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Betreft: Zienswijze maatregelen uitvoeringspakket IVVP m.b.t. Van der Valk Boumanweg 
 
 
Geachte dames en heren, leden van de gemeenteraad, 
 
Via het RIS hebben wij kennis genomen van het definitieve uitvoeringspakket IVVP, waarmee het 
college tijdens de vergadering van 4 juni 2012 heeft ingestemd. Dit pakket zal besproken worden 
tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte op 28 augustus a.s. en daarna, op 10 september 
a.s. ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Raad. In verband hiermee vragen wij uw aandacht 
voor deze zienswijze waarin wij nader ingaan op een tweetal maatregelen die worden voorgesteld 
voor de Van der Valk Boumanweg.  
 
In het onderdeel ‘Pakket Brede School West’ op pagina 7 van het door het college goedgekeurde 
uitvoeringspakket IVVP wordt ten behoeve van de veiligheid van de scholieren van de geplande 
scholen aangegeven dat het wenselijk is dat de route Laan van Ouderzorg – van Poelgeestlaan 
alsook het deel van de Vronkenlaan direct naast de Brede School West in de toekomst een 30km 
zone wordt en dat op die wegen een vrachtwagenverbod wordt ingevoerd. In verband met dit nieuw 
in te voeren vrachtwagenverbod wordt het wenselijk geacht om het thans geldende 
vrachtwagenverbod op de Van der Valk Boumanweg op te heffen, om zo het vrachtverkeer een 
alternatieve route te bieden naar de Baanderij. 
 
Daarnaast wordt gesteld dat het huidige verkeerslicht (bedoeld wordt waarschijnlijk de 
verkeerslichten!) op de kruising Van der Valk-Boumanweg – Laan van Ouderzorg zal komen te 
vervallen omdat met de komst van MEAS en de herinrichting van de Laan van Ouderzorg er geen 
noodzaak meer is voor dit verkeerslicht. Dit verkeerslicht hoeft dan niet alleen niet te worden 
vervangen, maar er wordt daarmee ook bespaard op beheer en onderhoud ervan.  
 
Wij zijn het uiteraard van harte eens met maatregelen die de (verkeers)veiligheid bevorderen en 
zeker wanneer het de veiligheid van scholieren betreft. Daarnaast zijn wij ook van mening dat 
vrachtverkeer in voldoende mate zijn weg moet kunnen blijven vinden naar bedrijven op de 
Baanderij. 
 
Dat neemt echter niet weg dat, alvorens tot uitvoering over te gaan van de maatregelen die zijn 
voorgesteld voor de Van der Valk Boumanweg, eerst goed gekeken moet worden naar de eventuele 
gevolgen van die maatregelen voor de verkeersveiligheid op die weg en voor het woon- en 
leefklimaat voor bewoners langs die weg. Gelet op de in het uitvoeringspakket gegeven ‘motivering’ 
hebben wij niet de indruk dat dát in voldoende mate is gebeurd. Vandaar deze zienswijze, waarin wij 
op deze aspecten nader ingaan. 
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Verkeersveiligheid 
Het ‘verkeerslicht’ op de kruising Van der Valk Boumanweg - Laan van Ouderzorg is destijds - toen 
de verkeersdrukte op die wegen aanzienlijk minder was dan thans het geval is - uit noodzaak 
aangebracht om een veilige passage van het kruispunt door gemotoriseerd verkeer en door fietsers 
en voetgangers op die wegen mogelijk te maken.  
 
Thans behoren de Van de Valk Boumanweg en de Laan van Ouderzorg tot de drukste wegen van 
Leiderdorp. In bijlagen 1 A,B en 2 wordt een overzicht gegeven van de door de gemeente verstrekte 
gemiddelde verkeersintensiteiten voor de voertuigcategorieën L(icht), M(iddel) en Z(waar) op die 
wegen in de periode 2004-2009. Gegevens over de periode 2010-2012 zijn niet op de gemeentelijke 
website beschikbaar ! 
 
