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Definitief uitvoeringspakket IVVP 

 

In de Commissie Ruimte van 20 maart 2012 zijn de concept-pakketten voor het uitvoeringsplan IVVP 

besproken. Het College heeft toegezegd om op basis van de gevoerde discussie een definitief 

uitvoeringspakket te formuleren.  

 

In dit document wordt het definitieve uitvoeringspakket gepresenteerd. In het pakket is rekening 

gehouden met de laatste modelberekeningen RVMK+, het kentekenonderzoek op het Engelendaal 

om het aandeel doorgaand verkeer te bepalen en natuurlijk de uitkomst van de behandeling in de 

Commissie Ruimte. De kosten van het totale pakket zijn zo laag mogelijk gehouden, rekening 

houdend met de financiële situatie van de Gemeente.  

 

Opzet uitvoeringspakketten 
Sinds het IVVP in 2009 is vastgesteld zijn er veel veranderingen geweest in Leiderdorp. Er is een 

nieuw College aangetreden, er dient bezuinigd te worden en de Raad van State heeft een 

tussentijdse uitspraak gedaan inzake het bestemmingsplan Nieuw Centrum.  Al deze veranderingen 

zijn meegenomen in de samenstelling van het definitieve uitvoeringspakket.  

 

Op 15 mei 2012 is bekend geworden dat de HOV verbinding Meerlijn Noord niet versneld wordt 

gerealiseerd met behulp van de middelen die nu beschikbaar zijn voor het openbaar vervoer. Dit 

betekent dat Leiderdorp niet op korte termijn een snelle en hoogwaardige busverbinding richting 

Leiden Centraal Station krijgt.  Eind dit jaar start de nieuwe busconcessie van Arriva. Samen met de 

Provincie en Arriva zal later dit jaar worden bekeken welke mogelijkheden er wel zijn voor een 

verbeterde busverbinding richting Leiden.  

 

In het uitvoeringspakket is de kern van het beleid van het IVVP uit 2009 overeind gehouden. De 

gesignaleerde problemen zijn nog steeds actueel. Wel zijn keuzes gemaakt om de totale 

investeringskosten zo beperkt mogelijk te houden. Dit is gelukt. De bereikbaarheid binnen Leiderdorp 

wordt verbeterd en de doorstroming voor met name de fietsers en voetgangers langs hoofdroutes 

krijgt een impuls. Ook de veiligheid wordt op de meest kwetsbare punten verbeterd. 

 

In het definitieve uitvoeringspakket IVVP zijn drie deelpakketten te onderscheiden. Het zijn de 

pakketten Engelendaal/Centrumplan, Brede School West en Quickwins. Deze pakketten bevatten elk 

meerdere maatregelen welke gezamenlijk de gestelde doelen bereiken.  

 

Pakket Engelendaal/Centrumplan  
Het pakket Engelendaal/Centrumplan vormt het hart van het IVVP. Het Engelendaal is een 

belangrijke route binnen Leiderdorp. Niet alleen voor de bereikbaarheid van het Centrum en het 

Winkelhof, maar ook als ontsluitingsroute van de verschillende woonwijken. Het Engelendaal is niet 

alleen voor automobilisten een belangrijke route. Het is ook een hoofdfietsroute en vormt op dit 

moment een barrière voor fietsroutes langs en haaks op het Engelendaal. Het Centrumplan wordt 

gekenmerkt door de uitbreiding van het Winkelhof. Veel van de verkeerskundig benodigde 

maatregelen voor deze uitbreiding hebben betrekking op het Engelendaal. 
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Dit pakket bestaat uit de volgende maatregelen: 

- Herinrichting Voorhoflaan. (maatregel 6) 

- Reconstructie kruising Engelendaal-inrit Winkelhof. (maatregel 13) 

- Rechtsafstrook Heinsiuslaan. (maatregel 14) 

- Vervanging VRI's. (maatregel 21) 

- Permanente verkeerstelling. (maatregel 22) 

- Onderzoeken Engelendaal. (maatregel 44) 

- Linksafstroken Engelendaal. (maatregel 50) 

 

Onderstaand zijn de maatregelen, alsook de argumenten om tot deze keuze te komen verder 

uitgewerkt. 

