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Via ons burgerforum Leiderdorps Lawaai bereiken ons diverse vragen en zorgen over de geplande Lidl 

vestiging bij het Amaliaplein. De GroenLinks fractie zou daarom graag de volgende vragen beantwoord 

willen hebben: 

1. Sommige burgers verwonderen zich over de gekozen locatie. Deze decentralisatie zou winkelend 

publiek wegtrekken bij de Winkelhof, Santhorst en de Oranjegalerij. In hoeverre is dit in de 

besluitvorming meegenomen en wat zijn destijds de beweegredenen geweest om hier toch de 

bouw van een supermarkt toe te staan? 

Bij de totstandkoming van het detailhandelsbeleid in 2012 is een zorgvuldige analyse gemaakt. Daarin zijn 

verschillende opties bekeken hoe voor Leiderdorp-Zuid (Kerkwijk/Oranjewijk/Doeskwartier) een 

volwaardige winkelvoorziening kan worden gerealiseerd. Die lijn is ook later, bij de Retailvisie, doorgezet. 

Ten behoeve van de ruimtelijke procedure voor Amaliaplein is ook een uitgebreide analyse gemaakt van 

de marktvraag en effecten voor de omgeving, waaronder naburige winkelcentra. Iedere keer was de 

conclusie duidelijk: Leiderdorp-Zuid ontbeert een goede winkelvoorziening voor dagelijkse boodschappen 

én er is ruim voldoende marktvraag in het dagelijks segment om een nieuwe supermarkt in dit gebied te 

realiseren. De beste plek daarvoor het Amaliaplein, omdat de locatie goed bereikbaar is, daar voldoende 

ruimte is voor parkeren en op die plek ook een volwaardige supermarktformule kan worden gerealiseerd. 

Op 8 februari jl. zijn de voorlopige resultaten gepresenteerd van het Koopstromenonderzoek 2016 

(http://kso2016.nl/) waaruit eens temeer blijkt dat de vloerproductiviteit voor de dagelijkse sector in 

Leiderdorp nog ongekend hoog blijft (p. 37 hoofdrapport). In Leiderdorp is dus nog ruim voldoende 

markruimte. De beste plek voor dit extra aanbod is een gebied waar het dagelijks aanbod onvoldoende is 

(In de Retailvisie ook wel een ‘witte vlek’ genoemd). 

Wij krijgen nog regelmatig vragen van inwoners uit dit deel van Leiderdorp wanneer de supermarkt nu 

eindelijk (!) eens komt. Inmiddels zien we dat ook op het burgerforum Leiderdorps Lawaai een initiatief 

vóór de supermarkt te zien is. We zijn benieuwd of dit initiatief ook 500 of meer reacties krijgt. 

http://kso2016.nl/


De kruising Ericalaan – Willem Alexanderlaan is nu al een zeer druk en onoverzichtelijk punt.  GroenLinks 

heeft hiervoor herhaaldelijk aandacht gevraagd, met name ook voor de veiligheid van fietser en de nog 

steeds ontbrekende verlichting.  

De bouw van een supermarkt met parkeergarage zal de situatie nog ingewikkelder maken.  De Willem 

Alexanderlaan is als stroomweg ingericht, niet als toegangsweg tot tal van bestemmingen. Met recente 

en geplande ontwikkelingen (verplaatsing ingang Ranzijn, bouw supermarkt) komt de stroomweg-functie 

in gedrang.  

2. Welke maatregelen gaat de gemeente nemen ten aanzien van de verkeersstromen om 

opstoppingen en met name ongelukken in de toekomst te voorkomen? 

In het Integraal Verkeers- en VervoersPlan (IVVP) is de wegencategorisering van Leiderdorp vastgelegd 

conform de landelijke richtlijnen van Duurzaam Veilig. In deze categorisering is de Willem-Alexanderlaan 

aangewezen als gebiedsontsluitingsweg van 50 km/u en de Ericalaan en de Acacialaan als 

erftoegangswegen van 30 km/u.  

Voor de weginrichting heeft CROW richtlijnen opgesteld voor de verschillende typen wegen, met als doel 

om te komen tot een uniforme verkeersveilige weginrichting zodat het gebruik van de weg past bij de 

functie van de weg. 

Naar aanleiding van het IVVP is het Uitvoeringspakket IVVP opgesteld waarin is opgenomen dat de 

Ericalaan en Acacialaan heringericht worden zodat het wegontwerp aansluit bij de functie van de wegen. 

Dit wordt zo veel mogelijk integraal opgepakt met de ruimtelijke ontwikkeling Amaliaplein. Overigens 

hebben wij de voorgestelde maatregelen voor o.m. de Acacialaan opnieuw in studie. De huidige situatie is 

anders dan wij bij het oorspronkelijke ontwerp hebben aangenomen. Hierover zullen wij u nader 

berichten. 

Ten aanzien van de ontbrekende verlichting delen wij uw frustratie. De verlichting op dit punt valt onder 

het beheer van Rijkswaterstaat. Ondanks de herhaaldelijke verzoeken van de gemeente aan 

Rijkswaterstaat dit in orde te maken, concluderen wij dat RWS hieraan te weinig prioriteit geeft. Zoals 

besproken in het politiek forum, zullen wij nu een ‘lelijke brief” aan RWS sturen omdat de afspraken 

steeds niet worden nagekomen. 

 

Ook de ontwikkellocatie Verde Vista in Zoeterwoude heeft belang bij het vestigen  van een supermarkt 

dichtbij de (nog te bouwen) woningen in deze wijk. 

3. Is de komst van een supermarkt op de locatie Amaliaplein wel zeker of is er een kans/risico dat de 

enige nieuwe supermarkt op de nog te ontwikkelen kavels bij Verde Vista in Zoeterwoude komt? 

In de regionale retailvisie is rekening gehouden met de komst van een supermarkt op beide locaties. Het 

risico is daarom zeer klein. 


