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Bij deze brief treft u aan een kopie van een beroepschrift, met eventuele bijlagen. De 
naam en het nummer van deze zaak zijn u eerder meegedeeld. U vindt ze bovenaan 
deze brief onder "Onderwerp" en "Ons nummer". 

Ingevolge artikel 8 :42, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht dient u binnen 
vier weken na de dag van verzending, dit is de dagtekening, van deze brief een 
verweerschrift in te dienen. 

Over de verdere behandeling van deze zaak ontvangt u nader bericht. 

Hoogachtend, 

de secretaris van de Raad van State, 
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/ 
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mr. H.H.C. Visser 
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Betreft: Beroep tegen het door de Raad van de gemeente Leiderdorp vastgestelde 
Bestemmingsplan N446A 

Mijne dames en heren, 

Hierbij teken ik beroep aan tegen het op 14 mei 2012 door de Raad van de gemeente Leiderdorp 
vastgestelde Bestemmingsplan N446A. 

In de Nota Zienswijzen bestemmingsplan Reconstructie N446A van de gemeente Leiderdorp d.d. 29 
maart 2012 (Projectnummer 110169) is op pagina 7 een tekening opgenomen van "Ghoybos nieuwe 
situatie". 

Uit deze tekening blijkt dat de toekomstige uitrit van Pannenkoekenboerderij en Bospad-/ 
Zuidzijderweg-bewoners op de N446 tussen twee dicht bij elkaar gelegen rotondes is gesitueerd. En 
wel slechts ca 120 meter voor de rotonde waar nog een 'bypass' omheen wordt aangelegd, en ca 
200 meter na een rotonde die het verkeer komend van de snelweg A4 dient te verwerken. 
Laatstgenoemde rotonde verwerkt snelverkeer komend vanaf de A4 uit de richting Amsterdam dat 
nog in de 'snelwegmodus' zit met dito snelheid. Er is dus sprake van een onverantwoord grote 
schaalsprong van snelweg naar een stukje provinciale weg met een in- en uitrit ingeklemd tussen 
twee rotondes. 

Het is te vergelijken met een privé-uitrit op een Rijksweg. 
Tevens voegt zich bij het verkeer komend vanaf de A4 nog het provinciale verkeer op de N446 
komende vanuit Hoogmade/Woubrugge/Alphen a/d Rijn. 
Gezien de verkeersintensiteit en -snelheid creëert de nieuwe in- en uitrit aldaar een zeer gevaarlijke 
en onverantwoorde toekomstige situatie, vermoedelijk bedacht zonder kennis van de bestaande en 
nieuwe situatie - met name verkeersintensiteit en niveauverschillen - of bedacht door een 
rekenkamer waarbij een bestaand fietspad simpel opgepimpt wordt tot een levensgevaarlijke 
aansluiting van de bestaande landelijke weggetjes op een afrit van de rijksweg. Ik kan mij niet 
indenken dat dit verkeerstechnisch verantwoord uitvoerbaar is. 
Ik verzoek u dan ook de onderliggende werktekeningen en verkeerstechnische verantwoording toe 
te voegen aan het plan, waardoor ook u mijn argumentatie volledig zult kunnen onderschrijven. 

Tevens wijs ik er op dat de provincie Zuid-Holland enkele jaren geleden bij overleg met de 
omwonenden van het Ghoybos een in- en uitrit van die omwonenden op diezelfde plek tussen de 
twee rotondes nog van de hand wees, als zijnde verkeerstechnisch onverantwoord! 
En thans maakt men de verkeerssituatie aldaar extra onoverzichtelijk en gecompliceerd door een 
'bypass' langs de rotonde te gaan leggen voor verkeer richting Leiden-Noord, Oud Ade, enz. Die 
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bypass zal er toe leiden dat er ook nog eens veel 'weef-bewegingen van voorsorterend verkeer 
zullen moeten plaatsvinden op een stukje wegdek van slechts 120 meter! Dit zal ongetwijfeld de 
ongevallenkans sterk vergroten. Hiervoor stel ik bij deze de verantwoordeli jke autoriteiten 
(gemeente Leiderdorp en provincie Zuid-Holland) verantwoordelijk. 

Overigens zal de bypass er toe leiden dat in de tijdelijke situatie - die ca 1,5 tot 2 jaar zal duren - het 
verkeer van omwonende particulieren en bedrijven van Bospad (en Zuidzijderweg + Hofdijklaan) nog 
moeizamer dan thans reeds veelal het geval is, zal moeten proberen in te voegen op de N446. Door 
de bypass zal verkeer komend vanaf de rotondes nabij de A4 een hogere snelheid hebben dan thans 
reeds het geval is. 
Tevens zal de bypass tot een extra ritsvak op de N446 richting Leiden-Noord, Oud Ade (enz.) leiden, 
hetgeen een verbreding van de weg vereist en dus een nog onoverzichtelijker en moeizamer 
invoegen vanaf het Bospad (enz.) zal betekenen, gedurende een periode van ten minste 1,5 jaar. 
Aangezien gemeente Leiderdorp en de provincie Zuid-Holland een verkeersregeling ter plekke door 
middel van (tijdelijke) verkeerslichten - ook als die alleen reageren op verkeersaanbod vanaf het 
Bospad (en Zuidzijderweg + Hofdijklaan) - van de hand wijzen, zal hier een gevaarlijke 
verkeerssituatie ontstaan, met een grote kans op ongevallen. 
Doordat het langzame verkeer (schoolgaanden en andere wielrijders, enz.) op Bospad/Hofdijklaan 
het gemotoriseerde verkeer nabij de aansluiting met de N446 ook nog eens zal moeten kruisen, 
wordt de verkeerssituatie ter plekke nog verder onoverzichtelijk en gevaarlijk gemaakt. 
Een en ander vraagt om calamiteiten. 
Ook hiervoor stel ik bij deze ook de verantwoordelijke autoriteiten (gemeente Leiderdorp en 
provincie Zuid-Holland) verantwoordeli jk. 

