
Reactie op het onderwerp LAB071   Leidse Agglomeratie Bereikbaar. 

C.A.Huigen-van Boven 

Leiderdorp 17 maart 2015 

Kennisnemend  van de  rapporten brengt  mij dat tot de volgende twee vragen. 

1.Op blz 87 van het rapport wordt  gesteld dat  de eerste inzet zal moeten  zijn om de hoofdstructuur 

van de  ringweg te realiseren en dat daarbij de insteek zal zijn dat de verdiepte en verbrede A4 

maximaal benut moet worden voor het regionaal verkeer.  Rijkswaterstaat daar de taak in heeft. 

Voor zover bekend bij de totstandkoming van het tracé besluit Leiden- Burgerveen is de 

hoofdoelstelling  de doorstroming  van doorgaande verkeer  tussen AMSTERDAM EN Rotterdam en 

dat de weg daarvoor met 2x drie stroken zou worden ingericht  . De milieu en fijn stof normering 

uitgangspunt is voor de keuze 2x drie rijstroken  en  mocht de noodzaak zich aandienen  in de 

toekomst er voor de aanleg van extra rijstroken er een nieuwe procedure gevolgd dient te worden 

.Het komt mij voor dat de inzet zoals vermeld in het rapport  niet past in het vigerende tracé besluit  

nu de weg ook een regionale doelstelling krijgt .De ruimte voor  2x 4 rijstroken is niet bedoeld voor 

het regionale verkeer maar voor de hoofd doelstelling  doorstroming doorgaand verkeer 

Vraag . 

- Deelt  RW deze opvatting en is men bereid de rijksweg  A4 in te richten voor deze extra regionale 

doelstelling zonder het huidige tracé besluit hiervoor aan te passen???? 

-Wil de Leidse Ringweg een succes worden dan zal zekerheid toch eerst geboden moeten worden. 

-Gaarne een toelichting en een reactie op de zorg die uitgesproken is  in de bijlage die deze vraag 

vergezeld  en gepubliceerd is in het Leiderdorps Weekblad. 

Vraag 2. 

Op dezelfde blz. van het rapport  wordt aangeven dat ook  provinciale weg 446 een belangrijk 

onderdeel vormt van de hoofdstructuur van de Agglo ring .Deze weg vormt de schakel tussen de 

provinciale weg 445 en de Rijksweg A .Deze weg zal volgens het  rapport 20% meer verkeer moeten 

verwerken in de toekomst komend van de 445 .Voor de 446 heeft dat geen gevolgen wordt gesteld 

Echter 20% meer verkeer kan wel gevolgen hebben voor de normering van geluid en fijn stof 

normering voor het  sport en recreatiepark De Bloemerd. En met name voor de fijn stof normering 

van sportvelden langs drukke verkeerswegen gelden andere normen .De provincie is eigenaar  van de 

weg . 

Vraag. 

- Deelt de provincie de opvatting dat   de provinciale weg 446 geen aanpassingen nodig heeft als het 

gaat om de weg capaciteit  ook in de toekomst?En waar  een mogelijke verbreding van deze weg  zal 

gaan plaatsvinden? 

-Waarborgt de provincie dat  door de toename van 20% verkeersdruk  de normeringen voor geluid 

en fijn stof  niet overschreden worden voor het gebruik van recreatie  en de sportvelden ook als het 

om schoolkinderen? 



-Bij de verdere uitwerking van de LABO71 plannen dient dit inzichtelijk gemaakt worden .Het rapport 

zwijgt hierover. 

Conclusie. 

Bij de verdere uitwerking van de plannen zal duidelijkheid over het medegebruik van  deze twee 

hoofdschakels Rijksweg A4 en het medegebruik van de   N 446 voor de inzet van de Leidse Ring 

noodzakelijk zijn. 

De pijnlijke maatregelen die  vervolgens  worden voorgesteld voor de herinrichting van de N445 

treffen alle Leiderdorpers en dat rechtvaardigt  helderheid en harde afspraken over de twee 

hoofdschakels. 

C.A. Huigen-van  Boven. 

 

Bijlage 

Leidse Ring wordt dat een succes voor de regio 

 

 

Leidse Ring wordt dat een succes voor de regio? 

 ONGERUSTHEID OVER DE LEIDSE RING  

NIET BLIJ MET LEIDSE RING. 

 En in elk geval is de ringweg Oost van tafel dat is een plus. 

dit  alles lezen wij in het Leiderdorps weekblad  

 Een ringweg veronderstelt dat op alle delen van de ring de doorstroming van het verkeer 

gefaciliteerd wordt, maar helaas is dat  niet het geval.  

Neem de Rijksweg A 4, verbreedt en verdiept met 3 rijstroken die bedoeld zijn voor de doorstroming 

van het verkeer vanaf Amsterdam naar Den Haag vice versa zonder dat de omliggende gemeenten 

daar hinder van zullen ondervinden. Echter er is  een inbreuk gemaakt door  op de bedoelde drie 

rijstroken  voor het doorgaande verkeer  de derde rijstrook in de tunnel  te  voorzien van twee extra 

parallel rijstroken voor het agglomeratie verkeer nl.de aftakking naar de N11 en de N 206 naar de 

lammenschansbrug/Zoetermeer. In aansluiting op deze extra Parallelweg structuur komt er nog een 

parallelweg structuur bij met twee dubbele rijstroken doorgetrokken naar de aansluiting van de 

Rijnlandroute bij de Vlietlanden op de rijksweg A4 

 Dus de derde rijstrook bedoeld voor het doorgaande verkeer wordt beginnende bij de Rijksweg A4 

bij Leiderdorp verdeeld zodat maar 2 en halve rijstrook beschikbaar is voor het doorgaande verkeer. 

Geen wonder dat Leiderdorp weer veel  genoemd  wordt in de file top 10 en de ongevallen reeks. 

Gevolg het doorgaande verkeer slaat  voor de verdiepte ligging bij Leiderdorp  af en hoopt zich op  bij  



de provinciale wegen N 445 bij de Oude Spoorbaan en op N 446 bij de sportvelden Bloemerd en 

Pannenkoekboerderij. Ook op de Persant Snoepweg loopt het weer regelmatig vast in de bebouwde 

kom uitmondend op de Hoge Rijndijk .Dit gaat niet goed.. 

Welke oplossing dient zich dan nu aan wil de Leidse ring ook als ringweg functioneren en kan 

Leiderdorp nog steeds blij zijn met de duurbetaalde verdiepte ligging die bedoeld is om de 

verkeersoverlast uit de bebouwde kom te weren. 

 ALS EERSTE 

-Leg zo snel mogelijk de vierde rijbaan aan in de verbrede en verdiepte A4  

-. Pas het tracé besluit aan. Ruimtelijk is er bij de aanleg van de weg rekening  gehouden met  de 

noodzaak  voor een vierde rijstrook.  

_ -Bij de aansluiting van de Rijnland route op de A4 is een 4de rijbaan al opgenomen. Waarom zou de 

A4  en  de  Leidse Ring een  bottle neck   moeten vormen in het nadeel van onze inwoners??? 

-Overleg met Rijks Water Staat. Nu is het zover 

TEN TWEEDE. 

  Houd   in Leiderdorp een  voorlichting bijeenkomst  voor de inwoners om hen in den brede te  

informeren  zodat de A4 bij Leiderdorp geen bottle neck zal vormen maar met 4 rijstroken ook  een 

goede oplossing  kan bieden voor de Leidse Ring  

Cock Huigen.  

Voormalig wethouder Leiderdorp. 

 

 

 

 

 


