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Met betrekking tot de situatie bij de Zijlbrug die door het wegvallen van het noordelijke fietspad 
is ontstaan heeft GroenLinks de volgende aanvullende raadsvragen: 

1. Wij begrijpen dat er inmiddels verkeersregelaars worden ingezet: 

a. Hoeveel verkeersregelaars worden ingezet? 

Zie antwoord 1b. 

 

b. Op welk tijdstip en hoe lang worden deze ingezet? 

 27/08 – 7/9: 3 verkeersregelaars (2 in Leiden en 1 in Leiderdorp ter hoogte van 
fietstunnel Oude Spoorbaan) tussen 7.30 uur en 11.30 uur en tussen 15.00 uur en 
18.00 uur  

 10/9 – 21/9, met uitzondering van maandag 17/9: 1 verkeersregelaar (1 in Leiden) 
tussen 7.30 uur en 10.30 uur en tussen 15.00 uur en 18.00 uur 

 24/9 – 26/9: 1 verkeersregelaar (1 in Leiden) tussen 7.30 uur en 10.30 uur en 
tussen 15.00 uur en 18.00 uur 

 27/9: 1 verkeersregelaar (1 in Leiden) tussen 7.30 uur en 10.30 uur en tussen 
15.00 uur en 18.00 uur, 2 verkeersregelaars (2 in Leiden) tussen 19.30 uur en 
23.30 uur 

 28/9: 2 verkeersregelaars (2 in Leiden) tussen 7.00 uur en 16.00 uur  

 1/10 – 5/10: 1 verkeersregelaar (1 in Leiden) tussen 7.30 en 10.30 en tussen 15.00 
uur en 18.00 uur 

 

c. Worden de aanwijzingen van deze verkeersregelaars opgevolgd? 

De aanwijzingen worden vaak netjes opgevolgd. Hierdoor zorgt het voor een 

betere doorstroming van het verkeer ter plaatsen. Uiteraard zullen er altijd 

mensen blijven die de aanwijzingen niet opvolgen, maar gelukkig is dit minimaal. 



 

 

 

2. Met betrekking tot de gevolgde procedure 

a. Klopt het dat met de bouw al is begonnen vóór de bezwaarprocedure is 

afgelopen? 

Ja, de reactietermijn van het gepubliceerd verkeersbesluit voor het opheffen van 

het noordelijk fietspad was van 8 juni 2018 tot 20 juli 2018. 

De voorbereidende werkzaamheden Zijlbrug zijn gestart op 16 juli 2018. Dit is 

mogelijk op grond van het genomen besluit. Bezwaarmakers hebben juridisch de 

mogelijkheid om een verzoek tot voorlopige voorziening aan te vragen, waarmee 

het werk tijdelijk stil gelegd kan worden. Er is echter geen voorlopige voorziening 

ingediend bij de rechter.   

b. Klopt het dat er wel een kaderbesluit is genomen, maar nog geen 

uitvoeringsbesluit? Ja, inderdaad is er een kaderbesluit genomen voor de gehele 

Leidse Ring Noord. In dit besluit was de opheffing van het noordelijk fietspad al 

besloten. Het uitvoeringsbesluit voor alle tracedelen volgt nog.   

 

3. Met betrekking tot het fietspad: 

a. Is het juist dat op basis van tellingen (aantallen fietsers) het fietspad 2 x 4 m breed 

zou moeten zijn? 

De richtlijnen van CROW bepalen fietspadbreedten op basis van fietsintensiteiten.  

De gewenste breedte van 4,0m voor het zuidelijk fietspad was begin 2016 de 

adviesbreedte van de Ontwerpwijzer fietsverkeer (CROW-publicatie 230). In het 

fietsbeleid van Leiderdorp is voor primaire hoofdfietsroutes een 

voorkeursbreedte van 3,5 m opgenomen. In overleg met Leiden is de wens 

neergelegd om fietspaden in de Leidse Ring Noord met een standaardbreedte van 

4 m uit te voeren.  

De inpassing van deze extra breedte concurreerde echter met andere 

ontwerppunten. Dit betreft de maatvoering voor rijbaanbreedte voor het 

autoverkeer, tussenbermafstanden, obstakelvreesafstanden en de 

middengeleider. In het gerealiseerde dwarsprofiel is gekozen voor een smallere 

tussenberm dan eigenlijk vereist wordt (1,0m in plaats van 1,3m). Deze 

tussenberm is noodzakelijk voor de BAS-kasten voor de slagbomen. De breedte 

van de middengeleider (bij voorkeur >1,5m, nu gekozen op 0,84m) is daarbij ook 

al krapper dan gewenst. De rijbaanbreedtes zijn ontworpen op het minimum.  

Er is tevens gekeken om het voetpad smaller te maken om zo meer ruimte te 

geven aan het fietspad. Dit blijkt technisch mogelijk te zijn maar heel kostbaar 

vanwege de brugconstructie.  

