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Geachte Aanwezigen, 
 
 
In het geactualiseerde IVVP van Leiderdorp van 26 Mei 2009 is een aantal hoofdvragen 
geformuleerd. Daarin wordt onder meer gesteld dat 'leefbaarheid voor bewoners (op het gebied van 
geluid, luchtkwaliteit, overlast) en verkeersveiligheid belangrijke uitgangspunten zijn.' Na  
zorgvuldige lezing van dit zelfde IVVP dringt zich echter de conclusie op dat deze overwegingen 
niet gelden voor de bewoners van de huizen langs het trace van de Ringweg Oost. 
 
In het Uitvoeringsprogramma wordt duidelijk onderscheid gemaakt welke verkeersmaatregelen 
onafhankelijk van de Ringweg Oost kunnen worden genomen en welke in samenhang met de 
Ringweg Oost worden gerealiseerd. Ondanks het aangebrachte onderscheid illustreert het IVVP, 
naar de mening van het Comite Zijldijk, dat de Ringweg Oost  projecten op het grondgebied van 
Leiden en van Leiderdorp moet faciliteren. In het kader van regionaal en locaal Openbaar Vervoer 
zijn dat de Rijn-Gouwe Lijn en de Meerlijn Noord. De afwaardering van de Engelendaal en de 
herinrichting van de Persant Snoepweg houden hiermee verband. Betere bereikbaarheid van de 
industrieterreinen De Waard in Leiden en de Baanderij in Leiderdorp wordt eveneens door de 
Ringweg Oost gefaciliteerd. 
 
Ik citeer uit het IVVP  'het faciliteren van (het) autoverkeer mag niet ten koste gaan van de 
leefkwaliteit in de woonwijken.'  Toch wordt in het voorlopig ontwerp van de Ringweg Oost in 
2015 voorzien in de maatregel om, weliswaar tijdelijk, eenrichtingsverkeer in te stellen op de 
Zijldijk/Sumatrastraat. Deze variant is door de Gemeenteraad van Leiderdorp in December 2008 als 
onbespreekbaar verworpen en blijft voor Leiden in beeld als terugvaloptie. Daarnaast wordt 
opheffing van het verbod op vrachtwagens op de Van der Valk Boumanweg als verkeersmaatregel 
voorgesteld. Als gevolg van deze beide maatregelen zullen de overschrijdingen van de 
luchtkwaliteitsnormen en de toename van geluidshinder, die al voorzien worden voor de Rietschans 
en de Wijk Driegatenbrug, zich reeds op het trace  Zijldijk van de Ringweg Oost manifesteren. Ook 
de verkeersveiligheid, met name voor de fietsers van en naar de Spanjaardsbrug, zal in deze situatie 
verslechteren. Bij een mogelijke toename van het aantal verkeersbewegingen op de Zijldijk van 
5.000 per etmaal nu naar tussen 20.000 en 25.000 per etmaal in 2015 is dit scenario voor de 
bewoners van de huizen aan de Zijldijk  – ook voor drie jaar – volstrekt onacceptabel en 
onbespreekbaar. De bewoners hebben geen enkele garantie dat deze zogenaamd tijdelijke situatie 
niet geruisloos zal overgaan in een permanente status quo,  mocht de financiering van de tunnel 
uiteindelijk toch niet rond komen of in het geval het risico van het graven van een tunnel 
onaanvaardbaar groot wordt ingeschat.  
 
Ondanks dit doemscenario ontbreken berekeningen voor de Zijldijk in een overzicht van de etmaal- 
intensiteiten op een aantal belangrijke locaties in Leiderdorp. (tabel 5 op blz 22  van de Bijlagen 
IVVP 2009). Toch moeten op grond van onvolledige gegevens in dit IVVP 2009 nut en noodzaak 
van de Ringweg Oost voor Leiderdorp door de Gemeenteraad van Leiderdorp worden vastgesteld. 
 
Wat in de Bijlagen van het IVVP 2009 eveneens ontbreekt zijn de schetsontwerpen aangaande de 
inpassing van de Ringweg Oost  op het traject van De Waard naar de Zijldijk. Er is alleen 
onderzoek gedaan naar de aansluiting van de Ringweg Oost via de Rietschans op de Oude 
Spoorbaan. Kennelijk is de inpassing van de Ringweg Oost op het traject De Waard - Zijldijk niet 
nader onderzocht voor de actualisering van het IVVP.  
 
 



 
In het schetsontwerp van dit deel van de Ringweg Oost dat ons wel ter beschikking staat is de 
tunneltraverse zodanig getekend dat de tunnel van het industrieterrein De Waard onder de Rijn/Zijl 
doorsteekt naar de kop van de Zijldijk ter hoogte van de Spanjaardsbrug.om vervolgens onder de 
Zijldijk te worden doorgetrokken. De term 'tunnel onder de Zijl' is nogal misleidend als de tunnel 
onder de Zijldijk loopt.  
 
Concreet komt de tunnel in het gunstigste geval op een afstand van 8 a 10 meter van de gevels van 
de huizen langs de dijk te liggen. Van huizen die niet onderheid zijn, omdat ze 'op staal' staan, 
d.w.z. Op een binnenduintje of rivierduintje zijn gebouwd. Het komt ons voor dat dit ontwerp 
uitgaat van het maximale risicoprofiel voor de 25 huizen langs de Zijldijk. Ik nodig U van harte uit 
om persoonlijk een kijkje te komen nemen voordat onze huizen uit de 30er jaren van de vorige 
eeuw met het waterpeil zijn meegezakt.  In een gesprek op 15 Mei j.l. met de Heer W.Homan over 
dit gegeven heeft de Heer Homan toegezegd onverwijld opdracht te zullen geven aan het Bureau 
Arcadis om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een tunneltrace onder de rivier De Zijl in 
plaats van onder het dijklichaam. 
 
De Zijldijkbewoners voelen zich door de omissie om onderzoek te laten doen naar de aansluiting 
van het traject  Zijldijk op de tunnel in de Ringweg Oost wederom in de steek gelaten. Het 
grondonderzoek en het technisch onderzoek naar de bouw van de tunnel zijn inmiddels dan wel 
ingezet, maar de tijdsdruk om deze onderzoeken in slechts 3 maanden te moeten afronden, omdat  
de definitieve besluitvorming in het najaar van 2009, met de verkiezingen om de hoek, plaatsvindt, 
kan niet anders dan afbreuk doen aan de zorgvuldigheid van het onderzoek en van de totale 
procedure.   
 
Om niet in herhalingen te vervallen verwijzen wij voor het onderzoek naar milieu aspecten (MER 
procedure) en  het opnemen van de post Planschade in de financiele onderbouwing van de tunnel en 
het voor de Zijldijk relevante deel van de Ringweg Oost naar ons Inspraak Document dd. 18 
Augustus 2008. 
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