 

Verkeersaanbod  

Bij de totstandkoming van dit uitvoeringsplan is onderzoek gedaan naar het huidige en verwachte 

gebruik van het Engelendaal. Dit is gedaan door middel van een onderzoek om het aandeel 

doorgaand verkeer te bepalen en met behulp van verkeersmodellen om het toekomstige gebruik te 

bepalen. 

 

Doorgaand verkeer 

Er is veel gediscussieerd over het aandeel doorgaand verkeer op het 

Engelendaal. Daarom is dit recent onderzocht. Gedurende twee weken is 

bepaald hoeveel auto's het Engelendaal als doorgaande route gebruiken, 

en welke routes dit zijn. Het rapport hiervan is als bijlage opgenomen. De 

conclusie is dat het Engelendaal slechts in beperkte mate gebruikt wordt 

als doorgaande route. Gerekend bij waarneempunt 1 (Engelendaal ten 

noorden van de kruising met de Rietschans) is in totaal 14% doorgaand 

verkeer. Hiervan is 11% verkeer dat van/naar de Leiderdorpse brug rijdt 

(waarneempunt 4). Slechts 1,6% is verkeer dat via het Engelendaal rijdt 

richting de Rijksweg (via waarneempunt 2).  
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De verwachting dat bij afwaardering van het Engelendaal er een grote verschuiving van doorgaande 

verkeersstromen naar de N446 zal plaatsvinden is daarmee niet meer plausibel. In de gemeten 

situatie zou dit maximaal 326 voertuigen per dag schelen. De grootste doorgaande stroom, die 

richting of vanaf de Leiderdorpse brug, heeft op dit moment geen alternatief. Ook bij afwaardering 

zal deze doorgaande stroom gebruik blijven maken van het Engelendaal. Alleen indien Leiden de 

Ringweg Oost realiseert zoals nu de verwachting is, zal deze stroom afnemen. Hiermee komt er vanaf 

de Willem de Zwijgerlaan een snellere en directere verbinding met de Hoge Rijndijk. Hoe groot dit 

effect is, is niet te bepalen op basis van dit onderzoek. 

 

Toekomstige verwachting 

Gewoonlijk wordt de verkeersverwachting berekend 

met behulp van het RVMK. Dit is een door Holland 

Rijnland vastgesteld verkeersmodel. De gemeente 

Leiden heeft recent dit model verfijnd om meer 

nauwkeurigheid te geven in stedelijke situaties en om 

beter rekening te kunnen houden met kleine 

wijzigingen. Het wegennet van Leiderdorp is hierin ook 

gemodelleerd. Dit verfijnde model, het RVMK+ 

genoemd, is gebruikt om de prognose voor 2020 te 

berekenen. Het bevat dezelfde uitgangspunten als het 

RVMK, en een verder gedetailleerd wegennet. Een 

uitsnede is hier rechts opgenomen. De volledige 

verbeelding is in de bijlage opgenomen. 

 

Het model heeft berekend dat in 2020 op het drukste 

deel van het Engelendaal (tussen de Heinsiuslaan en de 

Buitendijklaan) er per dag iets meer dan 22.000 mvt 

rijden. Dit is in overeenstemming met eerdere 

berekeningen van het RVMK. 

 

Bij afwikkeling van verkeer in een stedelijke omgeving is de capaciteit van de kruispunten bepalend. 

De theoretische wegcapaciteit van de tussenliggende delen is minder relevant. In dit uitvoeringsplan 

is daarom voornamelijk ingegaan op de afwikkeling van deze stromen op de kruispunten.  

 

Vormgeving kruispunten 

De verwachte intensiteiten maken, samen met de wetenschap dat het overgrote deel van het 

verkeer bestemmingsverkeer binnen Leiderdorp is, een andere opzet van de kruisingen noodzakelijk. 

De benodigde hoeveelheid rijstroken per kruispunt en lengte van de opstelstroken is sterk afhankelijk 

van niet alleen de totale hoeveelheid verkeer, maar ook de richting van het verkeer (afslaand of 

rechtdoorgaand). Hier zal bij de verschillende maatregelen dieper op worden ingegaan. 

