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Geachte heer In 't Veld, 
 
Op 31 mei 2012 heeft uw fractievoorzitter een Zwartboek Engelendaal aangeboden aan de wethouder 

Verkeer dhr. Wassenaar. In dit zwartboek presenteert GroenLinks de door hen verzamelde klachten, 

hun visie op het Engelendaal en een oplossingsrichting. Het zwartboek heeft een duidelijke en directe 

relatie met het uitvoeringsplan IVVP, zoals op 04-06-2012 vastgesteld door het College. In deze brief 

zal worden ingegaan op de verzamelde klachten en wordt een reactie gegeven op de gepresenteerde 

oplossing in relatie tot het uitvoeringsplan IVVP.  

 

Het zwartboek; de klachten 

In totaal heeft GroenLinks 86 klachten geregistreerd via hun meldpunt. Een aantal reacties betreffen 

meerdere aspecten. Hiervan waren 23 mensen (26% van de reacties) het niet eens met de stelling van 

GroenLinks. De voornaamste stellingname hierin was dat versmalling naar 2x1 rijstrook zal leiden tot 

erge filevorming. Ook wordt de bereikbaarheid van het Winkelhof een aantal keer aangehaald.  

 

Voor 27 mensen (31% van de reacties) is milieuhinder (lawaai en luchtverontreiniging) de reden om te 

reageren. Hierbij wordt het lawaai in de tuin/balkon als grootste ergernis benoemd. Ook wordt in een 

aantal reacties gewezen op de gevolgen van luchtverontreiniging. 

 

Voor 28 mensen (33% van de reacties) is de slechte oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers 

reden om te reageren. Niet alleen lang wachten is een veel beschreven klacht, maar ook de hoge 

snelheid van auto's 's avonds en 's nachts wordt als onveilig ervaren. 
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Voor 26 mensen (30% van de reacties) is de grootste ergernis de gebrekkige afstelling van de 

verkeerslichten. Ook hier komt de lange wachttijd voor fietsers en voetgangers naar voren. Ook door 

rood licht rijden van auto's en fietsers is vaak beschreven.  

 

Het College onderschrijft alle klachten. Voor het College zijn ondermeer deze categorieën klachten de 

reden tot het vaststellen van het Uitvoeringsplan IVVP. Hierbij wordt ingezet op een kortere wachttijd 

voor fietsers en voetgangers, ook 's avonds de snelheid te verlagen zonder dat dit leidt tot 

roodlichtnegatie
1
 en verkeer dat een routekeuze buitenom heeft hiertoe te verleiden. Uit recent 

onderzoek blijkt dat 6 van de 7 auto's (meer dan 85%) welke over het Engelendaal rijden of een 

herkomst of een bestemming in Leiderdorp hebben. Veel optimalisatie ten aanzien van het afvangen 

van doorgaand verkeer is derhalve niet te behalen zonder ingrepen welke de bereikbaarheid van 

Leiderdorp voor het lokale verkeer sterk verslechterd. 

 

Het zwartboek; de oplossing 

GroenLinks presenteert in haar zwartboek ook een oplossingsrichting. Zij zijn voorstander van het 

afwaarderen van het Engelendaal naar 2x1 rijstrook en op de kruisingen het toepassen van rotondes. 

Hun verwachting is dat het totale verkeer hierdoor zal afnemen, de kruispunten veiliger worden en 

fietsers en voetgangers makkelijker over kunnen steken.  

 

Het College is blij met het initiatief dat GroenLinks toont in deze. De klachten zijn veel gehoord en 

verbetering van de situatie is noodzakelijk. Het College onderschrijft de motieven, maar niet de 

oplossing.  