Afgezien van de hierboven genoemde verkeerstechnische bezwaren, zijn er ook milieutechnische 
bezwaren verbonden aan het Bestemmingsplan en de voorgenomen toekomstige inrichting. 

Het verkeer dat de Pannenkoekenboerderij of het Bospad of de Zuidzijderweg wil bereiken, dient 
door de gekozen opzet in veel gevallen een heel stuk om te ri jden: verkeer komende uit Leiderdorp, 
Leiden-Noord, Oud Ade, enz., zal de Pannenkoekenboerderij-inrit links moeten laten liggen en eerst 
de grote 'botonde' (botvormige rotonde) moeten ronden en dus tweemaal het viaduct over de A4 
moeten passeren om dan tenslotte bij de inrit te komen. Dit extra verkeer leidt ongetwijfeld tot een 
grote - en vermijdbare - milieubelasting (C02, fijnstof, lawaai, enz.). 
Bovendien zal de verminderde bereikbaarheid van de Pannenkoekenboerderij (en Zuidzijderweg + 
Hofdijklaan) de aantrekkelijkheid van de Pannenkoekenboerderij verminderen. IKEA-bezoekers-
veelal ook potentiële pannenkoekeneters - zullen daardoor minder snel de Pannenkoekenboerderij 
gaan bezoeken. 
En last but not least leidt deze moeilijke bereikbaarheid van de Pannenkoekenboerderij tot extra (en 
nodeloze) verkeersdruk op de rotondes/botonde. 

Een oplossing voor de hierboven geschetste - maar kennelijk niet of niet-serieus onderzochte -
veelheid van problemen zou er als volgt uit kunnen zien: 

1. Leg een nieuwe rotonde op de N446 aan op voldoende afstand (ca 400 meter) noordelijk van 
de rotonde met de geplande bypass. Dit zou zijn ongeveer ter hoogte van de vaarsloot met 
de zomerhuisjes/camping. 

2. Sluit op deze rotonde het verkeer van Bospad (en Zuidzijderweg + Hofdijklaan) aan, zodat dit 
op verantwoorde wijze een in- en uitrit op de N446 krijgt. 

3. Laat de toegang van de Pannenkoekenboerderij ook via deze rotonde, en vervolgens 
grotendeels via de oude (verlengde) Zuidzijderweg of parallel daaraan, lopen. 

4. Laat het particuliere verkeer van Bospadbewoners ook via de oude (verlengde) Zuidzijderweg 
langs de Pannenkoekenboerderij lopen. 
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5. Leidt het bedrijfsmatige verkeer (o.a. zware opleggers) van de fa Van der Pouw Kraan via een 
nieuwe ontsluitingsweg nabij de vaarsloot, waardoor dit verkeer het Ghoybos mijdt en ook 
niet meer zal kruisen met het langzame verkeer door het Ghoybos. 

6. Optioneel: sluit langzaam verkeer uit en naar de Bloemerd aan op fietspaden rond deze 
nieuwe rotonde. 

De voordelen van deze oplossing zijn: 

a) De geplande gevaarlijke in-/uitr i t van Pannenkoekenboerderij en Bospad (enz) op de N446 
tussen de twee rotondes is niet meer nodig. 

b) De Pannenkoekenboerderij wordt goed en veilig bereikbaar, ook voor IKEA-bezoekers. 
c) Een geringere milieubelasting voor het hele gebied omdat nodeloos omrijden t.b.v. toegang 

tot Pannenkoekenboerderij, Bospad/Zuidzijderweg en Ghoybos niet meer hoeft plaats te 
vinden. 

d) het Ghoybos wordt veel aantrekkelijker voor locale recreatie, maar ook voor recreatie door 
Pannenkoekenboerderij-bezoekers, en zelfs voor IKEA-bezoekers. 

e) Indien punt 6. hierboven wordt uitgevoerd: de Leiderdorpse Bloemerd en het Ghoybos 
worden (eindelijk) met elkaar verbonden, en vergroten eikaars recreatieve- en natuur
waarden. Een plus een is drie! 

Uiteraard ben ik gaarne bereid mijn bezwaren en suggesties nader toe te lichten. 

Hoogachtend, 

93 
D.W.F. Hacker 
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