 

b. Klopt het dat het huidige en het toekomstige fietspad nauwelijks 3 m breed is? 

Kunt u de precieze breedte aangeven? 

Voor de realisatie van het groot onderhoud aan de Zijlbrug waren de fietspaden 

3,0 m breed. Na het onderhoud is gelet op de bovengenoemde afweging gekozen  



 

 

 

voor een fietspad van 3,5 m. De gemeenten zijn van mening dat de huidige 

breedte van 3,5m als minimum acceptabel is, met een sterke wens om 4,0m 

breedte te willen gaan realiseren. Hiervoor wordt aanvullend onderzoek verricht 

om na te gaan of en hoe de constructie van de brug deze extra belasting aankan.      

 

4. Met betrekking tot het omkeren van de voorrangsregels op de ‘onbeveiligde’ oversteek 

voor fietsers en voetgangers bij het talud richting Leiderdorp bij het Engelendaal 

begrijpen wij dat u niet kiest voor het plaatsen van een extra stoplicht dat synchroon met 

het stoplicht op het Engelendaal loopt: 

 

a. Bent u bewust dat dan gevaarlijke situaties kunnen ontstaan doordat fietsers dan 

wellicht onoplettend doorrijden omdat zij er automatisch van uitgaan dat zij 

voorrang hebben en krijgen?  

Ja, wij zijn ons ervan bewust dat gedragsbeïnvloeding de ultieme maatregel is. 

Voorts willen wij erop wijzen dat er een alternatieve route is gerealiseerd, om 

fietsers op het zuidelijke fietspad te krijgen via de Zijlstroom. 

 

b. In hoeverre wordt de doorstroming van het autoverkeer belemmerd als er een 

extra stoplicht wordt geplaatst? 

U stelt  voor om ook verkeerslichten bij de bypass te realiseren en die synchroon 

te laten lopen met de verkeerslichten voor de fietsoversteek van de kruising 

Engelendaal – Rietschans.  

De verkeerslichten op de kruising Engelendaal – Rietschans zijn 

voertuigafhankelijk en houden rekening met verkeer vanuit alle richtingen, 

waarbij de fietsoversteek gedurende een bepaalde tijd groen krijgt. Wanneer er 

verkeerslichten op de bypass zouden komen te staan dan hoeven deze 

verkeerslichten alleen rekening te houden met het aanwezige verkeer uit 

beperkte richtingen op een klein kruisingsvlak. Wanneer de verkeerslichten aan 

elkaar gekoppeld worden door de groentijd van het langzame verkeer 

(voetgangers en fietsers) te synchroniseren dan zal dit zeer hard doorwerken in 

de cyclustijd en groen/roodtijd van de verkeerslichten op de kruising Engelendaal 

– Rietschans, waardoor andere richtingen op dit kruispunt langer moeten 

wachten of sneller rood krijgen. Dit komt de verkeersafwikkeling van het 

verkeerslicht op de kruising Engelendaal – Rietschans niet ten goede. 

 

Wel willen we u meegeven dat de groentijden voor fietsers op de kruising in het 

verlengde van het zuidelijke fietspad Zijlbrug reeds zijn verlengd. 

 

c. Is uw aanname gebaseerd op verkeerskundig onderzoek en/of advies? 

Dit is onze eigen verkeerskundige analyse.   

 



 

 

 

d. Bent u het met ons eens dat verkeersveiligheid te allen tijde op de eerste plaats 

staat bij de inrichting van wegen?  

Ja.  

 

5. Met betrekking tot het noordelijke fietspad: 

a. Klopt het dat het projectbureau ook de mogelijkheid van een extra fietsbrug ter 

hoogte van ‘De Zijlstromen’ heeft overwogen? 

Het projectteam zal in het kader van mitigerende maatregelen deze optie 

meenemen. Projectbureau bestaat uit een samenwerking tussen Leiderdorp en 

Leiden. 

 

b. Zo ja, wat zijn de overwegingen geweest daar niet voor te kiezen? 

De ruimtelijke inpasbaarheid van een dergelijke fietsbrug die qua 

doorvaarthoogte aan dezelfde eisen als de Zijlbrug moet voldoen, vraagt om 

stevige taluds aan weerszijden heeft goedkeuring en samenwerking met de 

vaarwegbeheerder nodig.   

 

c. Zo ja, welke investering zou met een dergelijke brug gemoeid zijn? 

Deze optie wordt nu onderzocht. 

 

d. Zo ja, is dit een grotere investering in vergelijking met de nu gekozen oplossing 

van een tunnel? En zo ja, hoeveel? Dit is nog te bezien. 

 

e. Op welke termijn zou een dergelijke fietsbrug gerealiseerd kunnen worden? 

Dit maakt deel uit van de onderzoeksvraag.   

f. Heeft de wethouder overwogen alsnog voor een dergelijke oplossing te kiezen?  

Dit hangt af van de uitkomsten van het onderzoek.  

 


