
reactie CDA (Jarno) wat betreft onderwerp Vrachtwagen parkeren in combinatie met verkeerscirculatie 
op Baanderij en verbindingsweg Lijnbaan/Touwbaan 
 
Doel: 
 
Oplossing bieden aan parkeerprobleem vrachtwagens. 
Discussie breder trekken dan alleen de verbindingsweg zelf. 
Scheiden van bijna al het verkeer tussen Vogelwijk en de Baanderij en het creëren van rust daarmee in 
de achterliggende woonwijk Vogelbuurt 
Schetsplan neerleggen voor een verkeersafwikkeling op de Baanderij waarmee voor zowel gebruikers, 
ondernemers en bewoners in de omgeving een betere situatie gecreëerd wordt. 
 
 
Het CDA heeft kennisgenomen van de diverse zienswijzen die er zijn van bewoners uit vooral de 
Vogelwijk wat de aanleg van de verbindingsweg Lijnbaan/Touwbaan betreft. Er is geen enkele 
zienswijze die negatief spreekt over de verbindingsweg op zich en dat geeft aan dat de bewoners 
daarmee ook geen probleem hebben. De zienswijzen laten zich nl. uit over een breder geheel aan 
ergernissen/irritaties die er leven onder de bewoners wat aangaat het verkeer. (zoals afwikkeling 
verkeer op de Baanderij op zichzelf bekeken) Hoewel het college formeel gelijk heeft als ze de diverse 
zienswijzen afdoet als zijnde niet ter zake wat aangaat de verbindingsweg, zou het mooi zijn als we het 
plan breder bekijken, daarom nu een reactie van onze kant op dit onderwerp. 
 
Het CDA is van mening dat door een kleine aanpassing in de verbindingsweg (nl. de richting van het 
verkeer) meerdere vliegen in een klap geslagen kunnen worden. We worden sinds de bypass naar de 
Baanderij open is nl. geconfronteerd met  nog meer sluipverkeer door de Vogelwijk en dan met name 
over de Touwbaan / v/d Marckstraat en Vronkenlaan.  
(plattegrondje toevoegen met in kleur de sluiproute) 
 
We zien als oplossing het volgende (pak gerust de plattegrondjes erbij): 
 
- De verbindingsweg zo inrichten dat het verkeer van de Touwbaan naar de Lijnbaan gaat. 
- De Lijnbaan komend vanaf Vronkenlaan richting KPN gebouw (sluis) vanaf kinderdagverblijf 

inrichten als eenrichtingsverkeer. Fietsers uitgezonderd ((sluip)verkeer vanaf Touwbaan mag 
dan niet linksaf richting Vronkenlaan) Tevens bord plaatsen met daarop pijl naar rechts. 

- De Lijnbaan vanaf de sluis in de richting v/d Marckstraat eenrichtingsverkeer aanleggen. 
Hiermee wordt bewerkstelligt dat er nooit meer vrachtwagens hoeven te keren en dus daarmee 
onveilige situaties creëren voor fietsers. De ruimte die vrijkomt hierdoor benutten voor het 
aanleggen van parkeerplaatsen schuingeplaatst op de rijbaan (evt troittoir op die plaats volledig 
opheffen) en een deel van de vrijgekomen ruimte (het deel voor de wasserij)  reserveren voor 
het parkeren van grote vrachtwagens (± 4-5 plaatsen) 
Voordeel van dit deel van de maatregelen is dat de parkeeroverlast in de dagelijkse situatie 
opgeheven wordt en de Lijnbaan goed toegankelijk wordt voor bezoekers maar ook voor 
hulpdiensten. 

- Aan het einde van de Lijnbaan de mogelijkheid wegnemen om linksaf te slaan de v/d 
Marckstraat in door de weg aldaar op te heffen. Realistaie van groen en een 2 
richtingsfietstrook op de plek van het huidige troittoir en het troitoir zelf daarnaast aangelegd in 
de richting van Zijlkwartier geeft veiligheid voor fietsers en voetgangers. 

- De v/d Marckstraat zelf vanaf de Lijnbaan richting Touwbaan inrichten als eenrichtingsverkeer 
(met behoud van de huidige breedte zodat auto´s voor bijvoorbeeld Autohome gelost kunnen 
worden op die plaats vanaf de trailers)    



- De Touwbaan wordt net zoals nu de situatie is vanaf rijwielhandel Neuteboom tot aan het 
wijkcentrum Zijlkwartier tweerichtingsverkeer met die aantekening dat voor vrachtwagens de 
Weversbaan de laatste mogelijkheid is om rechtsaf te slaan. 

 Door het duidelijk aangeven van een voorkeursroute Touwbaan           Verbindingsweg  naar           
Lijnbaan                 v/d Marckstraat               Touwbaan met routeborden zorg je ervoor dat het 
vrachtwagenverkeer dat vanaf AutoHome tot en met de nieuwe lokatie van Huurmij moet zijn 
gestructureerd gebruik maakt van de wegen wat de rust op het industrieterrein en zeker de 
veiligheid ten goede komt. 

 
Al met al een heleboel maatregelen, maar wel stuk voor stuk en samenhangend als geheel maatregelen 
die de wensen van de burgers verwoorden wat aangaat dit deel van Leiderdorp. De veiligheid gaat erop 
vooruit door het sluipverkeer hard aan te pakken en er is hiermee direct een oplossing voor de grote 
parkeeroverlast aan de Lijnbaan en voor de vrachtwagens. 
 
Ik vraag u om de richting van de verbindingsweg zoals die nu voorligt te heroverwegen en de overige 
punten mee te nemen in het creëren van een definitieve oplossing voor de ontsluiting van de Baanderij 
en het stoppen van sluipverkeer door de Vogelwijk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Route sluipverkeer vanaf bypass naar Vronkenlaan 
 

 

Het verkeer neemt de bypass komende 
uit Leiden de brug over richting de 
Baanderij. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Adviesroute vrachtwagenverkeer over Baanderij 
 
 

 

 

 

Als vrachtauto´s gebruik maken van 
de Touwbaan vanaf de fietshandel 
richting Autohome / Zijlkwartier dan 
is de Weversbaan op dit punt de enige 
plek om nog om te draaien richting de 
Rietschans/Engelendaal. Een 
gebodsbord zou dit duidelijk moeten 
maken. Tevens aan het begin van de 
Touwbaan nog voor de fietshandel 
bord plaatsen met de adviesroute voor 
vrachtauto´s. 

 
 
 
 
 



Voorgestelde maatregelen 
 

 

 

 

Aparte fietsstrook  
geschikt voor 2 richtingen 
en trottoirs, voorziet in 
betere en hogere veiligheid 

Eenrichtingsverkeer 

Afsluiten voor verkeer, daarmee 
scheiding creëren tussen woonwijk 
en industrieterrein evt 
hulpdiensten? 

Vanaf Kinderdagverblijf tot 
sluis eenrichtingsverkeer 

Parkeren voor auto´s schuin de weg 
instekend, evt trottoirs laten verdwijnen. 
Nut van trottoirs op deze plek nl. nihil?? 

Vrachtwagen 
parkeervoorziening 
max 5 plaatsen. 

Verbindingsweg vanaf 
Touwbaan  naar Lijnbaan 
eenrichtingsverkeer en op 
Lijnbaan zelf ook. 

 
 

Eenrichtingsverkeer     Oplossingsrichtingen van  
     Bestaande knelpunten 

  
Cruciaal voorstel maatregel 


