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Snelheidedisplay

Geachte leden van de raad,

inleiding
ln uw vergadering van 14 oktober 2013 heeft u een motie aangenomen over onderzoek naar
en het nemen van maatregelen om ernstige hinder door verkeerslawaai terug te dringen.
Hierbij heeft u ons verzocht de volgende geluidreducerende maatregelen op uitvoerbaarheid
en effectiviteit te onderzoeken, met name voor de grootste knelpunten (Persant Snoepweg en
het Engelendaal)
1. Dynamische snelheidsinformatie (<59/<3)
2. Lage geluidschermen
3, Het nemen van inrichtingsmaatregelen (wegversmalling) op de zuidelijke Van der Valk
Boumanweg die snelheid rnatigend werken en bij voorkeur extra parkeerruimte
creëren en het instellen van 30-km maximum snelheid op de zuidelijke Van der Valk
Boumanweg en de Vronkenlaan tussen Leeuwerikstraat en Engelendaal.
Maatregel 2 en maatregel 3 zijn in een voorgaande brief (dd. 27 mei 2014) al besproken.
Deze brief gaat in op de uitkomsten van maatregel 1.

Resultaten maatregel 1
Eind 2013 zijn er twee snelheidsdisplays aangeschaft die de afgelopen maanden op
verschillende locaties door de gemeente zijn opgehangen om de snelheden te monitoren. De
uitgelezen resultaten kunt u terugvinden in de tabel op de volgende pagina.
Uit de tabel kan geconcludeerd worden dat op (bijna) alle wegen waar de displays gehangen
hebben, te hard wordt gereden. Nu betekent het niet dat wanneer er een display in de straat
hangt er ook niemand meer te hard rijdt. Dat zou een utopie zijn.
De displays zorgen er met name voor dat de automobilist bewust wordt van de gereden
snelheid.
Uit de reacties van omwonenden van locaties waar de displays hebben gehangen, blijkt dat
men de displays als positief ervaart en ook een vermindering van de snelheid ervaart.
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Straatnaam
Acacialaan
Aoacialaan
Acaoialaan
Buitenhoflaan
Buitenhotlaan
Engelendaal
Engelendaal
Engeiendaal

L

Gallaslaan
Gallaslaan
P. Snoepweg
P. Snoepweg
P. Snoepweg
P. Snoepweg
P. Snoepweg
P. Snoepweg
P. Snoepweg
P. Snoepweg
Schiidwacht
Schildwaoht
v. Poelgeestiaan
*V85

Datum
23-6 tot 30-6
30-6 tot 14-7
14-7 tot 22-7
13-5 tot 21 -5
28-5 tot 10-6
17-2 tot 12-3
12-3 tot 26-3
26-3 t0t 15-4
27-5 tot 4-6
4-6 t0t 12-6
22-4 tot 30-4
30-4 tot 7-5
7-5 tot 15-5
15-5 tot 20-5
12-8 tot 28-8
28-8 tot 4-9
4-9 tot 15-9
15-9 tot 22-9
12-8 tot 28-8
29-8 tot 4-9
9-4 tot 15-4

Toegestane snelheid

gem. snelheid

30

42 km/u
42 km/u
41 km/u
35 km/u
36 km/u
49 km/u
49 km/u
48 km/u
31 km/u
31 km/u
62 km/u
61 km/u
60 kmlu
61 km/u
60 km/u
60 km/u
60 kmlu
60 km/u
33 km/u
32 km/u
34 km/u

V85*
51 km/u
51 km/u
51 km/u
46 km/u
46 km/u
61 km/u
60 km/u
60 km/u
41 km/u
41 km/u
71 km/u
71 km/u
70 km/u
71 km/u
70 km/u
70 km/u
70 km/u
69 km/u
39 km/u
39 km/u
43 km/u

=

de snelheid die 85% van de langsgekomen voertuigen maximaal heeft gereden. De V85 is een algemeen
verkeerskundig meetgegeven om te kunnen bepalen of een maatregel het gewenste effect heeft. Voor de politie is het
een maatstaaf om hier mogelijk controles uitte voeren.

Acacialaan
De toegestane snelheid is hier 30km/u. ln de tabel kunt u aflezen dat zowel de gemiddelde
snelheid als de V85 hoger ligt dan deze toegestane maximum snelheid. Dit heeft te maken
met de inrichting van de weg: een brede asfaltweg die uitnodigt om sneller te rijden dan
30km/u. Daarnaast zijn alle zijstraten uitgevoerd met een in-/uitritconstructle, waardoor men
komende uit de ziistratenvoorrang moet verlenen aan het overige verkeer en hier verwarring
ontstaat. De snelheid in de Acacialaan wordt in de toekomst verhoogd naar 50km/u; de
verwachting is dat er daarna geen snelheidsproblemen meer zijn.
Buitenhoflaan
Op de Buitenhofiaan wordt nauwelijks te hard gereden. Zowei de gemiddelde snelheid als de
V85 liggen onder de maximumsnelheid. De weg is dusdanig ingericht dat hardrijden
ontmoedigd wordt.
Engelendaa/
Het Engeiendaal is een van de drukste wegen in Leiderdorp. Door de lange rechtstanden
tussen de verkeerslichten, de dubbele rijstroken, de separate fietspaden en het ontbreken van
activiteiten direct naast de weg, nodigt deze weg uit om harder te rijden dan de maximale
snelheid. Dit is dan ook terug te vinden in de uitkomsten. Om deze reden staat de politie hier
regelmatig te oontroieren op snelheid.
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Ga/las/aan
Op de Gallaslaan wordt gemiddeld gezien niet te hard gereden, maar de V85 ligt toch 10l<:mfu
hoger dan de maximumsnelheid. De Gallaslaan is de enige toegangsweg naar sportpark de
Bloemerd (met bijbehorende bevoorrading van kantines en de aanwezigheid van de manage)
en twee locaties voor kinderopvang. Hierdoor is het aanbod van het verkeer een stuk hoger
dan in een gewone woonstraat. De inrichting van de Gallaslaan is ten opzichte van andere
woonstraten ook anders: een brede, geasfalteerde weg, waardoor men geneigd is harder te
rijden.

