
Inspreektekst van bewoners uit de Buitenhof voor de raadsvergadering op 20 april 2020, 

agendapunt Leidse Ring Noord 

Voorzitter,

Ik spreek hier namens een grote groep bewoners wonende langs de Oude Spoorbaan. Die bewoners 

zijn uitermate bezorgd dat met 70 km/h op de Oude Spoorbaan hun onbelemmerde uitzicht op de 

Boterhuispolder grotendeels verloren gaat en de toch al hoge geluidbelasting nog verder toeneemt.

Voorzitter, de snelheidsdiscussie dateert al van 2016. Toen nog dwong een onwaarheid sprekende 

wethouder 80 km/h af.  

In de jaren daarna zijn door de nieuwe wethouder en zijn projectgroep steeds weer andere 

argumenten naar voren gebracht die de 70 km/h moesten rechtvaardigen. En even zovele malen is 

door de bewoners ondubbelzinnig aangetoond dat geen van die argumenten klopten. Wij hebben al 

die informatie steeds met u gedeeld.

En dus was het geen verrassing dat zich op die gedenkwaardige 18e november vorig jaar aftekende 

dat de raad zou besluiten dat 70 km/h helemaal niet nodig is en dat 50 km/h veel beter past. 

Helaas bleef het besluit uit omdat de coalitie klapte. 

En omdat inhoudelijke argumenten geen van alle stand bleken te houden is de afgelopen maanden 

door de wethouder en zijn projectgroep vooral de politieke trukendoos opengetrokken. Immers in 

het voorliggende voorstel zitten nogal wat nieuwe elementen. Ik som ze hier op:

Slechts enkele dagen geleden werd een aanvullend geluidrapport openbaar gemaakt waaruit zou 

moeten blijken dat het wel meevalt met het uitzicht op de Boterhuispolder. Dit is het zoveelste 

rapport waarbij bewoners hebben moeten wijzen op diverse fouten en tegenstrijdigheden. En of 

schermen nu 2 of 1,5 meter hoog zijn, ze nemen het uitzicht nog steeds geheel of grotendeels weg.

Verder bevat het Kaderbesluit nu een verbod de 70 km/h later nog ter discussie te stellen; zie 

beslispunt 5a van dat besluit. Daarmee is op slinkse wijze de wettelijke discussie over de juiste 

hoogte van de geluidsschermen in relatie tot de maximum snelheid onmogelijk gemaakt1. 

En voorzitter, hoewel het oorspronkelijk ontwerp van het tracé op de Oude Spoorbaan ingrijpend is 

gewijzigd roept Leiden nu “afspraak is afspraak”. En ineens wordt een juridische Quick Scan ten 

tonele gevoerd. Maar bewoners mogen die niet inzien. Waarom niet? Is er echt een economische 

reden of is de wethouder soms bang dat wij dan aantonen dat ook de Quick Scan ondeugdelijk is?

Ook wordt de 70 km/h nu gepresenteerd als een compromis om bewoners tegemoet te komen. 

Maar in het nu voorliggende Kaderbesluit wordt gewoon uitgelegd waarom het vasthouden aan de 

80 km/h praktisch gezien onmogelijk was. Het is dus geen compromis.

1 Op 18 november 2019 stelden VVD en CDA in een amendement voor bij 70 km/h - ter bevordering van het 
vrije uitzicht - bewust (te) lage geluidsschermen te plaatsen, waardoor de geluidsbelasting bij woningen 
onnodig groot wordt. Dat zou dan met een ontheffingsprocedure afgedekt moeten worden. Deze aanpak is in 
strijd met de wet, want eerst moeten bronmaatregelen, waaronder een lagere snelheid, worden overwogen 
vóór de hoogte van de schermen wordt vastgesteld.



Samengevat, het enig tastbare resultaat is nu een dictaat vanuit Leiden om 70 km/h te gaan rijden. 

Zonder enige onderbouwing wordt doodleuk gemeld dat bij een lagere snelheid 

“functionaliteitsverlies” voor de Leidse Ring Noord zou optreden. 

Bewoners hebben echter in een notitie alle Feiten en Mythes rond de Leidse Ring Noord op een rijtje 

gezet en die met u gedeeld, inclusief een bruikbare tabel met verkeerscijfers. Daaruit blijkt:

1. Dat Leiden op geen enkele wijze nadeel ondervindt van een lagere snelheid op de Oude 

Spoorbaan. Dus hoezo functionaliteitsverlies? 

2. Dat de verkeerscijfers uitwijzen dat in Leiderdorp zelf weinig positieve invloed merkbaar 

zal zijn van de Leidse Ring Noord. De verkeersdrukte op de Engelendaal neemt echt niet 

af. Het zou voor Leiderdorp zelfs geen ramp zijn als de LRN hier niet of veel soberder 

wordt uitgevoerd.

Hoe is het dan toch mogelijk dat de wethouder en zijn projectgroep die informatie ook in hun advies 

naar de raad compleet negeren en alleen maar klakkeloos de tekst uit de brief van Leiden 

overnemen?

Voorzitter, ik rond af.

We zijn verbijsterd door het dedain waarmee de wethouder en zijn projectgroep via het voorliggende 

voorstel alle in de afgelopen 4 jaar door bewoners ingebrachte argumenten menen te kunnen 

negeren. En dat om op twee wegvakken van slechts 400 respectievelijk 600 meter lengte flink gas te 

kunnen geven maar bij rotondes meteen weer af te moeten remmen, met alle negatieve gevolgen 

voor mens, milieu en zelfs veiligheid. 

Het zal vanavond erg interessant zijn te zien of raadsleden het aandurven de niet inhoudelijk 

onderbouwde belangen van Leiden boven die van haar inwoners te stellen.

Ik wens u allen veel wijsheid.

 