 

Conclusie 

Op basis van de bovengenoemde onderzoeken, tezamen met alle conclusies uit eerdere onderzoeken 

uit het IVVP 2009 en het Centrumplan en met de wetenschap dat Leiderdorp niet in de nabije 

toekomst zal beschikken over een HOV-systeem waarvoor vrije busbanen nodig zijn, is 

geconcludeerd dat afwaardering van het Engelendaal geen beleidsdoel meer is in dit 

uitvoeringsprogramma.  
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Uitbreiding Winkelhof 

In het bestemmingsplan Centrum, en in het besluit tot uitbreiding van het Winkelhof (Raadbesluit 15 

februari 2010), is gesteld dat om uitbreiding van het Winkelhof mogelijk te maken er 

verkeerskundige ingrepen nodig zijn. Deze conclusie is gebaseerd op het onderzoek 

"Verkeerssimulatie Winkelcentrum Engelendaal" ( Goudappel Coffeng, 19 oktober 2006). De 

ingrepen betreffen ondermeer de aanpassing van de kruispunten op het Engelendaal nabij de 

Winkelhof. Ook zijn er aanpassing op onderliggende wegen nodig, ondermeer op de Heinsiuslaan en 

de Voorhoflaan. 

 

In de tussentijdse uitspraak van de Raad van State (30 maart 2012) inzake het bestemmingsplan 

Nieuw Centrum is gesteld dat deze verkeerskundige ingrepen nog niet afdoende zijn vastgelegd. 

Besluitvorming door de Gemeenteraad met betrekking tot realisatie van deze maatregelen is nodig 

om de uitbreiding van het Winkelhof mogelijk te maken.  

 

Kruispunten Engelendaal 

Om de toename van het verkeer naar het Winkelhof en de autonome groei van het verkeer in 

Leiderdorp goed af te kunnen wikkelen zijn een aantal maatregelen nodig. Als eerste betreft het de 

aanpassing van de kruispunten nabij het Winkelhof. 

 

Kruisingen nabij het Winkelhof 

De belangrijkste conclusie uit het rapport van Goudappel Coffeng uit 2006 is dat conflictvrije 

regelingen noodzakelijk is. Dat wil zeggen een verkeerslicht-regeling waarbij verkeer bij groen licht 

niet wordt geconfronteerd met ander rijdend verkeer zoals nu wel het geval is op het Engelendaal. 

Hiervoor zijn aparte linksafstroken nodig. Voor twee kruisingen is dit in 2006 uitgewerkt als 

onderdeel van de uitbreidingsplannen van het Winkelhof; de kruising Engelendaal- inrit Winkelhof en 

de kruising Engelendaal - Heinsiuslaan.  

 

Geconcludeerd is dat voor het kruispunt Engelendaal - inrit Winkelhof vier opstelstroken op het 

Engelendaal nodig  zijn. Twee opstelstroken voor rechtdoorgaand verkeer en aparte links- en 

rechtsafstroken. Ook zijn er twee stroken vanuit de Winkelhofgarage nodig. Voor het kruispunt 

Engelendaal - Heinsiuslaan is geconcludeerd dat ook hier vier opstelstroken op het Engelendaal nodig 

zijn. In totaal drie opstelstroken op de Heinsiuslaan en twee stroken op de Vronkenlaan. Voor deze 

laatste kruising is verder onderzoek gedaan, waar in de paragraaf "Heinsiuslaan en Voorhoflaan" 

verder op wordt ingegaan. 

 

Het realiseren van de kruispunten conform de conclusies van Goudappel Coffeng zijn noodzakelijk 

om de uitbreiding van het Winkelhof mogelijk te maken. Om al het verkeer op het Engelendaal goed 

af te wikkelen zijn echter meer ingrepen nodig. 

