
 

 

Onderbouwing vormgeving Engelendaal 

In het uitvoeringsplan IVVP zoals op 4 juni 2012 door het College vastgesteld
1
 heeft het College keuzes 

gemaakt. Een van deze keuzes is het in stand houden van het beleidsuitgangpunt uit het IVVP 2009 om 

de belangrijke kruisingen, onder andere de gehele Engelendaal, in Leiderdorp te blijven regelen met 

verkeerslichten. Daarnaast is de beleidskeuze gemaakt om het Engelendaal niet af te waarderen. In 

deze notitie geeft het College haar toelichting waarom uiteindelijk gekozen is om de beleids-

uitgangspunten te handhaven. In het verleden is ook het LARGAS-principe veelvuldig besproken als 

mogelijke oplossing voor de inrichting van het Engelendaal. Recent heeft GroenLinks een "Zwartboek 

Engelendaal" gepresenteerd, waarin zij deze voorkeur nogmaals uitspreken. Op basis van deze notitie 

is tevens een reactie gegeven op het zwartboek.  

 

Beleidskeuzes IVVP 2009 

Het IVVP 2009 is op 14 juli 2009 door de gemeenteraad van Leiderdorp vastgesteld
2
. In de aan-lopende 

discussie naar deze vaststelling is veelvuldig gesproken over hoe de kruispunten veilig ingericht kunnen 

worden. Daarnaast is er veelvuldig gesproken over de mogelijkheid en wense-lijkheid om het 

Engelendaal af te waarderen naar 2x1 rijstroken. Deze twee beleidskeuzes zijn met elkaar verweven. In 

het IVVP 2009 is geconcludeerd dat afwaardering mogelijk is na de komst van de Ringweg Oost (tracé 

Zijldijk). De vrijkomende baan zou dan worden benut als vrije busbaan. De kruispunten zouden, ook 

door de aanwezigheid van de vrije busbaan, geregeld blijven met verkeerslichten. Daarnaast zouden 

alle parallelle en sluiproutes worden afgewaardeerd tot verblijfsgebieden (30km/uur).  

 

Wijzigingen 

Bij de vaststelling van het Uitvoeringsplan IVVP 2012 is geconcludeerd dat niet alle benoemde 

maatregelen uit 2009 uitgevoerd kunnen worden. Dit heeft invloed gehad op de gemaakte keuzes. Op 

het moment van besluitvorming was er onduidelijkheid over de komst en effect van de Ringweg Oost 

via Leids grondgebied (tracé Sumatrastraat) en de mogelijke (positieve) gevolgen hiervan voor 

Leiderdorp. Daarnaast is geconstateerd dat de Provincie de plannen rondom de HOV-lijn Meerlijn 

Noord heeft aangepast. Ook dit heeft invloed gehad op de uiteindelijke keuze.  

 

Ringweg Oost 

Inmiddels heeft Leiden op 3 juli 2012 een nieuw Collegebesluit genomen
3
 ten aanzien van de Ringweg 

Oost (tracé Sumatrastraat). Leiden kiest voor een open tunnelbak op de Sumatrastraat met aansluiting 

op de Willem de Zwijgerlaan en verder een ongewijzigd tracé. Leiden kiest hierbij voor een 

gelijkvloerse aansluiting op de kruising Hoge Rijndijk - Kanaalweg. Deze keuze bepaalt de maximale 

capaciteit van de Ringweg Oost. Hierbij concludeert Leiden dat binnen de planperiode de weg zijn 

maximale capaciteit bereikt. 

 

Voor Leiderdorp betekent dit dat de positieve gevolgen van de Ringweg Oost beperkt zijn. Uit het 

recent uitgevoerde kentekenonderzoek
4
 is het aandeel verkeer dat de Ringweg Oost (tracé 

Sumatrastraat) als mogelijke alternatieve routekeuze heeft ongeveer 13% van het totale aanbod. Door 

het bereiken van de maximale capaciteit zal zich een nieuw evenwicht vormen tussen de route 

Engelendaal en de route Ringweg Oost (grofweg tussen de Hoge Rijndijk en de Willem de Zwijgerlaan 

en visa versa). Het is daarmee niet waarschijnlijk dat alle voertuigen in de toekomst via de Ringweg 
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Oost (tracé Sumatrastraat) rijden in plaats van het Engelendaal. De beleidsverwachting zoals deze in 

het IVVP 2009 geformuleerd was, zal derhalve niet behaald worden voor deze route.  

 

Daarnaast zal door de tracéwijziging van de Zijldijk naar de Sumatrastraat ook het verkeer richting (en 

vanaf) de Baanderij geen gebruik meer maken van de Ringweg Oost zoals eerder wel werd 

aangenomen. De hoofdontsluiting van de Baanderij blijft het Engelendaal. De verwachte afname uit 

het IVVP 2009 ten gevolge van de Ringweg Oost (tracé Zijldijk) zal derhalve niet behaald worden. 

 

Het College concludeert derhalve dat de verwachte afname van verkeer zoals omschreven in het IVVP 

2009 niet zal worden gerealiseerd. Hiermee vervalt de stelling uit het IVVP 2009 dat afwaarderen na 

realisatie van de Ringweg Oost mogelijk is.  

