
Geachte raadsleden, bewoners en belangstellenden.

Waar gaat het nu om vanavond? Gaat het om het belang van een groep burgers of van heel 

Leiderdorp? Eigenlijk om beide. Vanavond gaat het om één van de bouwstenen van het toekomstig 

verkeersbeleid in Leiderdorp. En de keuze van vanavond heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid 

in heel Leiderdorp, niet alleen de burgers in de wijken grenzend aan dit tracé. Wat ons brengt naar 

de centrale vraag van vanavond:

Kunnen wij de automobilist verleiden de Leidse Ring Noord te kiezen?

Wij vinden de beantwoording van deze vraag een serieuze zaak, immers de bewoners van 

Leiderdorp verdienen een serieus verkeersbeleid. 

Even inhoudelijk. De automobilist (en vrachtwagenchauffeur), die via Leiderdorp op doortocht is 

heeft vanuit de A4 grofweg drie keuzes om zijn of haar weg te vervolgen.

1. Via de Persant Snoepweg en vervolgens door de Van der Valk Boumanweg, 

2. via de Persant Snoepweg en vervolgens door de Engelendaal en

3.  via de Leidse Ring Noord.

Hoe kiest nu een automobilist? Anders dan veel mensen zouden denken is die keuze niet rationeel. 

Eigenlijk kiest een automobilist die weg, waarvan deze het gevoel heeft dat die het snelste gaat.  

En vreemd genoeg is dat zeker niet altijd in werkelijkheid de snelste route. Het draait dus om de 

beleving; een beeld.

De verschillende wijken in Leiderdorp hebben echter andere beelden bij de uitvoering van dit 

project: 

 de Leyhof in de meest letterlijke zin met minder uitzicht als gevolg van de 

verkeersmaatregelen, 

 de Driegatenbrug  met de geluidshinder en de gevolgen van de uitstoot door het gebrek aan 

doorstroming , 

 wijken die hopen op verlichting van hun verkeersdruk, zoals in de buurt van de Persant 

Snoepweg en 

 wijken die bang zijn voor sluipverkeer, zoals het Zijlkwartier en de Vogelwijk.

Tot hier de inhoud. U als Raad dient uiteindelijk de vraag te beantwoorden en dient te kijken naar 

het totale plaatje met het doel van deze weg voor ogen.

Verleiden wij de automobilist met de maatregelen genoemd in het Kaderbesluit om de Leidse Ring 

Noord te nemen in plaats van dwars door Leiderdorp te gaan? Ofwel beïnvloeden wij het irrationele 

beeld van de automobilist.



 Doorstroming zal daarbij een belangrijke factor zijn. Maar zekerheid heeft niemand, wel beelden en 

meningen.

In Leiden hebben de raadsleden reeds hun besluit genomen. 

Zij steunen het kaderbesluit LRN. 

Zij steunen het omleiden van het verkeer om de kernen heen, 

zij steunen de verbeterde fietsverbindingen en 

zij steunen de verbeterde voetganger verbinding naar de Boterhuispolder.

Zij hebben echter ook een beeld en zeggen daarbij: “Leiderdorp: het is een grote tegenslag als dit 

voorstel nu in een finaal stadium grote vertraging oploopt.”

En gelijk hebben ze! We zijn immers aan het einde van een proces dat al jaren doorloopt, na het 

echec van Ringweg Oost naar de bijeenkomsten van LAB071, de klankbordgroepen tot aan dit 

moment.

Daarnaast geeft de Leidse Raad ook een consequentie mee wat een amendement voor 50 km/h op 

de Oude Spoorbaan inhoudt: namelijk “tot nader order afzien van investeringen in de Leiderdorpse 

tracédelen”. Die investeringen voor de Leiderdorpse delen bedragen ruim 45 miljoen euro. Onze 

bijdrage is slechts een kleine 6 miljoen euro. Ik begrijp Leiden in deze.

Maar voor welke overweging gaat u:

Gaat u voor 50 km/h zoals genoemd in het amendement of gaat u voor 70 km/h zoals afgesproken?

Gaat u voor grote afwijking van de plannen en een Leiderdorpse bijdrage van 45 miljoen, of gaat u 

voor inpassing zoals afgesproken en betalen wij een kleine 6 miljoen euro?

Gaat u voor het lobbywerk van een beperkte groep bewoners of biedt u een oplossing voor het 

overgrote deel van Leiderdorp?

Gaat u voor koudwatervrees of pakken we nu door en bekrachtigen wij voor de gehele Leidse 

agglomeratie vanavond het kaderbesluit Leidse Ring Noord?

Helaas met uw keuze kunt u het niet iedereen naar de zin maken.

U bent hier vanavond aan zet. We wensen u veel wijsheid toe.