Bovendien, als het vrachtwagenverbod voor de Van der Valk Boumanweg wordt opgeheven, zal er 
naar verwachting een forse toename ontstaan van vrachtverkeer dat zich dan, bij afwezigheid van 
een verkeerslicht, met een snelheid van 50 km/uur richting de Baanderij en Leiden spoedt. 
 
Daarnaast komt de uitrit van de halfondergrondse  parkeergarage en van de bovengrondse 
parkeergelegenheid bij het appartementencomplex op nauwelijks 20 meter afstand van het drukke 
kruispunt te liggen. 
 
Het voornemen om het verkeerslicht op de kruising te laten vervallen is alleen al om die redenen niet 
logisch. 
 
Daarbij komt dat de Van der Valk Boumanweg ter plaatse van de MEAS-locatie 3 rijbanen breed is 
en zich daar vlak voor het verkeerslicht een voetgangersoversteek bevindt. Het gebruik hiervan zal 
na realisatie van de 60 appartementen naar verwachting duidelijk toenemen omdat ook de bewoners 
ervan via deze oversteek te voet richting Santhorst en de Winkelhof zullen gaan.   
 
In het raadsbesluit om de Ockenrode af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer (definitief geworden op 
14 mei jl.) is tevens opgenomen dat het betreffende deel van de Ockenrode wel opengesteld zal 
blijven voor fietsers en voetgangers. Ook zonder vrachtverkeer is een verkeerslicht voor fietsers en 
voetgangers noodzakelijk voor een veilige oversteek richting Oude Rijn (en het Oude Dorp) of Laan 
van Ouderzorg (richting centrum). Bij eventuele opheffing van het vrachtwagenverbod is zo’n 
verkeerslicht nog belangrijker om een veilige passage van voetgangers en fietsers te kunnen 
waarborgen. 
 
Het voorstel om het ‘verkeerslicht’ op het kruispunt Van der Valk Boumanweg – Laan van Ouderzorg 
weg te halen en de daarbij gegeven motivering kunnen wij dan ook niet plaatsen. Deze voorgestelde 
maatregel, waarvan de noodzaak overigens niet wordt aangetoond, leidt ons inziens namelijk tot een 
onacceptabele vermindering van de verkeersveiligheid  
 
 
Geluidsbelasting bestaande en geplande nieuwe woningen langs de Van der Valk Boumanweg 
Voor de bestaande woningen langs de Van der Valk Boumanweg geldt een grenswaarde van 48 dB 
voor de maximale geluidsbelasting van de gevel als gevolg van het gemotoriseerd verkeer op die 
weg. Bij het geluidsonderzoek dat is uitgevoerd ten behoeve van de vrijstelling ex artikel 19, lid 2 van 
de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor de nieuwbouw op het MEAS-terrein is echter gebleken dat 
de geluidsbelasting veel hoger is. Voor 18 van de 60 geplande nieuwe woningen moest een hogere 
grenswaarde voor geluidsbelasting t.g.v. gemotoriseerd verkeer op die weg worden vastgesteld, 
oplopend van 57 tot maximaal 61 dB om te kunnen worden gerealiseerd (nog afgezien van de 
bijdrage vanwege gemotoriseerd verkeer op de Laan van Ouderzorg). En de afstand van deze 
woningen tot het midden van de Van der Valk Boumanweg is bijna 15 m, terwijl voor veel bestaande 
woningen langs die weg die afstand ten hoogste 13,5 m bedraagt (voor appartementen in ‘De 
Meijeburgh’ zelfs aanmerkelijk minder).   
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Het beleid van de Milieudienst is erop gericht voor wegverkeerslawaai geen hogere grenswaarden te 
verlenen dan 58 dB, omdat boven deze waarde de akoestische kwaliteit van de woonomgeving op 
een slechter niveau komt te liggen dan het niveau dat zij nog acceptabel vindt. Alleen bij hoge 
uitzondering kan worden overgegaan tot het verlenen van hogere grenswaarden dan 58 dB tot de in 
de Wet geluidhinder vastgelegde maximaal toelaatbare waarde van 63 dB voor wegverkeerslawaai.  
 