 

Plannen Provincie (HOV) 

In de OV-visie Holland Rijnland
5
 is de HOV-verbinding Meerlijn Noord benoemd. Dit is een hoog-

waardige openbaar vervoersverbinding tussen het Rijnland Ziekenhuis en Leiden CS. Deze verbinding is 

tevens opgenomen in het bereikbaarheidsoffensief van Holland Rijnland en is benoemd in de 

besluitvorming rondom de RijnGouweLijn.  

 

In het besluit van de Provincie inzake de RijnGouweLijn
6
 is de route komen te vervallen uit het 

investeringskrediet voor HOV in de regio. Concreet betekent dit dat er (nog) geen middelen door de 

Provincie zijn gereserveerd om de benodigde investeringen te doen (geraamd op €20 miljoen). 

 

Dit betekent niet dat de verbinding is komen te vervallen. De verbinding maakt nog steeds onderdeel 

uit van provinciaal beleid. Tevens is de route opgenomen in het uitvoeringsplan OV-visie van Holland 

Rijnland. Besluitvorming hieromtrent dient nog plaats te vinden. Zowel bij de besluitvorming rondom 

de RGL als in het uitvoeringplan OV-visie is de scope van de route gewijzigd. Er wordt niet langer 

uitgegaan van vrije busbanen over de gehele route. In plaats daarvan wordt ingezet op  vrije busbanen 

op enkele knelpunten en prioritirisering op de overige kruispunten. Op de Willem de Zwijgerlaan, het 

Engelendaal en de Persant Snoepweg zal de bus gebruikmaken van bestaande weginfrastructuur.   

 

Het College heeft geconcludeerd dat het afwaarderen van het Engelendaal geen noodzaak meer is 

voor het realiseren van de gewenste HOV-verbinding. De bestaande infrastructuur kan beter benut 

worden door beide rijbanen toegankelijk te houden voor al het gemotoriseerde verkeer. Door een 

beperkte aanpassing aan de kruispunten kan prioriteit gegeven worden aan het busverkeer waardoor 

de kwaliteitsverbetering van HOV gerealiseerd wordt zonder negatieve effecten voor het overige 

verkeer. 

 

Vervallen maatregelen 

In het IVVP 2009 zijn in totaal vijftig maatregelen benoemd. Het College heeft geconcludeerd dat het 

niet wenselijk is om al deze maatregelen uit te voeren. De voornaamste reden hiervoor is de totale 

kosten (meer dan €12 miljoen). In plaats daarvan heeft het College gekozen voor het uitvoeren van 

een aantal kernmaatregelen en verkeersmaatregelen welke benodigd zijn voor verschillende lopende 

projecten zoals de uitbreiding van het Winkelhof.  

 

Om toch zorg te dragen voor een goede bereikbaarheid en een goede verkeersveiligheid in Leiderdorp 

heeft het College keuzes gemaakt ten aanzien van de gekozen uitvoeringsmethoden. Concreet worden 

de bestaande hoofddoorgaande routes (Engelendaal en Persant Snoepweg) behouden en verbeterd. 

Ongewenst verkeer op sluiproutes, voornamelijk woonstraten, wordt geweerd maar met behoud van 

een goede alternatieve route, namelijk de hoofddoorgaande routes.  
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Het College heeft geconcludeerd dat behoud van voldoende capaciteit en doorstroming op het 

Engelendaal daarvoor noodzakelijk is. Dit wordt bereikt door de nu vastgestelde maatregelen. 

 

LARGAS vs Uitvoeringsplan 

Bovenstaand zijn de gemaakte keuzes uitgelegd op basis van het vastgestelde beleid en de relevante 

veranderen in de loop der tijd. In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op deze keuzes tegen het licht van 

de (on)mogelijkheden van LARGAS. Als variant op LARGAS is ook gesproken over de toepassing van 

rotondes op de kruisingen. Hier zal ook op worden ingegaan. 

 

LARGAS 

LARGAS is een afkorting voor Langzaam Rijden Gaat Sneller. De filosofie van LARGAS is dat door een 

constante, maar lagere, snelheid voertuigen uiteindelijk sneller een route rijden. LARGAS richt zich met 

name op de inrichting van kruispunten en het creëren van hiaten tussen stromen op de hoofdroute 

zodat kruisende stromen ongehinderd kunnen kruisen. 

 

Een voorwaarde voor LARGAS is een duidelijke hoofdroute met weinig afslaand en bijkomend verkeer. 

Alleen dan blijven zogenaamde "treintjes" bijeen en blijven er voldoende hiaten voor de kruisende 

verkeerstromen. "Treintjes" zijn groepen van auto's welke gezamenlijk een route starten (bijvoorbeeld 

op de kop van de weg) en gedurende de gehele route bijeenblijven. Een tweede voorwaarde voor 

LARGAS is dat de hoofdroute 2x1 rijstrook is zodat deze "treintjes" bijeen blijven en de 

oversteeklengte op kruisingen niet te groot wordt. 