 

Uit meerdere onderzoeken blijkt (bv Goudappel Coffeng 2006 en Goudappel Coffeng 2012 i.r.t. de 

uitbreiding van het Winkelhof) dat afwaarderen tot 1 rijstrook niet voldoende capaciteit geeft. Dit 

vermindert niet alleen de bereikbaarheid van het Winkelhof, maar van alle wijken en bedrijven-

terreinen in Leiderdorp. Door de opzet van Leiderdorp is een grotere (piek)capaciteit nodig. Voor een 

groot deel van de wijken en bedrijfsgebieden is het Engelendaal de enige, en in ieder geval de 

belangrijkste, route. Daarnaast kent het Winkelhof haar eigen piekdrukte, bijvoorbeeld op zaterdag-

middag. Het College acht een goede doorstroming op het Engelendaal noodzakelijk. Bij een te lage 

wegcapaciteit zal deze doorstroming sterk afnemen en filevorming ontstaan op de koppen van het 

Engelendaal (Persant Snoepweg en Oude Spoorbaan). Dit zal leiden tot meer sluipverkeer op de 

parallelle wegen zoals de Voorhoflaan, de Cor Gordijnsingel en de Vronkenlaan.  

 

Enkelstrooksrotondes, dan wel rotondes via het LARGAS-principe
2
, hebben te weinig capaciteit om in 

de ochtend- en avondspits de hoeveelheid verkeer te verwerken.  Grotere rotondes zoals 

turborotondes of knierotondes zijn dan nodig om het verkeer te verwerken. Hiervoor zijn echter 

meerdere toeleidende rijbanen nodig, waardoor afwaarderen niet meer relevant is. Daarnaast 

fungeert het Engelendaal ook als hoofd-calamiteitenroute. Afwaardering naar 2x1 rijstrook en 

rotondes zorgt voor ernstige vertraging voor de hulpdiensten, met name op de kruisingen. 

 

                                                
1
 In de volksmond "door rood licht rijden". 

2
 LARGAS. LAngzaam Rijden GAat Sneller. Een wegontwerpfilosofie waarbij wordt gestreefd naar een constante, 

maar lagere snelheid van een stroom auto's op de hoofdrijbaan. Zie CROW publicatie 191 voor meer informatie.  
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Tevens is er een groot verschil in kostenniveau tussen de door het College gekozen oplossing en het 

voorstel van GroenLinks. De kosten van afwaarderen en realiseren van rotondes zijn veel hoger dan 

het vervangen van de verkeerslichten. Een algemeen aanvaard kostenniveau voor de realisatie van 

een grotere rotonde is €600.000. De vervanging van verkeerslichten kost ongeveer €250.000 per 

kruising. Zelfs met de jaarlijkse kosten aan elektriciteit e.d. blijft een verkeerslicht een goedkopere 

oplossing. 

 

Tot slot is een groot nadeel van rotondes dat er  geen hoofdrichting meer te onderscheiden is, en dat 

openbaar vervoer niet geprioritiseerd kan worden. Op een rotonde dient elke toeleidende weg 

voorrang te verlenen aan alle voertuigen op de rotonde. Daar het Engelendaal de duidelijke 

hoofdroute is, is dit niet wenselijk. Het beleid voor het openbaar vervoer is dat bussen voorrang 

krijgen op alle andere verkeersstromen. Dit is bij een rotonde niet meer mogelijk en zal zorgen voor 

verlies aan kwaliteit en punctualiteit van het openbaar vervoer. Beide zaken worden als onwenselijk 

beschouwd door het College. 

 

Het zwartboek; de voorbeelden 

In het Zwartboek zijn een aantal voorbeelden gegeven van kruispunten welke via het LARGAS-principe 

of via rotondes geregeld worden. Dit om aan te geven dat deze oplossing werkt in de praktijk. 

Onderstaand wordt ingegaan of deze voorbeelden toepasbaar zijn op het Engelendaal. 

 

Lammenschansweg-Koninginnelaan 

De Lammenschansweg is een van de twee aangehaalde voorbeelden. In het zwartboek wordt 

gesproken over "klassieke kruisingen". Hiermee worden voorrangskruisingen bedoeld. Op de 

Lammenschansweg is echter ook een LARGAS-kruispunt aanwezig, namelijk de kruising met de 

Koninginnelaan. Omdat een voorrangskruising geen wenselijke oplossing is vanuit noch 

verkeersveiligheid, noch bereikbaarheid zal hier niet verder op worden ingegaan, en zal de vergelijking 

verder worden gemaakt op basis van de kruising met de Koninginnelaan. 

 

Een aantal kenmerken tussen de Lammenschansweg en het Engelendaal komen overeen. Beide 

verwerken ongeveer evenveel verkeer op etmaal basis en hebben eenzelfde stroomfunctie. Op een 

aantal punten verschillen de wegen echter sterk. 