Dit betekent dat voor een groot aantal inwoners langs de Van der Valk Boumanweg de akoestische 
kwaliteit van hun woon- en leefomgeving nu al op een slechter niveau ligt dan het niveau dat de 
Milieudienst nog acceptabel vindt. Deze weg wordt niet voor niets al als ‘prioritair’ aangemerkt in het 
‘Actieplan geluid Leiderdorp’ van maart 2008! Een aantal woningen aan de Van der Valk Boumanweg 
staat zelfs op de A-lijst van urgente gevallen in verband met sanering als gevolg van geluidsoverlast. 
Tot op heden is het daarbij gebleven. 
 
Het geluidsonderzoek in het kader van de vrijstelling is uitgevoerd ten tijde van het vrachtwagen-
verbod op de Van der Valk Boumanweg. Het effect van het opheffen van dat verbod op de 
vastgestelde geluidsniveaus voor woningen langs die weg is echter niet onderzocht. Het is te 
verwachten dat door de verkeersaantrekkende werking die van de opheffing van dat verbod uitgaat 
het vrachtverkeer richting Spanjaardsbrug voor de gehele weg fors zal toenemen en dat daarnaast 
op het tweede gedeelte van de Van der Valk Boumanweg (tussen Laan van Ouderzorg en de 
Spanjaardsbrug) nog sprake zal zijn van een extra toename vanwege vrachtverkeer dat anders 
rechtsaf zou slaan richting Laan van Ouderzorg.  
 
Daarnaast heeft het opheffen van het vrachtwagenverbod mogelijk consequenties in relatie tot de 
realisatie van de nieuwbouw op de MEAS-locatie. Met de uitspraak van de Raad van State d.d. 29 
juni 2011 is het ‘Besluit Hogere waarde’ van 16 juni 2010’ dat betrekking heeft op 34 appartementen 
van de nieuwbouw definitief geworden. Voor 11 van de 34 appartementen bedraagt de in dat besluit 
vastgestelde maximale grenswaarde voor geluidsbelasting vanwege de Van der Valk Boumanweg 61 
dB,  welke waarde maar 3 % afwijkt van de wettelijk toegestane maximale grenswaarde van 63 dB. 
Daarnaast bedraagt voor meerdere geplande appartementen de cumulatieve geluidsbelasting 
vanwege de Van der Valk Boumanweg  en de Laan van Ouderzorg 62 dB, terwijl de toegestane 
maximale waarde 63 dB bedraagt. Wij verwachten dat bij opheffing van het vrachtwagenverbod de 
bijdragen aan de geluidsbelasting van zowel het eerste als het tweede gedeelte van de Van der Valk 
Boumanweg alsmede die vanwege de zogenaamde ‘kruispuntcorrectie’ duidelijk zullen toenemen 
waarbij op voorhand overschrijding van de vastgestelde maximale grenswaarden en/of het wettelijk 
toegestane maximum niet kan worden uitgesloten. 
 
Gelet op bovenstaande overwegingen zijn wij van mening dat pas definitief tot het al dan niet 
opheffen van het vrachtwagenverbod op de Van der Valk Boumanweg mag worden besloten nadat 
uit een nieuw geluidsonderzoek duidelijk is wat de effecten ervan op de geluidsbelasting zijn en dat 
die in alle gevallen niet tot overschrijding van de vastgestelde maximale grenswaarde en/of het 
wettelijk toegestane maximum niveau leiden. Daarom stellen wij voor om nu eerst op basis van de 
meest recente verkeersgegevens en uitgaande van een ‘worst case scenario’ een schatting te maken 
van de genoemde effecten om vast te kunnen stellen of opheffing van het vrachtwagenverbod 
überhaupt wel mogelijk is. Wanneer dat het geval blijkt te zijn, stellen wij voor om dan vervolgens bij 
wijze van proef het vrachtwagenverbod tijdelijk op te heffen, bijvoorbeeld voor de periode van een 
halfjaar zodat de verkeerstromen zich goed kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie, en dan op 
basis van de resultaten van een nieuw geluidsonderzoek gebaseerd op actuele verkeersgegevens 
een definitief besluit over het al dan niet opheffen te nemen.  
 
