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Na de vernieuwing van de Engelendaal is de bushalte Statendaalder in de richting Leiden verlegd van de 
Gallaslaan naar de ingang van de Winkelhof bij de ING.  
Hierbij is vooralsnog geen overdekte wachtplaats gerealiseerd. Bezoekers van www.leiderdorpslawaai.nl 
hebben aangegeven het zat te zijn om te zijn overgeleverd aan weer en wind. 
 
De GroenLinks fractie heeft daarom de volgende vragen; 
 
1. Kan het college nog eens toelichting geven op de reden waarom de halte is verplaatst? Zeker voor de 
oudere inwoners rond de Klaprooskamp heeft die verplaatsing een aanzienlijke impact op hun mobiliteit. 
Antwoord: Een algemeen uitgangspunt bij het realiseren van bushaltes is het beperken van de afstand 
tussen de bushaltes in de twee richtingen. Buspassagiers die hun fiets geparkeerd hebben bijvoorbeeld 
moeten altijd terug naar de instaphalte voor hun fiets. Ook is het duidelijker wanneer de uit- en instap 
haltes nabij elkaar liggen. Daarnaast zijn de Laan van Berendrecht en het Statendaalderplein belangrijke 
routes van/naar de bushaltes.  
 
Door de bushalte te verleggen van de Gallaslaan naar de kruising Winkelhof wordt de route directer voor 
zowel buspassagiers vanaf het Statendaalderplein als vanuit de richting Laan van Berendrecht en wordt de 
afstand tussen de bushaltes kleiner. Elke verplaatsing van een halte geeft een (mogelijke) verslechtering 
voor de ene groep en een verbetering voor een andere groep. Dit is tegen elkaar afgewogen. 
 
 
2. Is er een overkapte (ABRI) halte gepland voor de Statendaalder naast de ING? 
Antwoord: Nee, hiervoor was, gelet op de nabijheid van het kantoorgebouw, geen ruimte. 
 
 
3. Indien ja; wanneer zal deze worden gerealiseerd. 
Antwoord: Zie antwoord vraag 2. 
 
 

http://www.leiderdorpslawaai.nl/


 
 
 
 
4. Indien nee, waarom niet? 
Antwoord: De ruimte was te beperkt. Het kantoor gebouw biedt echter zelf ook mogelijkheden om uit de 
regen/wind te staan. Dit is niet ideaal, maar biedt enige mate van bescherming/comfort. 
 
In het reguliere gebruik bleek dit echter onvoldoende te zijn. We hebben reeds een aantal klachten 
hieromtrent gekregen. Daarom hebben wij besloten om de halte terug te verplaatsen. De nieuwe locatie is 
ter hoogte van het oude gemeentehuis. Hier zal ook een nieuwe ABRI geplaatst worden. Deze 
halteverplaatsing zal worden gecombineerd met de realisatie van de R-Net haltes, derde kwartaal 2017. 
 
Deze verplaatsing is nu mogelijk daar er aanvullende afspraken gemaakt zijn met Wereldhave over 
ondermeer mogelijk dubbelgebruik van de fietsenstalling. Daarnaast is het bouwplan van Wereldhave nu 
minder massief waardoor een halte hier stedenbouwkundig beter in te passen is. 
 
 
5. Welke andere halteplaatsen lang het traject van de 365 hebben nog geen overdekte wachtplek en zal 
daarin worden voorzien en zo ja, wanneer? 
Antwoord: Alle andere haltes van buslijn 365 beschikken over een ABRI. Deze haltes worden in het derde 
kwartaal 2017 omgebouwd naar R-Net haltes waarbij de halte voorzieningen nog verder uitgebreid 
worden. 
 
 
 