 

Overige kruispunten Engelendaal 

Het Engelendaal kent zeven kruispunten. De bovenstaande conclusies met betrekking tot de twee 

kruispunten nabij de Winkelhof kunnen vertaald worden naar de overige vijf kruispunten. De 

verkeersstromen zijn vergelijkbaar. Ook zijn er op alle kruispunten veel afslaande bewegingen. Op 

alle kruispunten is tevens sprake van veel fietsverkeer en voetgangers. Tot slot is het wenselijk om 

een gelijkwaardige inrichting van het gehele Engelendaal te hebben vanuit verkeersveiligheid en 

doorstroming. Daarom is het wenselijk om alle kruispunten volgens eenzelfde systematiek in te 

richten: per kruispunt vier opstelstroken op het Engelendaal in beide richtingen. Het ontwerp van de 

zijstraten zal per kruising worden geoptimaliseerd naar richting. 

 

Verkorten wachttijden langzaam verkeer 

De aanpassing van de kruisingen is niet alleen ingegeven voor de doorstroming van het autoverkeer, 

maar ook van het langzaam verkeer. Een veel gehoorde klacht is dat het fietsers en voetgangers lang 

moeten wachten als ze het Engelendaal of een van de zijstraten willen oversteken. Dit komt enerzijds 
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door de starre verkeersregeling van de verkeerslichten en anderzijds doordat er binnen een 

groencyclus veel tijd nodig is om al het autoverkeer af te wikkelen. Door het huidige conflict van 

linksafslaand en rechtdoorgaand verkeer gaat hier veel tijd verloren. Door de stromen te splitsen en 

een eigen groenfase te geven wordt de totale cyclustijd voor auto's verkort. Hier profiteren met 

name de fietsers en voetgangers van. Zij komen vaker en sneller aan bod.  

 

Verlies aan groen 

De extra benodigde opstelstroken gaan ten koste van groen op de kruisingen. Dit is onwenselijk, 

maar onvermijdelijk. Het bestemmingsplan Nieuw Centrum houdt hier reeds rekening mee. In dit 

bestemmingsplan is de gehele middenberm van het Engelendaal aangewezen als functie "Verkeer". 

Uitwisseling van groen voor weginfrastructuur is hiermee mogelijk. 

 

Om het verlies aan groen te beperken is gezocht naar compensatie. Compensatie is mogelijk op 

andere plaatsen in Leiderdorp waar wegen worden versmald of andere ingrepen plaatsvinden.  In die 

ontwerpen is ingezet om op punten verkeersfunctie weg te halen zodat groen gecompenseerd kan 

worden. Dit zal ondermeer gebeuren bij de herinrichting van wegen naar 30km/uur en langs de 

Persant Snoepweg. 

 

Heinsiuslaan en Voorhoflaan 

De bereikbaarheid van het Winkelhof beperkt zich niet alleen tot het Engelendaal. Een deel van het 

verkeer van de Winkelhof verlaat de parkeergarage aan de achterzijde (zijde Heinsiuslaan). In de 

uitbreidingsplannen is een tweede parkeergarage voorzien aan de Heinsiuslaan. Ook ontsluiten een 

aantal wijken via Heinsiuslaan en Gallaslaan. Om het verkeer goed en zonder overlast af te wikkelen 

zijn ingrepen op de Heinsiuslaan en Voorhoflaan nodig.  

 

Door de Voorhoflaan af te waarderen naar 30km/uur wordt verkeer geweerd dat via die route 

richting het Winkelhof wil rijden. Dit reduceert het totale aanbod verkeer op de Heinsiuslaan (en 

Gallaslaan). Hiermee wordt een gedeelte van het extra verkeer gecompenseerd. Hierover is de Raad 

op 8 maart 2011 reeds per brief over geïnformeerd. 

 

Voor de aansluiting van de Heinsiuslaan op het Engelendaal is, gelet 

op de beperkte ruimte, een uitgebreider onderzoek gedaan 

(Goudappel Coffeng, 2012) en een voorlopig ontwerp gemaakt 

(Megaborn, 2012). Deze zijn in de bijlage toegevoegd. Hieruit blijkt 

dat er alleen een goede verkeersafwikkeling kan worden gecreëerd 

onder de volgende voorwaarden: conflictvrije regeling Engelendaal 

met twee doorgaande stroken en verlenging van de opstelstroken 

voor alle richtingen. Hierbij is de voorkeursvariant om een korte 

tweede rechtsafstrook te creëren zodat de opstelstroken niet voorbij 

de Muzenlaan komen.  De fysieke ruimte hiertoe is aanwezig. De 

opzet van kruispunt is hier rechts schematisch weergegeven. 