Daarnaast wijzen wij erop dat het vrachtwagenverbod destijds niet voor niets is ingesteld. Er wordt 
niet aangegeven of aannemelijk gemaakt dat de toen daarvoor aangevoerde argumenten thans niet 
meer gelden. Het verkeer op de Van der Valk Boumanweg is sindsdien alleen maar toegenomen!  
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Het college geeft zelf aan dat opheffing van het vrachtwagenverbod alleen wenselijk is, niet 
noodzakelijk. In dat verband vragen wij ons af in hoeverre het instellen van een vrachtwagenverbod 
op de route Laan van Ouderzorg – van Poelgeestlaan en een deel van de Vronkenlaan de 
bereikbaarheid van de Baanderij voor vrachtverkeer zodanig aantast dat opheffing van het 
vrachtwagenverbod op de Van der Valk Boumanweg wenselijk is. Gelet op de lage percentages van 
middel en zwaar vrachtverkeer op die route en de beperkte toegankelijkheid van de Van der 
Marckstraat voor voertuigen van deze categorieën hebben wij niet de indruk dat veel vrachtwagens 
waarvoor het verbod zal gelden via deze route de Baanderij bereiken. Wij zijn van mening dat de 
motivering van de ‘wenselijkheid’ van het opheffen van het vrachtwagenverbod veel te vaag is en niet 
is onderbouwd met verkeersgegevens, op grond waarvan een gefundeerde besluitvorming hierover 
mogelijk is.   
 
Volgens het voorgestelde uitvoeringspakket zijn er voor het opheffen van het vrachtwagenverbod 
enkele ‘kleine ingrepen’ op de Van der Valk Boumanweg nodig. Dit is te vaag geformuleerd; duidelijk 
moet zijn wat die zogenaamde ‘kleine ingrepen’ inhouden en waar die worden uitgevoerd. 
 
Samenvattend: wij delen het ‘optimisme’ uit het uitvoeringspakket niet. Het verwijderen van het 
‘verkeerslicht’ op de kruising Van der Valk Boumanweg – Laan van Ouderzorg en het opheffen van 
het vrachtwagenverbod hebben naar onze mening belangrijke negatieve gevolgens voor de 
verkeerveiligheid en voor de akoestische kwaliteit van het woon- en leefklimaat langs de Van der 
Valk Boumanweg. In het voorgestelde uitvoeringspakket wordt hier ten onrechte volledig aan 
voorbijgegaan. Bovendien, de noodzaak van deze maatregelen ontbreekt ons inziens c.q. wordt niet 
aangetoond. Wij verzoeken u daarom de door ons in deze zienswijze aangegeven argumenten en 
overwegingen met betrekking tot deze maatregelen in uw afwegingen mee te nemen bij de 
beoordeling ervan in het uitvoeringspakket IVVP. Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
St. Wijkteam Ockenrode/Nijenrode e.o. 
 
 
 
 
 
W.A. Dolle       M.C. Bossers 
Voorzitter       Secretaris 
 
 
Bijlagen: 1A Gemiddelde verkeersintensiteiten voor de voertuigcategorieën L(icht), M(iddel) en 

Z(waar) op deel 1 van de Van der Valk Boumanweg in de periode 2004-2009.  
 

  1B Gemiddelde verkeersintensiteiten voor de voertuigcategorieën L(icht), M(iddel) en 
Z(waar) op deel 2 van de Van der Valk Boumanweg in de periode 2004-2009.  

 
 

  2 Gemiddelde verkeersintensiteiten voor de voertuigcategorieën L(icht), M(iddel) en 
Z(waar) op de Laan van Ouderzorg in de periode 2004-2009.  
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