
Leidse Ring Noord         29 juni 2016 

Reactie Klankbordgroep op het besprokene tijdens het Politiek Forum 

 De grootste tijdwinst en filevermindering door de Leidse Ring Noord op de Oude Spoorbaan 

ontstaat door verdubbeling van het aantal rijstroken naar 4 én de ongelijkvloerse kruising. 

 Het verhogen van de snelheid aldaar naar 80 km/h voegt daar nagenoeg niets aan toe, dus 

willen de bewoners 60 km/h 

 De wethouder meent dat Leiden het hele wegtracé ter discussie zou stellen als er geen 80 

km/h gereden wordt. Uit het rapport “50 of 80 km/h” van 14 januari 2016 blijkt echter dat 

het verlagen van de 80 km/h géén noemenswaardige impact heeft op het op het verkeer in 

Leiden; er is dus geen enkele reden waarom Leiden hiertegen bezwaar zou maken, zolang de 

4 rijstroken en ongelijkvloerse kruising worden aangelegd. 

 De wethouder meent dat het wettelijk niet is toegestaan langzamer dan 80 km/h te rijden. 

Hij beroept zich daarbij op de keuze de Oude Spoorbaan als “stroomweg” aan te duiden.  

 Er is echter een vrije keuze deze weg als “stroomweg” of als “gebiedsontsluitingsweg” aan te 

duiden. Dat wet biedt daarvoor ruimte omdat de wet voorschrijft dat rekening gehouden 

moet worden met “de aard en de inrichting van de weg en van zijn omgeving”. 

 Daarmee rekening houdend ligt het veel meer voor de hand deze weg, die als enige 

ontsluiting dient voor de Leyhof en grenst aan 2 woonwijken, als “gebiedsontsluitingsweg” te 

typeren. Ook op een gebiedsontsluitingsweg kan het verkeer goed doorstromen! 

 Omdat er juridisch gezien een vrije keuze is komt het uiteindelijk neer op wat de 

gemeenteraad wil: waar een wil is is een weg (waar niet harder dan 60 km/h wordt gereden). 

 

Ter informatie onderstaand de vigerende wettelijke bepalingen in de “Uitvoeringsvoorschriften 

BABW” (Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer). Ook de Politie verwijst daarnaar 

in haar advies: paragraaf 4, onder 2b (cursieve toevoegingen door de Klankbordgroep) 

1. De in te stellen maximumsnelheid dient in overeenstemming te zijn met het wegbeeld ter 

plaatse. Dit betekent dat waar nodig de omstandigheden op zodanige manier zijn aangepast 

dat de beoogde snelheid redelijkerwijs voortvloeit uit de aard en de inrichting van de 

betrokken weg en van zijn omgeving. (er liggen >160 woningen direct langs dit tracé) 

 
2. Geen andere dan de volgende maximumsnelheden worden vastgesteld: 

 
a. binnen de bebouwde kom: 

 op wegvakken: 70, 30, 15 km/h (de standaard is 50 km/h) 
 bij gevarenpunten: 30, 20 km/h; 

 
b. buiten de bebouwde kom: 

 op autowegen (standaard is 100 km/h): 
 op wegvakken: 80 km/h (keuze van projectgroep) 
 bij gevarenpunten: 70 km/h; 

 op andere wegen buiten de bebouwde kom (standaard is 80 km/h): 
 op wegvakken: 60, 30 km/h (keuze Klankbordgroep) 
 bij verkeerslichten: 70 km/h 
 bij gevarenpunten: 60, 50 km/h. 

 op autosnelwegen: 
 op wegvakken: 130, 120, 110, 100, 90, 80, 70, 60, 50 km/h 