 

Vervanging verkeerslichten 

Een belangrijk onderdeel van het definitief uitvoeringsplan is de vervanging van de verkeerslichten 

op het Engelendaal. De huidige installaties (de lichten zelf en de regelinstallaties) zijn sterk 

verouderd. Renovatie of uitstel van vervanging zijn niet langer mogelijk. De huidige verkeerskundige 

opzet, een geschakelde en starre regeling van de kruispunten, leidt tot veel ergernis bij alle 

verkeersgebruikers. Met name bij de fietsers en voetgangers die het Engelendaal willen oversteken.  

 

De vervanging van de verkeerslichten betreft de volgende onderdelen. Een vernieuwing van de 

lichten, waarbij direct een besparing op energieverbruik kan worden doorgevoerd door te kiezen 

voor een zuiniger type verlichting. Een betere voertuigdetectie waardoor constantere stromen 
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ontstaan en wachttijden worden teruggebracht. En de vervanging van de regelapparatuur waardoor 

per kruispunt geoptimaliseerd kan worden. Deze optimalisatie kan per rijrichting, per type verkeer 

(openbaar vervoer, langzaam verkeer, auto's) en in de tijd (spitsprogramma's bijvoorbeeld).  

 

Om dubbele investeringen te voorkomen is het wenselijk om alle maatregelen op het Engelendaal 

tegelijkertijd uit te voeren. Voor de aanpassingen van de kruisingen op het Engelendaal zoals 

hierboven beschreven zijn ook aanpassingen aan de verkeerslichtinstallatie nodig. Door gelijktijdige 

uitvoering worden onnodige kosten voorkomen en de overlast van realisatie beperkt gehouden. 

 

Zoals gemeld staat het vervangen van de verkeerslichten al langer in de planning. In de begroting is 

reeds rekening gehouden met een vervangingsinvestering. Deze vervangingsinvestering is echter niet 

afdoende om de vernieuwing te kunnen betalen. De genoemde bedragen betreffen de meer-

investering bovenop deze reeds bestaande reservering. 

 

Toekomst 

Het realiseren van de maatregelen in het pakket Engelendaal/Centrumplan biedt tevens nieuwe 

mogelijkheden die op dit moment niet doorgevoerd kunnen worden. Zo kan elk kruispunt 

geoptimaliseerd worden op basis van het aanbod van het verkeer uit de zijstraten. Kan er prioriteit 

worden gegeven aan fietsers, voetgangers en openbaar vervoer zonder dat dit gevolgen heeft voor 

andere kruisingen en kan het aanbod van verkeer realtime geteld worden. Dit laatste is een 

belangrijk instrument om de kruispunten te optimaliseren en zo sluipverkeer op andere routes te 

voorkomen. Tevens zal deze informatie de basis vormen voor verkeersbeleid in de toekomst. 

 

Aan het einde van het jaar zal een nieuwe openbaar vervoersconcessie ingaan. Hiermee kunnen de 

routes van het openbaar vervoer wijzigingen. Gebruikelijk is om het openbaar vervoer te prioriteren 

op kruispunten. De invoering van de bovengenoemde maatregelen geeft de gemeente de 

mogelijkheid om hier goed op in te spelen. Hierdoor zal het openbaar vervoer betrouwbaarder en 

sneller worden. 

 

Kosten 

De kosten van dit pakket maatregelen bevatten kosten welke binnen de begroting opgevangen 

dienen te worden, alsook kosten welke ten laste komen van de reserve. Uitgangspunt is vervanging 

van de verkeerslichten in 2013. De andere maatregelen gefaseerd uitgevoerd. De reservering in de 

begroting voor de vervanging van de VRI’s bedraagt €1,4 mio. In het collegebesluit van 8 november 

2011 is deze reservering al toegewezen als dekking binnen het IVVP. De totale (meer)kosten zijn als 

volgt verdeeld: 

 

 

 

  

    

   

 

 

  

Kosten ten laste van de begroting: €     9.000 per jaar vanaf 2013. 

