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Ten aanzien van de Leidse ring lijkt de hoofdvraag vooral te zijn of er op de Oude Spoorbaan weer 
80Km/u moet gaan gelden of dat het 60 Km/u moet zijn. 
 
Daarom de volgende vragen: 
 

1. Is een inrichting zoals die nu is voorgesteld bij een 80KM/u uitvoering gegarandeerd? 

Antwoord: Ja, met het vaststellen van de kaders wordt de weg conform het 

schetsontwerp uitgewerkt. Leiden en Leiderdorp verbinden zich via de 

bestuursovereenkomst tot het realiseren van deze inrichting/dit ontwerp. 

 

 

2. Is exact diezelfde inrichting ook bij 60KM/u gegarandeerd? 

Antwoord: Nee. Leiden gaat niet akkoord met een andere snelheid dan 80 km/u. Een 

lagere snelheid tast namelijk de functionaliteit van de Leidse Ring Noord aan, te weten 

doorgaand verkeer buiten de kern van Leiden en Leiderdorp te leiden. Mocht uw raad 

toch voor 60km/u kiezen, dan ziet Leiden ervan af het voorgestelde wegontwerp in 

Leiderdorp te realiseren. Zij gaat geen miljoenen investeren in een weg die de 

doorstroming op de Leidse Ring Noord onvoldoende (ook op lange termijn) garandeert. 

De weg blijft dan zoals hij momenteel is. Eventuele aanpassingen aan de weg zijn dan 

een keuze van uw raad en komen voor rekening van Leiderdorp. 

 



 

 

 

 

Er zijn daarbij meer redenen waarom 60 km/u – bij het voorgestelde schetsontwerp - niet 

acceptabel is: 

 Verkeer wordt bij 60 km onvoldoende verleid om buitenom te gaan. 

 Daardoor blijft nog steeds veel doorgaand verkeer op Engelendaal en Persant 

Snoepweg rijden. 

 Dit druist in tegen het door uw vastgestelde verkeersbeleid en  

 zorgt niet voor de gewenste afname van de overlast die de bewoners langs 

Engelendaal en Persant Snoepweg ondervinden. 

 

We zouden dan bovendien een weg maken die 

 uitnodigt tot harder rijden, 

 zonder geluidsvoorzieningen, 

 waar de politie de snelheid niet handhaaft, 

 omdat wegontwerp en snelheid niet met elkaar in overeenstemming zijn. 

 
 
 

3. Indien niet, kunt u dan kort de hoofdredenen aangeven waarom niet? 

Antwoord:  zie antwoord op vraag 2. 

 

4. Indien niet, kunt u dan aangeven welke van de volgende zaken bij 60KM/u wel doorgaan, 

niet doorgaan of twijfelachtig zijn? 

Antwoord: Leiden gaat niet akkoord met 60 km/u. Het voorgestelde schetsontwerp voor 
het tracé in Leiderdorp gaat dan in zijn geheel niet door. 

 

- Ondertunneling koeienrotonde 

Antwoord: gaat niet door 

 

- Verplaatsen fietspadoversteek richting koeienrotonde 

Antwoord: gaat niet door 

 

- Tunneltje fietspad het Engelendaal 

Antwoord: gaat niet door 

 

- Geluidschermen/wallen bij Driegatenbrug 
Antwoord: gaat niet door 
 



 

 

 

 

- Geluidsschermen/wallen langs Oude Spoorbaan 

Antwoord: gaat niet door 

 

- Stil asfalt. 

Antwoord: gaat niet door. 

 
 

5. Heeft een verandering van de snelheid zonder een verdere verandering van het plan 

gevolgen m.b.t. handhaving door politie?  

Antwoord: Ja. Een andere snelheid dan 80 km/u past niet bij het voorgestelde ontwerp. 

De politie zal in zijn geheel niet handhaven indien snelheid en wegontwerp niet bij elkaar 

passen.  

 

6. Is het wettelijk mogelijk om een weg van buiten de bebouwde kom te laten bestempelen/ 

om te vormen als een weg binnen de bebouwde kom? Zo ja, wat betekent dit voor de 

inrichting? 

Antwoord: Ja, dit is mogelijk. In het verleden is het gedeelte tussen de Zijlbrug en de 

Dwarswatering binnen de bebouwde kom gekomen voor realisatie van Driegatenbrug. Er 

gelden echter eisen om een weg binnen de bebouwde kom te brengen. De belangrijkste 

eis is dat er stedelijke bebouwing aan beide kanten van de weg moet liggen. Dat is bij de 

Oude Spoorbaan niet het geval. De bebouwde komgrens mag derhalve niet verlegd 

worden. 

 

7. Waarom wordt de Oude Spoorbaan aangemerkt als een stroomweg en niet een 

gebiedsontsluitingsweg? 

Antwoord: Hier is verwarring ontstaan. De weg heeft een stroomfunctie (voor het 

autoverkeer) en is conform de CROW systematiek geclassificeerd als een 

gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom. 

 

8. Is het wettelijk mogelijk om op een stroomweg/autoweg een voorziening te treffen die het 

mogelijk maakt om langzaam rijdend landbouwverkeer toe te staan? 

Antwoord: Gelet op het antwoord op vraag 7 zullen wij deze vraag interpreteren als “…is 

het mogelijk om op een gebiedsontsluitingsweg…”. Het antwoord hierop is ja, dat kan. 

Indien geen acceptabele parallelstructuur beschikbaar is, dan kan via een ontheffing daar 

toestemming voor worden verleend. Het is de insteek van het college om het 

landbouwverkeer toe te staan op de Oude Spoorbaan. 


