelijk afnemen. Er is erg veel over gedebatteerd. De wethouder is er stellig van 
overtuigd dat er een beheersbare situatie op de Persant Snoepweg zal ontstaan. Hierbij dient men wel 
in aanmerking te nemen dat deze weg een gebiedsonsluitende weg is en zal blijven. Het is dan ook 
niet realistisch te streven naar een 30-kilometerzone op deze weg. 
 
Een andere vragensteller vreest dat er problemen ontstaan indien er sprake zal zijn van maar liefst 
drie projecten. Wethouder Glasbeek wijst op de afwegingen die de gemeenteraad zal maken als het 
gaat om de totaaleffecten van de gestapelde projecten. De wethouder weet dat er sprake is van een 
zorgpunt. Zeker met het project van de verbreding van de A4 zal er sprake zijn van een aantal barre 
jaren. Kijkend naar de verdere toekomst ontstaat het beeld van een verkeerscirculatie die passend is 
voor de gemeente Leiderdorp. 
 
4. Sluiting 
De wethouder wijst op de klok en rondt de bijeenkomst af. Hij bedankt alle aanwezigen voor hun 
inbreng. Er wordt een verslag van deze bijeenkomst gemaakt. Dit verslag zal op de website van de 
gemeente worden geplaatst en kan desgewenst toegezonden worden. De wethouder sluit om 22:30 
uur de bijeenkomst. 
 
Toegevoegd aan het verslag 
Schriftelijke reactie van de heer J.J.M. van den Berg, namens bewoners Essenpark 1 t/m 21 (oneven): 
“Het nieuwe IVVP Leiderdrop houdt er rekening mee dat er geen vrachtverkeer rijdt over Ericalaan, 
Acacialaan en Hoogmadeseweg, conform het verkeersbesluit Willem Alexanderlaan enzovoort d.d. 22 
april 2008 van de gemeente Leiderdorp. Hiertegen zijn bezwaren ingediend door Bewonersvereniging 
Essenpark, extra door de bewoners Essenpark 1 t/m 21 (oneven) en Buurtvereniging De Steinen. 
Deze bezwaren zijn behandeld in de Commissie Bezwaarschriften op 5 december 2008 waarbij deze 
commissie aan de gemeente heeft gevraagd om de gebruikte meetgegevens aan te leveren waaruit 
geconcludeerd kan worden dat er door dit besluit geen toename is van het vrachtverkeer op de 
Persant Snoepweg. Eind december 2008 heeft de gemeente gereageerd echter niet met de juiste 
informatie. Wij hebben dit op 19 januari 2009 aan de Commissie Bezwaarschriften laten weten en 
deze commissie heeft aan de gemeente gevraagd om een nadere toelichting. 
Wij zijn intussen ruim vijf maanden verder en nog steeds is er geen antwoord op onze bezwaren, noch 
van de Commissie Bezwaarschriften noch van de gemeente Leiderdorp. Navraag bij de Commissie 
Bezwaarschriften leverde op dat: 

1. De gemeente Leiderdorp het te druk heeft om tijdig de door de commissie gevraagde stukken 
aan te leveren. 

2. De Commissie Bezwaarschriften het ook te druk heeft met de diverse bezwaarprocedures en 
de behandeling dus niet kan uitvoeren omdat er andere prioriteiten worden gesteld. Het 
advies is om dan maar naar de rechter te gaan. 

Het is duidelijk dat een en ander juridisch niet geoorloofd is. Wij wijzen er met nadruk op dat het IVVP 
overigens wel zeer voortvarend ter hand wordt genomen en zaken opneemt welke onder bezwaar 
staan. Is de gemeente daarop uit? Dat kan natuurlijk niet!  
Zoals de voorzitter tijdens de vorige bijeenkomst op 14 april jl. heeft opgemerkt moet de gemeente dit 
tijdig oplossen. Wij verzoeken de politiek opnieuw serieus aandacht te besteden aan deze procedure 
bij de gemeente. Zonder duidelijkheid over de Willem Alexanderlaan kan er geen goede IVVP worden 
gemaakt.” 
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