Kosten ten laste van de begroting: € 144.000 per jaar vanaf 2014, aflopend in 20 jaar. 

Kosten ten laste van de reserves:   € 477.000 in 2013. 

 

Kosten ten laste van de reserves:   € 244.000 in 2014. 
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Pakket BSW 
De gemeente is voornemens om de Brede School West te realiseren langs de Vronkenlaan. Deze 

ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan Nieuw Centrum. De Raad van State 

heeft in haar tussentijdse uitspraak ook hierover geoordeeld. De Raad van State oordeelde dat het 

niet duidelijk was of de ontwikkeling zelf goed in de verkeersberekeningen is opgenomen.  

 

Dit pakket bestaat uit de volgende maatregelen. 

- Herinrichting van de Van Poelgeestlaan en de Laan van Ouderzorg. (maatregel 28) 

- Veiligheid schoolzones. (maatregel 24) 

 

 

 

 

 

Veiligheid 

De veiligheid rondom scholen is een terugkerende zorg in Leiderdorp. De komst van de Brede School 

West, waarbij drie scholen op een locatie worden gehuisvest, maakt het noodzakelijk dat de 

omgeving van de school hierop wordt aangepast. Op dit moment zijn de aanliggende wegen, de 

Vronkenlaan en de Van Poelgeestlaan doorgaande wegen met een maximumsnelheid van 50km/uur. 

Dit past niet bij een veilige schoolomgeving. Tevens gebruiken veel automobilisten deze wegen als 

doorgaande route. De totale hoeveelheid verkeer is derhalve ook een probleem voor een veilige 

schoolomgeving. 

 

Voor de inrichting van een schoolzone zijn landelijke richtlijnen. Zo zal er gebruik worden gemaakt 

van extra attentieverhogende maatregelen voor de automobilisten en wordt extra aandacht besteed 

aan het veilig kunnen oversteken. Een voorbeeld van enkele van deze maatregelen is de locatie 

Doesmeer op de Hoogmadeseweg. De schoolzone langs de Brede School West zal evenwel langer 

worden. Zodat het een sterker effect heeft en scholieren van alle richtingen veilig de school kunnen 

bereiken. 

 

In het IVVP 2009 is voorgesteld om de route Laan van Ouderzorg - Van Poelgeestlaan af te waarderen 

naar 30km/uur. Dit past goed bij een veilige schoolomgeving. In het definitieve uitvoeringspakket 

IVVP is nogmaals gekeken welke maatregelen noodzakelijk zijn om tot een veilige schoolomgeving te 

komen. Geconcludeerd is dat afwaardering van deze wegen, alsook het deel Vronkenlaan direct 

naast de school wenselijk is. Om de veiligheid nog verder te verhogen is het wenselijk om een 

vrachtwagenverbod in te voeren op deze wegen om ook deze categorie voertuigen te weren.  

 

Tevens zal het huidige verkeerslicht op de kruising Van der Valk Boumanweg en de Laan van 

Ouderzorg komen te vervallen. Met de komst van MEAS en de herinrichting van de Laan van 

Ouderzorg is er geen noodzaak meer voor dit verkeerlicht. Dit betekent een besparing voor de 

gemeente. Niet alleen hoeft dit verkeerslicht niet vervangen te worden, maar wordt er ook bespaard 

op beheer en onderhoud. 

Kosten 

De kosten betreffen eenmalige uitgaven. De schoolzone dient gerealiseerd te zijn voor dat de BSW 

open gaat. De afwaardering van de verschillende wegen zal hieraan gekoppeld worden. Daarom is 

gekozen om deze maatregelen in 2013 uit te voeren.  

 

 
Kosten ten laste van de reserves: €384.000 in 2013. 

