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Vraag nr.  : 42
Onderwerp  : Hoofdfietspaden in Leiderdorp
Vraagsteller: PvdA Olaf McDaniel/D66 Jeroen Hendriks
Datum  : 17 september 2018

Inleiding
De afgelopen tijd zijn enkele fietspaden (o.a. een gedeelte van de Persant Snoepweg) opgeknapt en 
daarmee weer toekomstbestendig gemaakt. 
Maar voor een aantal andere fietspaden die als hoofdroutes beschouwd kunnen worden is de situatie 
inmiddels zodanig ernstig dat er gevaarlijke situaties ontstaan. Uit de pers hebben wij kunnen afleiden dat 
er op de fietspaden langs het Engelendaal inmiddels ook ongelukken zijn gebeurd en sedertdien zijn 
borden geplaatst waarin tweewielers worden gewaarschuwd voor de gevaarlijke situatie. 
Wij concluderen dat de situatie op het Engelendaal, het gedeelte van de Persant Snoepweg achter de 
bezinepomp en een gedeelte van het fietspad bij de Van Der Valk Boumanweg zodanig slecht te noemen 
is, dat vervanging op de kortst mogelijke termijn noodzakelijk is.  

Vragen
Vraag 1: Deelt het College de opvatting dat het hier gaat om zodanig slechte fietspaden, dat vervanging op 
korte termijn noodzakelijk is?
Vraag 2: Kan het College aangeven wanneer de fietser op genoemde trajecten vervanging van de huidige 
fietspaden kan verwachten? 
Vraag 3: Met betrekking tot het Engelendaal is in het verleden het argument gebruikt dat de aanleg van 
de warmte rotonde onder het fietspad zal worden uitgevoerd en daarom pas op dat moment het fietspad 
zal worden hersteld. Wanneer worden die werkzaamheden verwacht en als dat langer dan enkele 
maanden duurt is het College bereid om toch eerder tot vervanging over te gaan? 
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Antwoorden

Vraag 1: Deelt het College de opvatting dat het hier gaat om zodanig slechte fietspaden, dat vervanging op 
korte termijn noodzakelijk is?

Het College is zich ervan bewust  dat delen van de genoemde fietspaden toe zijn aan (groot)onderhoud of 
vervanging. 

Vraag 2: Kan het College aangeven wanneer de fietser op genoemde trajecten vervanging van de huidige 
fietspaden kan verwachten?

- Fietspaden Engelendaal: 
Zoals bekend is het warmtebedrijf Rotterdam bezig om de voorbereidingen te treffen voor de 
aanleg van een warmteleiding. In Leiderdorp komt deze grotendeels te liggen onder de fietspaden 
van de Engelendaal. De planning is dat de leiding in 2020 operationeel moet zijn. In het kader van 
‘werk met werk maken’, wordt het vervangen van het fietspad gecombineerd met de aanleg van 
de warmteleiding. 

- Fietspad Persant Snoepweg achter de bezinestation:
In de eerste plannen van het warmtebedrijf zou het tracé van de warmteleiding via het Alrijne 
ziekenhuis onder dit deel van het  fietspad komen te liggen. Daarom hebben wij dit gedeelte  
fietspad nog niet  aangepakt en is eerst het gedeelte tussen de rotonde en Dwarswatering  
gerealiseerd.
Na afgelopen zomer was het bekend dat het tracé van de warmteleiding langs een andere route 
zou worden aangelegd. Momenteel wordt de aanbesteding van dit gedeelte  fietspad voorbereid 
en vervolgens uitgevoerd.  

- Fietspad Van Der Valk Boumanweg
Voor deze fietspaden staat er geen (groot)onderhoud/vervanging ingepland.

Als beheerder van de openbare ruimte hebben wij de taak de veiligheid en toegankelijkheid te 
waarborgen. Omdat bovenstaande activiteiten niet gelijk uitgevoerd kunnen worden, houden wij wel 
dagelijks de status van de paden in de gaten en voeren wij waar nodig onderhoud uit. Dit heeft er onder 
andere toe geleid dat wij de afgelopen maanden intensiever bezig zijn geweest met het dagelijks 
onderhoud van de fietspaden. Door de extreme droge periode van de afgelopen zomer hebben de wortels 
naar water gesnakt, waardoor deze verder zijn gaan reiken dan normaal. In combinatie met een droge 
ondergrond zijn de tegels los komen te liggen, waar we landelijk tot op de dag van vandaag mee te dealen  
hebben. We blijven hier alert op acteren, totdat we kunnen overgaan op grootonderhoud of vervanging.

Vraag 3: Met betrekking tot het Engelendaal is in het verleden het argument gebruikt dat de aanleg van 
de warmte rotonde onder het fietspad zal worden uitgevoerd en daarom pas op dat moment het fietspad 
zal worden hersteld. Wanneer worden die werkzaamheden verwacht en als dat langer dan enkele 
maanden duurt is het College bereid om toch eerder tot vervanging over te gaan? 

Zie bovenstaand het antwoord. Als eerste zullen wij acteren op veiligheid en toegankelijkheid, waarbij het 
streven is om zoveel mogelijk werk met werk  te maken.
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