 

Zo kent de Lammenschansweg een parallelle wegstructuur waar (ook) fietsers gebruik van maken. De 

voornaamste fietsersstroom is parallel aan de Lammenschansweg (de enige uitzondering hierop is 

nabij station Lammenschans). Dit beperkt het aantal overstekende fietsers en voetgangers.  

 

Uit de prognoses die Leiden gemaakt heeft blijkt dat de Lammenschansweg niet toekomstvast is. Zelfs 

met de komst van de RijnlandRoute verwacht Leiden een toename van het verkeer op deze weg. In de 

toekomst zijn op deze weg dus ook maatregelen nodig. 

 

Laan van Oud-Poelgeest - Abtspoelweg 

Het tweede benoemde voorbeeld is de Laan van Oud-Poelgeest in Oegstgeest. Op deze weg zijn twee 

relevante rotondes welke met het Engelendaal vergeleken kunnen worden. De eerste betreft de 

aansluiting met de Hofdijck. De tweede de kruising met de Lange Voort. 
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De rotonde met de Hofdijck is een eenvoudige enkelstrookrotonde met vrijliggende fietspaden. Het is 

een onvolledige rotonde met maar drie aantakkingen. Binnen de verkeerstromen is een duidelijke 

hoofdroute te onderscheiden, namelijk tussen de Hofdijck en de Laan van Oud-Poelgeest. De 

Warmonderweg (een deel heet nog Laan van Oud-Poelgeest) heeft een beduidend lagere intensiteit. 

Door de richting van de hoofdroute werkt deze rotonde optimaal. De korte rechtsafbeweging vanaf de 

Hofdijck kent geen belemmeringen. De linksafbeweging vanaf de Laan van Oud-Poelgeest krijgt 

voorrang op de rotonde boven de Warmonderweg. Het niet hebben van een vierde aantakking werkt 

bovendien erg gunstig voor de werking van deze rotonde. Hiermee is deze rotonde wel vergelijkbaar 

op basis van totale verkeersintensiteit, maar niet vergelijkbaar met betrekking tot  andere kruispunt-

kenmerken. 

 

De rotonde met de Lange Voort is erg groot. Deze heeft een vergelijkbaar formaat als een 

turborotonde. De rotonde doorsnijdt een vrije busroute. Ook voor deze weg geldt dat de totale 

verkeersintensiteit vergelijkbaar is met het Engelendaal. Van de benoemde voorbeelden is deze 

kruising het best vergelijkbaar en toepasbaar op het Engelendaal. Door de zeer ruime opzet van de 

rotonde is de capaciteit vergroot. Auto's maken eerder de afslaande beweging waardoor er minder 

tijd verloren gaat aan het oprijden van auto's op de rotonde
3
. De rotonde kent echter een aantal 

nadelen. De belangrijkste hiervan zijn het benodigde ruimtebeslag en de kosten van aanleg. Beide 

worden geschat op eenzelfde bedrag als een turborotonde. Zoals al geconcludeerd is zijn deze kosten 

een factor twee hoger dan verkeerslichten en gaat de aanleg van zo'n grote rotonde ten koste van de 

groenstructuur.  

 

Slotwoord 

Het College waardeert het initiatief van GroenLinks en haar motieven. Deze vormen een gezamenlijke 

basis om te komen tot een verbetering van de huidige situatie op het Engelendaal. De 

oplossingsrichting van GroenLinks komt tegemoet aan de geïnventariseerde klachten. Echter in het 

grotere geheel is het College tot de conclusie gekomen dat afwaardering niet wenselijk is en 

verkeerslichten een betere oplossing zijn.  

 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
A.H. Schouten 
secretaris 

L.M. Driessen-Jansen 
burgemeester 

 
 

                                                
3
 interactie tussen afslaande en oprijdende auto's. Dit is een verborgen conflict waarbij een auto niet de rotonde 

oprijdt tenzij hij zeker weet dat de auto op de rotonde een afslaande beweging maakt. Doorgaans wordt richting 

aangegeven, maar zelfs dan is er sprake van een verliestijd. Zie CROW publicatie 126 voor meer informatie. 


