
 

 

Geacht college en raadsleden, 

 

De plannen van LAB071 zijn met zeer groot enthousiasme ontvangen bij bijna alle deelnemers aan dit 

project. Op het eerste oog is het een plan zonder verliezers en kunnen de Leidenaren genieten van 

een bereikbare binnenstad zonder onnodig doorgaand verkeer. 

De Breestaat wordt ontlast van het busverkeer. De Hooigracht en Langegracht gaan dat busverkeer 

afhandelen en het autoverkeer op deze wegen wordt weggepest. Niet naar de Singels of een nieuw 

aan te leggen ringweg, maar naar Leiderdorp.   

Het noord- zuid verkeer door Leiden, wil LAB071 door Leiderdorp heen leiden. Een voorbeeld van 

noord-zuid verkeer is van de Merenwijk naar het Levendaal. In totaal wil LAB071 5000 (noord zuid en 

omgekeerd) voertuigbewegingen per dag niet meer door Leiden laten rijden, maar door Leiderdorp.  

Het merendeel van dit verkeer heeft geen alternatief dan via de Stierenbrug Leiderdorp in of uit te 

rijden. Ter illustratie een voorbeeld: 

Op dit moment geeft de anwb routeplanner aan dat een ritje Kopermolen- Levendaal via de 

Sumatrastraat en de Singels het snelst is 3,4km en 9minuten, via de Hooigracht is het 4,2km en 

15minuten en via de Engelendaal is het 6,5km en 16minuten. Het is zeker niet denkbeeldig dat het 

Leiden lukt om de binnenstad, Singels en Kooi dusdanig te stremmen dat Merenwijkers geen 

alternatief meer hebben dan de Engelendaal te gebruiken om aan de andere kant van Leiden te 

komen. 

Of het Leiden lukt om het verkeer weg te drukken naar de Engelendaal is een inschatting, maar de 

intentie is wel duidelijk. 

Indien Leiderdorp het cadeautje van 75 miljoen euro voor het opwaarderen van de Provincialeweg 

accepteert, stemt Leiderdorp ook in met de Leidse intentie om het weggepeste verkeer uit Leiden op 

te vangen. Namelijk, na het spenderen van de 75 miljoen euro aan een oplossing die geen oplossing 

is, blijft er geen geld over voor echte oplossingen en zal de verkeersintensiteit op de Engelendaal 

toenemen met doorgaand verkeer. 

Het onder gejuich over de balk gooien van overheidsgeld kan ook anders en hou mij van harte 

aanbevolen. Een mogelijk zinvollere bestending is een subsidie van 10.000 euro aan  7.500 

Leiderdorpse gezinnen om een elektrische auto aan te schaffen. Dit heeft echt impact op het 

Leiderdorpse milieu. 

Graag wil ik de Leiderdorpse politiek aansporen om niet alleen te juichen om het Leidse cadeautje 

van 75 miljoen euro, maar ook de consequenties af te wegen. 75 miljoen euro is een koopje voor 

Leiden, Leiderdorp moet veel meer vragen om de overlast op de Engelendaal en Persantsnoepweg in 

bedwang te houden. 

Gratis geld bestaat niet, ook niet als het ligt te verpieteren in een la in Leiden. 

 

 