In de raadscommissie van 28-08-2012 bleek er geen raadsmeerderheid te zijn voor 

maatregel 23 (opheffen vrachtwagenverbod). De portefeuillehouder heeft op basis hiervan 

deze maatregel geschrapt uit dit uitvoeringsplan. Dit is in deze versie verwerkt. Ook de 

verwacht kosten (a €40.000) zijn uit dit voorstel geschrapt. 
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Pakket Quickwins 
Het pakket Quickwins bestaat uit een aantal kleinere maatregelen welke verschillende knelpunten in 

Leiderdorp aanpakken. Het zijn maatregelen met weinig kosten, en een groot lokaal effect. De 

maatregelen zijn gericht op veiligheid en doorstroming. 

 

Dit pakket bestaat uit de volgende maatregelen. 

- Proef Leiderdorpse brug. (maatregel 2) 

- Verkeerseducatie (maatregel 7) 

- Kruising Persant Snoepweg-Van Diepeningenlaan (maatregel 11) 

- Verkeersveiligheid Schoolzones. (maatregel 24) 

- Acacialaan-Ericalaan-Hoogmadeseweg. (maatregel 25) 

 

Proef Leiderdorpse brug 

Deze maatregel betreft het tijdelijk opheffen van de busbaan tussen het kruispunt Persant 

Snoepweg- Van der Valk Boumanweg en de Leiderdorpse brug. Hierdoor ontstaan twee rijstroken 

voor het verkeer de brug over. Op de Persant Snoepweg zijn reeds twee opstelstroken voor het 

kruispunt. De twee rijbanen komen in het verlengde van deze opstelstroken te liggen. Daar het om 

een proef gaat zullen er geen grote infrastructurele wijzigingen worden aangepast. Wel is het 

noodzakelijk om de belijning aan te passen. Tevens zal met de gemeente Leiden gezamenlijk 

nagegaan worden of er nog aanpassingen wenselijk zijn op de kruising Persant Snoepweg - Hoge 

Rijndijk.  

 

Verkeerseducatie 

Verkeerseducatie maakt deel uit van het Duurzaam Veilig principe. Waar in de eerste fase vooral is 

ingezet op infrastructurele maatregelen om het verkeer veilig te maken is fase twee meer gericht op 

permanente verkeerseducatie. Dat wil zeggen, verkeerseducatie voor iedereen van 0 tot 100 jaar wat 

zich jaarlijks zal herhalen. Het doel is om de verkeersdeelnemers hun leven lang de benodigde 

kennis, vaardigheden en motivatie bij te brengen voor een veilige deelname aan het verkeer. Dit 

omdat de meeste verkeersongevallen worden veroorzaakt verkeerde keuzes van verkeersgebruikers 

zoals te hard rijden, onvoldoende kennis van de verkeersregels en verkeerde inschattingen. 

Verkeerseducatie is daarmee aan middel om (de kans op) opgevallen en verkeersslachtoffers in heel 

Leiderdorp terug te brengen.  

 

Kruising Persant Snoepweg-Van Diepeningenlaan 

De fiets- en voetgangersoversteek aan de Persant Snoepweg nabij de Van Diepeningenlaan wordt als 

gevaarlijk ervaren. De weg is breed en het zicht is niet optimaal. De oversteek kan veiliger gemaakt 

worden door de uitvoegstrook op te heffen en de weg ter hoogte van de oversteek (optisch) te 

versmallen. Hiermee wordt ook ruimte gecreëerd om de fietsers zichtbaarder te maken voor de 

automobilisten. De vrijgekomen ruimte zal groen ingericht worden. 

 

Verkeersveiligheid schoolzones 

De veiligheid rondom scholen is een aandachtspunt in Leiderdorp. Onder het programma Duurzaam 

Veilig wordt hier extra aandacht aan besteed. Niet alleen worden de wegen rondom scholen volgens 

specifieke richtlijnen ingericht, dit wordt ook gecombineerd met extra lesmateriaal en informatie 

voor de scholieren en hun ouders. Voor de omgeving van de Brede School West is deze maatregel in 

dat pakket opgenomen. De andere schoolzones kunnen worden gerealiseerd met deze Quickwin. In 

totaal gaat het om ongeveer 10 locaties in Leiderdorp. 
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Acacialaan-Ericalaan-Hoogmadeseweg 

Deze drie wegen staan al een aantal jaren op de nominatie om heringericht te worden. Er zijn al 

tijdelijke maatregelen genomen op de Hoogmadeseweg. Deze zijn nodig omdat het wooncomplex 

dat aan de Hoogmadeseweg gerealiseerd is. Dit complex is gebouwd met de veronderstelling dat de 

Hoogmadeseweg als 30km zone wordt ingericht. Daar het complex er al staat, dient deze maatregel 

gehandhaafd te blijven.  