 

Het Engelendaal is een route met veel functies, woonwijken en bedrijfslocaties aan weerszijden. 

Tussen het Engelendaal en deze functies/woonwijken/bedrijfslocaties is veel uitwisseling. Immers het 

Engelendaal is de hoofdroute om van of naar deze gebieden te komen. Hiermee wordt niet voldaan 

aan een van de belangrijkste voorwaarden voor het toepassen van LARGAS. Toepassing van LARGAS op 

het Engelendaal zou leiden tot een fragmentatie van de "treintjes" tot een bijna continue stroom 

waardoor de oversteekbaarheid voor bijvoorbeeld fietsers en voetgangers erg slecht zou worden.  

 

Uit de uitgevoerde modelstudies (bv Goudappel Coffeng 2006 en Goudappel Coffeng 2012 i.r.t. de 

uitbreiding van het Winkelhof) blijkt tevens dat de intensiteit in de spitsperioden op het Engelendaal te 

hoog zijn om af te waarderen tot 2x1 rijstrook. Uitgaande van de LARGAS aanpak zou dit leiden tot 

filevorming op de koppen van het Engelendaal (de Persant Snoepweg en de Oude Spoorbaan) en dien 

ten gevolge extra sluipverkeer over parallelle routes zoals de Voorhoflaan en de Vronkenlaan. 

 

Het College heeft geconcludeerd dat toepassen van LARGAS zou leiden tot grote overlast voor het 

kruisende verkeer en de parallelle routes en heeft dit derhalve afgewezen.  

  

Rotondes 

Een andere mogelijkheid is om de kruispunten op het Engelendaal vorm te geven als rotondes. 

Rotondes en LARGAS zijn twee wezenlijk verschillende oplossingen om verkeer op een kruispunt te 

regelen. 

 

Een binnenstedelijke rotonde kenmerkt zich dat het naderende  verkeer voorrang dient te verlenen 

aan al het verkeer op de rotonde, inclusief het fietsverkeer. Alle toeleidende wegen zijn hiermee 

gelijkwaardig aan elkaar. Rotondes kunnen enkelstrooks zijn (1 rijbaan op de rotonde) of meerstrooks 

(bijvoorbeeld een turborotonde). Tevens kunnen rotondes een maximale hoeveelheid verkeer per uur 

bewerken
7
. 
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Het College heeft geconcludeerd dat het Engelendaal een van de hoofdroutes is. De route dient niet 

alleen overeenkomstig vormgegeven te worden, maar dient ook het verkeer soepel te kunnen 

verwerken. Het Engelendaal bepaald in grote mate de bereikbaarheid van de woonwijken en bedrijven 

in Leiderdorp. Het Winkelhof is hiervan het meest duidelijke voorbeeld. Het inpassen van rotondes op 

het Engelendaal zou leiden tot de volgende problemen en gevolgen. 

 

Als eerste is de conflictbelasting (de totale hoeveelheid naderend verkeer per uur) te hoog voor een 

enkelstrooksrotonde. Een turborotonde (of knierotonde) zou deze hoeveelheid verkeer wel kunnen 

verwerken. Een turborotonde vraagt echter een groot ruimtebeslag. Dit zou voor een groot deel ten 

koste gaan van de groenstructuur, meer dan de nu voorziene aanleg van linksafstroken.  

 

Daarnaast zijn de aanlegkosten van een (turbo)rotonde vele malen hoger dan de vervangingskosten 

van de VRI's, ongeveer een factor twee. Zelfs wanneer de jaarlijkse kosten voor verkeerslichten zoals 

stroom worden meegerekend.  

 

Een ander belangrijk argument om te kiezen voor verkeerslichten is de mogelijkheid om de 

verkeersstromen te beïnvloeden. Het College is voorstander van het prioritiseren van het openbaar 

vervoer. Bij rotondes is dit niet mogelijk. Gelet op de gewenste HOV Meerlijn Noord zijn rotondes niet 

wenselijk.  

 

Tot slot is het Engelendaal de belangrijkste calamiteitenroute. Op rotondes is het moeilijker voor 

hulpdiensten om de kruising te passeren door het gebrek aan inhaal- en uitwijkmogelijkheden. De 

Leiderdorpse hulpdiensten beschikken over KAR
8
. Door bij VRI's de overige richtingen op rood te 

zetten wordt het passeren van het kruispunt sneller en veiliger voor de hulpdiensten. 

  

Reactie zwartboek 

Op 31 mei heeft de fractie van GroenLinks een Zwartboek Engelendaal aangeboden aan de wethouder 

Verkeer, dhr. Wassenaar. In dit zwartboek presenteert GroenLinks 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.  

 

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 om de 

hierboven benoemde redenen, welke ook uiteengezet zijn in de brief die als bijlage 1 is toegevoegd, is 

het College tot de conclusie gekomen dat afwaardering niet wenselijk is en de toepassing van 

verkeerslichten een betere oplossing is.  

 

Bijlagen 

1. Reactie College op Zwartboek GroenLinks (corsanummer 2012U02019) 

2. Zwartboek Engelendaal (GroenLinks, 31 mei 2012, corsanummer 2012i01304) 
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