
Pleidooi voor regionaal fiets/voetpad Oud-Ade-Oegstgeest

De Voetgangersbeweging Nederland lanceert het voorstel tot aanleg van een regionaal fiets/

voetpad tussen Oud-Ade en Oegstgeest via de noordzijde van de Oude Spoorbaan en de 

Willem de Zwijgerlaan. Het voorgestelde fiets/voetpad biedt vele voordelen boven een   

route aan de zuidzijde van de Leidse Ring Noord. In het voorstel kan ook worden afgezien 

van de aanleg van een fietstunnel onder het Engelendaal, fietsers uit Leiderdorp kunnen 

gebruik maken van de bestaande fietstunnel onder de Oude Spoorbaan.

Regionale  functie

Een fietspad aan de noordzijde van de Leidse Ring Noord heeft vooral een regionale functie. 

Door de gunstige en verkeersveilige ligging kan het een grote bijdrage leveren aan zowel het 

landelijke als regionale beleid om duurzame vormen van verkeer te stimuleren en komende 

jaren een groei van lopen en fietsen te realiseren. Zowel in het woon-werkverkeer naar het 

station in Leiden als vanuit scholieren bestaat er reeds een grote stroom fietsers vanuit Oud-

Ade. Dit kwam naar voren bij de tellingen die gehouden zijn op de Zijlbrug toen recent het 

fietspad aan de noordzijde nog bestond. Het voorgestelde fietspad vanuit Oud-Ade versterkt 

dit gebruik.  

Recreatieve functie

De ontwikkeling van de Boterhuispolder tot natuurbelevingsgebied vraagt om een goede 

ontsluiting vanuit zowel Oud-Ade, Leiderdorp als Leiden Noord/Merenwijk. Een dergelijke 

ontsluiting ontbreekt en kan door de nieuwe fiets/voetverbinding worden gerealiseerd.

Veilige route

Bij de voorliggende plannen voor de Leidse Ring Noord is een fietsvoorziening voorzien aan 

de zuidzijde van de weg. Ten opzichte van de huidige situatie is een optimalisatie voorzien 

om de grote aantallen fietsers te kunnen verwerken. Echter zowel naar het oordeel van onze 

Voetgangersbeweging als dat van de Fietsersbond zal dat niet voldoende zijn om te voldoen 

aan een veilige route. Op de Zijlbrug zou op grond van de aantallen (brom)fietsers een 

breedte nodig zijn van 5 meter. Deze kan in de huidige plannen niet worden gerealiseerd. 

Bovendien blijven zowel in Leiderdorp als in Leiden grote knelpunten voor het 

fiets/voetgangersverkeer bestaan en zullen er door toename van het aantal fietsers nieuwe 

knelpunten voor de doorstroming van het autoverkeer ontstaan.

Voordelen nieuwe route

Door het regionale fiets/voetpad  kan de voorgestelde fietstunnel onder het Engelendaal 

vervallen en kan de lange fietstunnel onder de koeienrotonde worden vervangen door een 

kortere tunnel vanuit de wijk Leyhof naar de noordelijke fietsroute. 

Ter hoogte van de boogwoningen in Leiderdorp ontstaat het voordeel dat rijbanen voor het 

autoverkeer in zuidelijke richting kunnen worden verlegd en dat daarmee een betere 

geluidsreductie kan ontstaan. In onze plannen ontstaan voor de fietsroute voldoende veilige 

aansluitingen vanuit Leiderdorp om het zuidelijk fietspad op de Zijlbrug te kunnen laten 

vervallen. In combinatie met een smaller profiel voor het autoverkeer overeenkomstig de 

norm voor 50 km/u, is er aan de noordkant ruimte voor een voldoende breed fiets/voetpad. 



Het fiets/voetpad aan de noordzijde maakt ook de situatie ter hoogte van het benzinestation 

en de wasstraat van Huisman veiliger evenals het knelpunt op de hoek bij de Sumatrastraat. 

Vervolgens hoeven de grote aantallen fietsers niet de rotonde bij de Kooilaan te kruisen, 

waardoor niet alleen een veiliger situatie ontstaat, maar ook een betere doorstroming voor 

autoverkeer en HOV. Combinatie van verkeer met grote aantallen fietsers op de parallelweg 

tussen Kooilaan en Marnixstraat en de kruising van zeven zijstraten kan worden voorkomen. 

Kruising met de Marnixstaat en de Pasteurstraat is niet nodig. En tenslotte ontstaat er niet, 

zoals in de Kadernota 2016 is voorzien, een knelpunt voor de doorstroming van autoverkeer 

bij de oversteek van de Schipholweg. 

Aan de noordzijde kan de regionale fietsroute goed worden ingepast in de plannen van De 

Sleutels voor renovatie van de Hoven. Alleen blijft bij er de Gooimeerlaan een oversteek en 

zal hier enige aanpassing benodigd zijn. Voor de rest van de route tot aan Oegstgeest heeft 

het fiets/voetgangersverkeer niet te maken met kruisend autoverkeer. Voor de scholieren 

bestaat ter hoogte van de Boerhaavelaan een goede veilige oversteek op een plaats waar de 

aantallen autoverkeer aanzienlijk lager zijn dan ter hoogte van de Willem de Zwijgerlaan of 

de Schipholweg.  

Pleidooi

De Voetgangersbeweging doet een pleidooi alsnog een serieuze uitwerking te maken van 

het door ons ingebrachte voorstel. Naar onze mening zal hier een aanzienlijke verbetering 

mogelijk zijn voor zowel het langzame verkeer als voor de doorstroming van het autoverkeer 

terwijl enkele grote infrastructuurvoorzieningen als de fietstunnel onder het Engelendaal 

niet benodigd zijn. 

 