 

Voor de plannen rondom het Zwembadterrein is het wenselijk dat de Ericalaan ook als 30km zone 

wordt ingericht. Tevens dient herinrichting van de Ericalaan om het doorgaande verkeer af te laten 

buigen vanaf de Mauritssingel richting de Willem Alexanderlaan.  

 

De herinrichting van de Acacialaan tot 30km zone is erg kostbaar. De weg is breed en kent een 

parallelweg. Om kosten te besparen wordt in dit definitief uitvoeringsplan een andere uitwerking van 

deze maatregel voorgesteld dan tot op heden in het uitvoeringsplan IVVP is opgenomen. 

 

De Acacialaan wordt weer aangewezen als 50km/uur weg. Hier zijn geen kosten of gevolgen aan. 

Alleen het genomen verkeersbesluit dient ingetrokken te worden. De Hoogmadeseweg wordt op 

enkele punten aangepast om een duidelijkere inrichting te krijgen en een betere aansluiting op de 

nog te bouwen wijk Plantage. De Ericalaan zal sober en doelmatig worden ingericht als 30km/uur 

zone. Het uitvoeren van deze maatregel op deze wijze zorgt voor lagere kosten, terwijl de 

hoofddoelstelling en ontwikkelingsmogelijkheden gehandhaafd blijven. 

 

Kosten 

Alle kosten behalve Verkeerseducatie betreffen eenmalige kosten. Verkeerseducatie is een jaarlijks 

terugkerend programma. Deze kosten dienen derhalve in de reguliere begroting opgenomen te 

worden. De uitvoering van de maatregelen kan reeds op korte termijn starten. De proef Leiderdorpse 

brug en de oversteek Persant Snoepweg zullen nog in 2012 aangepakt worden. De overige 

maatregelen zullen in 2013 gerealiseerd worden. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Kosten ten laste van de reserves: € 45.000 in 2012. 

 

Kosten ten laste van de reserves: € 410.000 in 2013. 

 

Kosten ten laste van de begroting: € 15.000 per jaar vanaf 2013. 
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Totaal kostenoverzicht 
Bovenstaand zijn de pakketten afzonderlijk omschreven en uiteengezet. Onderstaand wordt het 

totaal gegeven.  

 

Pakket Kosten per jaar Begroting 

vanaf 2013 

Begroting 

vanaf 2014 2012 2013 2014 

Engelendaal/ 

Centrumplan 

- € 477.000 € 244.000 € 9.000 € 144.000 

BSW - € 384.000 - - - 

Quickwins € 45.000 € 410.000  - € 15.000 - 

      

Totaal € 45.000 € 1.271.000 € 244.000 € 24.000 € 144.000 

 

Het totale investeringspakket voor de bovengenoemde maatregelen komt hiermee uit op €1,6 

miljoen aan eenmalige kosten en €168.000 per jaar aan lasten voor de begroting. De lasten voor de 

begroting lopen in 20 jaar lineair af tot ongeveer €24.000.  

 

Bijlagen 
Bijlage 1. Rapportage kentekenonderzoek (Goudappel Coffeng, 2012) 

Bijlage 2a. Kruispuntanalyse Engelendaal-Heinsiuslaan (Goudappel, 2012) 

Bijlage 2b. Voorontwerp Heinsiuslaan (Megaborn, 2012) 

Bijlage 3. Uitkomsten RVMK+ (DHV, 2012) 

Bijlage 4. LARGAS notitie. 

Bijlage 5. Detailoverzicht kosten maatregelen. 
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