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In de commissie Ruimte van 28-8-2012 werd de uitvoering van het IVVP behandeld. Een van de 
voorstellen (uit het coalitieakkoord) wat daarin was opgenomen, was het vrachtwagenverbod op 
de Van der Valkbouwmanweg vanaf de kruising met de Laan van Ouderzorg opheffen en 
tegelijktijd het instellen van een vrachtwagenverbod op de Vronkenlaan, met als doel de 
afwikkeling van vrachtverkeer langs vier basisscholen te stoppen. 
Na inspraak van een bewoner van de Zijldijk, werd deze maatregel als onwenselijk bestempeld 
door een deel van de commissie: zowel op de Vronkenlaan als op de Vander Valkbouwmanweg 
moet volgens sommigen een vrachtwagenverbod komen. 
Het spreekt voor zich dat we met bebording op de A4 moeten proberen zoveel mogelijk 
vrachtverkeer buiten het dorp om de Baanderij te laten bereiken. Het is echter een illusie te 
denken dat met die maatregelen er geen vrachtverkeer meer vanuit Leiden over de Leiderdorpse 
brug zal komen. 
 
• Hoeveel vrachtverkeer (absoluut en percentueel) maakt daadwerkelijk gebruik van de  
            route Van der Valkbouwmanweg –Vronkenlaan? 
Antwoord: De aantallen zijn verschillend per meetpunt langs de route (oa. door 
bestemmingsverkeer langs de route). Daarom is uitgegegaan van het gemiddeld aantal vracht-
wagens over de gehele route. In totaal rijden er dan 355 (middel)zware vrachtwagens in twee 
richtingen per dag over deze route. Dit is ongeveer 4,7% van het totale verkeer. Zie bijlage 1 
voor detailcijfers. 
 
• De laatste tellingen zijn uit 2009. Zijn er nieuwere telgegevens beschikbaar of is er een  
           geactualiseerde inschatting te maken op basis van rekenmodellen? 
Antwoord: Nee, er zijn geen nieuwere telgegevens. De telling voor 2012 dient nog plaats te 
vinden. Gelet op de gewenste mate van nauwkeurigheid, is er geen betere inschatting te maken 
met behulp van de verkeersmodellen. 
 
• Als beide wegen, de Van der Valkbouwmanweg en de Vronkenlaan, worden afgesloten  
           voor vrachtverkeer, is de enige route de wijk uit voor dit in een fuik gelopen vrachtverkeer  
           dan inderdaad langs de C1000 en de Van Diepeningenlaan of keren op het kruispunt bij  
           de MEAS, of zijn er alternatieve routes? 
Antwoord: Nee, dit is onjuist. Op het parkeerterrein van de Santhorst geldt reeds een 
vrachtwagenverbod. Daarnaast krijgt de Laan van Oudenzorg ook een vrachtwagenverbod. 
Daarmee is ook deze route niet meer toegankelijk voor vrachtwagens. Het klopt dus dat de enige 
oplossing dan keren op het kruispunt nabij de MEAS is. Dit is echter verkeerskundig een 
onwenselijke situatie. Indien alle vrachtwagenverboden gehandhaafd blijven dient hier een 
oplossing voor gevonden te worden. 



 

 

• Wat zijn de gevolgen van het omleiden van het vrachtverkeer langs de PersantSnoepweg  
           en de (afgewaardeerde) Engelendaal voor de verkeersintensiteit, de luchtvervuiling en de  
           geluidsoverlast van deze toch al zeer drukke wegen? 
Antwoord: De verdeling tussen vrachtwagen bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer op 
deze route is niet bekend. Dit is ook niet te achterhalen met de gebruikte telmethode. Het 
overgrote deel zal echter doorgaand verkeer zijn, er zijn immers weinig functies langs deze route 
die bevoorraad worden door vrachtwagens (het Santhorst wordt via de Van Diepeningenlaan 
bevoorraad). Op de totale hoeveelheid verkeer dat reeds over het Engelendaal rijdt is dit een 
verwaarloosbare toevoeging voor de berekeningen van lucht- en geluidsoverlast. 
 
• Hoeveel woningen staan er langs de route 1. Van der Valkbouwmanweg-Zijldijk en 

hoeveel woningen langs de “alternatieve” routes 2.  C1000, Vandiepeningenlaan,  
           PersantSnoepweg , Engelendaal en 3. Persant Snoepweg, Engelendaal? 
Antwoord: Langs route 1. (Van der Valk Boumanweg en Zijldijk) liggen 160 woningen. Route 2 
is geen reële route. Niet alleen gaat deze over het parkeerterrein van Santhorst, ook geldt hier 
reeds een vrachtwagenverbod. Langs route 3. (Persant Snoepweg en Engelendaal) liggen 640 
woningen. 
Hierbij is het belangrijk om op te merken dat de afstand tot de weg voor de woningen 
verschillend is. Daar geen afstand opgegeven is in de vraag, is uitgegaan van alleen directe 
bebouwing langs de routes (het Essenpark is bijvoorbeeld meegenomen in de telling). Deze 
afstand heeft tevens invloed of extra vrachtverkeer via een route als hinderlijk wordt ervaren. 
Immers, hoe groter de afstand hoe minder last extra geluidsoverlast oplevert. Behalve 
hoeveelheid gehinderden en afstand tot de bron, is tevens ook het reeds aanwezige 
overlastsniveau relevant. Op het Engelendaal rijden reeds veel auto’s. Of de extra overlast dan 
als hinderlijk ervaren wordt dient ook bepaald te worden. 
 
 

Bijlage 1. Telgegevens 
 

Elektronische verkeerstellingen Leiderdorp

Najaar 2009

Telpunt: 15 Richting 1 Richting 2 Doorsnede

Locatie: Vronkenlaan Categorie L M Z Tot. L M Z Tot. L M Z Tot.

Richting 1: Engelendaal 00:00 - 24:00 2790 144 32 2966 3467 140 52 3659 6257 284 84 6625

Richting 2: Lijnbaan

Telpunt: 39 Richting 1 Richting 2 Doorsnede

Locatie: Van Poelgeestlaan Categorie L M Z Tot. L M Z Tot. L M Z Tot.

Richting 1: Schoutenstraat 00:00 - 24:00 2872 109 35 3016 4785 111 55 4951 7657 220 90 7967

Richting 2: Laan van Ouderzorg

Telpunt: 40 Richting 1 Richting 2 Doorsnede

Locatie: Laan van Ouderzorg Categorie L M Z Tot. L M Z Tot. L M Z Tot.

Richting 1: Splinterlaan 00:00 - 24:00 2758 129 37 2924 4845 155 64 5064 7603 284 101 7988

Richting 2: Van der Valk Boumanweg

M Z

Gemiddeld: 263 92

Percentage: 3,49% 1,22%

 
BRON: verkeerstellingen gemeente Leiderdorp november 2009 
 
Uitleg:  L= lichte voertuigen (auto’s) 
 M=middelzware vrachtwagens (vaak 6 assig) 
 Z=zware vrachtwagens (grote opleggers tot 18m) 
 
Voor het gemiddelde zijn alle waarden opgeteld en door drie gedeeld. Dus categorie M = (284+220+284)/3 
= 263 middelzware vrachtwagens per dag over de route Vronkenlaan – Laan van Oudenzorg v.v. 