Persant Snoepweg
De Persant Snoepweg is een weg waar structureel te hard wordt gereden. Op de Persant
Snoepweg vindt u lange rechtstanden, waardoor de automobilist geen
snelheidsbelernmeringen tegenkomt. Hierdoor is men geneigd om harder te rijden dan de
maximale toegestane snelheid. Alleen de oversteekplaats die is gelegen op een plateau zorgt
voor enige snelheidsvermindering.

Schildwacht
Een weg waar men 50km/u mag rijden, maar waar de snelheid relatief laagt ligt. De inrichting
van de weg zorgt er voor dat men niet snel kan rijden. Hier zijn dan ook verder geen
problemen.

Van Poe/geestlaan
Voorafgaand aan de herinrichting van de Van Poelgeestlaan heeft er een snelheidsmeting
plaatsgevonden en hieruit blijkt dat de gemiddelde snelheid en de V85 hoger ligt dan de
maximale snelheid van 30km/u. Na de herinrichting zal hier een display worden
teruggehangen zodat kan worden gemeten of de herinrichting er voor zorgt dat de snelheid
omlaag is gegaan.

Handhaving
De resultaten van de metingen op de verschillende wegen zijn samen met de politie
besproken. Behoudens een aantal uitschieters zijn er geen bijzonderheden volgens de politie
Er zijn ook geen ongevalsregistraties die suggereren dat de verkeerssituatie gevaarlijk is. De
politie geeft hiermee aan dat zij geen extra prioriteit zal geven aan sneiheidscontroles binnen
Leiderdorp. De gegevens die verzameld zijn en nog verzameld worden, zullen worden
gebundeld en doorgestuurd aan de politie De politie kan dan alsnog besluiten om zelf actie te
gaan ondernemen middels controles en/of handhaving.
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Knelpunten P. Snoepweg en Engetendaal
ln uw motie worden de Persant Snoepweg en het Engelendaal genoemd als de knelpunten
voor wat betreft hinder en verkeerslawaai. De resultaten laten voor het Engelendaal zien dat
85% van de automobilisten harder rijdt dan 50km/u.
Kanttekening die hierbij gemaakt moet worden is dat er in de avonduren en in de weekenden
gemiddeld harder wordt gereden. De reden hiervoor is dat op deze momenten de
verkeersiichten op “oranje-knipperen” staan.
Na de werkzaamheden op het Engelendaal zullen de verkeerslichten 24 uur per dag, 7 dagen
per week aan staan, waardoor er (ook) in de avonden en weekenden minder hard wordt
gereden.

Voor de Persant Snoepweg geldt dat de gemiddelde snelheid ongeveer 10kmlu hoger ligt dan
maximaal toegestane snelheid en de V85 rond de 70 km/u ligt.
Mede om deze reden controleert de politie regelmatig op de Persant Snoepweg.

Wat de snelheidsdieplays niet kunnen meten is (de vermindering van) het verkeersiawaai.
Door een constante roulatie van de displays en dan met name op de Persant Snoepweg en
het Engelendaal hopen wij dat de overlast zal afnemen en het woongenot van de
omwonenden zal toenemen.

Conclusie
De snelheidsdisplays zorgen, daar waar opgehangen, voor een zekere mate van
bewustwording van automobilisten en ook van de omgeving. Omwonenden ervaren een
vermindering van de snelheid, waardoor het gevoel van overlast wordt verminderd en de
leefbaarheid wordt verhoogd.
De uitgelezen snelheden blijven ook in de toekomst gecommuniceerd worden met de politie,
zodat de politie op de hoogte blijft van de snelheden en kan handhaven. We blijven met de
politie in overleg om meer controles te organiseren op de wegen in het dorp waar dat nodig is.
Dit wordt opgepakt in het verkeersoverleg met politie en in het reguliere overleg met de
burgemeester.

informatie
Wij gaan er vanuit u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen?
dan kunt u contact opnemen met Lara Nederlof, bereikbaar van maandag t/m donderdag van
08.00 tot 15.00 uur en vrijdag 08.00 tot 12.00 uur op telefoonnummer 06-46809350.0t per
email, l.nederlof@leiderdorp.nl
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