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Geachte burgemeester, wethouders en raadsleden van de gemeente Leiderdorp,
 
 
Na het vorige forum over de Leidse Ringweg Noord van begin oktober waar uitsluitend 
gesproken is over 50/70 km p/u willen wij graag eens een ander geluid laten horen dan de 
50/70 discussie.
 
Sinds 2015 heeft de wijk Driegatenbrug in nauw overleg met vertegenwoordigers van de 
gemeente Leiden en Leiderdorp samen gewerkt om de inpassing van de rondweg voor de 
wijk Driegatenbrug gestalte te geven. Immers, de wijk Driegatenbrug grenst direct aan de 
LRN en ondervindt verreweg de meeste hinder. Grootste uitdaging lag in een oplossing voor 
de zeer hoog berekende en gemeten geluidswaarden die er reeds zijn voor onze wijk en die in 
de toekomst verder zullen stijgen. Hoe los je dit geluidsprobleem op? Gezamenlijk is in vele 
bijeenkomsten een goed en solide breed gedragen plan gemaakt dat meer woongenot in de 
wijk moet brengen. 
 
Door de weg te verleggen naar het zuiden, het te smalle fietspad aan de noordzijde te laten 
vervallen komt ruimte vrij voor een robuuste geluidswering die zoals in het kaderbesluit staat 
loopt vanaf de Zijlbrug tot en met de Dwarswateringbrug. We zijn zeer verheugd met deze 
maatregel die nu, zo heeft de projectgroep laten weten, ook een wettelijke grondslag heeft. 
Ontwerp van de geluidswering gebeurt in direct overleg met de boogbewoners.
 
Hoeft er dan niets te worden veranderd aan de ontwerp tekst?
Nee er mogen wat ons betreft nog een tweetal zaken bij. Hieronder de motivatie daarvoor:
 
- De maximale geluidswaarden die passen bij de geluidswering zijn berekend bij een snelheid 
van 50 km p/u. Belangrijk is dat er 50 km p/u wordt gereden en niet harder en dit bereik je 
door de weg als 50 km p/u weg in te richten en waar nodig te handhaven     voor het tracé tussen 
de Dwarswateringbrug en Zijlbrug.  Beide zaken, inrichting 50 km p/u en handhaven,  graag 
invoegen in de ontwerptekst zodat een duurzame woonsituatie voor de Driegatenbrug 
ontstaat!
 
Als laatste punt willen wij aangeven dat Leiden openlijk speelt met de gedachte om het 
noordelijk gelegen fietspad terug te brengen door de wijk Driegatenbrug. Als wijk zien wij 
niets in die gedachte. Wij wensen onze wijk naast de steeds maar drukkere periferie van 
Leiden te houden en er niet midden in!
 
Verder is betreft de Driegatenbrug de ontwerp tekst prima en mag wat ons betreft 
aangenomen en zo snel mogelijk uitgevoerd worden.
 

M.v.g.

Inwoner Leiderdorp (gegevens bekend bij griffie)


