
Van: 
Verzonden: zondag 26 april 2020 12:47
Aan: Gemeente Leiderdorp
Onderwerp: Reactie op raadsbesluit 70 km/u Leidse Ringweg Noord (ben positief, 
mits...)
 
Geachte heer/mevrouw, 

In het Leiderdorps Weekblad stond onlangs dat de Leiderdorpse gemeenteraad heeft ingestemd met 

een snelheid van 70 km/u op het Leiderdorpse deel van de Leidse Ringweg Noord. 

Ik woon zelf in de wijk Buitenhof en ik weet dat er vanuit mijn wijk een stevige lobby was voor 

behoud van 50 km/u om zo plaatsing van geluidwerende maatregelen te voorkomen, om zo vooral 

het uitzicht op de polder te behouden. Ik reageer even, omdat ik eens een ander geluid wil laten 

horen. Ik kan mij namelijk voorstellen dat het algemeen belang (betere doorstroming verkeer door 

Leiden en langs Leiderdorp), zwaarder weegt dan het belang van het individu. Ik zou liever geen 

verbreding van de weg zien, maar ik kan me voorstellen dat dit nodig is vanwege economische 

belangen en om de leefbaarheid op andere plekken aan de weg juist te verbeteren.

Ik denk als bewoner te kunnen leven met 70 km/u mits kan worden voldaan aan de volgende zaken:

 Het maximaal beperken van de geluidshinder, ook als dat enigszins ten koste zou 
gaan van het uitzicht op de polder. Ik ben daarom wél voorstander van 
geluidsschermen/geluidswallen! Uiteraard gaat mijn voorkeur uit naar een oplossing 
die minimale beperking van het uitzicht op de prachtige Boterhuispolder met een 
maximale bestrijding van geluidshinder kan verenigen. Bijvoorbeeld transparante 
geluidsschermen of juist met mooie planten begroeide geluidswallen, voor een 
natuurlijke look. Maar liever een hogere wal en minder geluidshinder, dan een 
lagere wal met meer geluidshinder en zicht op de polder! 
Zelf moest ik al enorm wennen aan het wonen langs een drukke weg. Ik woon hier 
ontzettend naar mijn zin in deze heerlijk rustige en nette buurt, maar 24/7 
autoverkeer horen voorbijsuizen is toch echt iets waar je aan moet wennen. Ik vind 
deze 2-baansweg al goed hoorbaar, ik probeer mij maar niet voor te stellen hoe het 
straks zal zijn met een 4-baansweg…Ik vind de polder prachtig en mag er graag 
doorheen wandelen in mijn vrije tijd. Maar hoe vaak kijk je nu vanuit je huis erop 
uit? Als je werkt, slechts even in de ochtend en in de avond misschien. Hooguit een 
paar minuten per dag, terwijl het verkeersgeluid er altijd is, ook als je buiten zit in de 
zomer…beperking van geluidsoverlast weegt voor mij dus vele malen zwaarder dan 
uitzicht! 

 Behoud van de Boterhuispolder. Een stevige en met planten begroeide geluidswal 
tussen weg en polder of een dichte bomenrij behoort hopelijk ook tot de plannen, 
want de weg willen de meeste mensen denk ik liever zo min mogelijk zien/horen als 
ze door de polder wandelen. En zo kunnen we ook voorkomen dat dieren die in de 
polder wonen de 70 km-weg oversteken en platgereden worden (denk ook aan eco-
tunnels onder de weg door). Ik hoop ook dat de schade aan de polderzijde beperkt 
zal zijn. Hier lees ik in de media bijzonder weinig over, terwijl het m.i. ook van belang 
is de weg goed in te passen in het landschap. De polder is belangrijk voor o.a. 
weidevogels, die rust nodig hebben om te kunnen broeden. En voor recreanten, die 
er graag wandelen en zo tot rust komen in de normaal zo hectische Randstad. 



 Fluisterstil asfalt zal ook helpen. Nu de weg – helaas(!) – niet verdiept zal worden 
aangelegd zal hopelijk gekozen worden voor een premium kwaliteit stil asfalt…

 Snelheidsremmende maatregelen in/op/langs de weg. Denk bijvoorbeeld ook aan 
flitspalen, zodat mensen toch eerder geneigd zijn om niet harder te rijden dan 70. 

 Als bewoners na al deze maatregelen nog veel last hebben van de aangepaste weg, 
mogelijk zorgen voor geluidsbeperkende maatregelen op/aan de woningen. Denk 
aan gevelisolatie of suskasten. 

 
In het LW las ik wel dat er oog was voor dergelijke maatregelen (geluidsschermen, stil asfalt, 
snelheidsbeperkende maatregelen zijn genoemd) dus ik heb goede hoop. 
Ik hoop niet teleurgesteld te worden als bewoner door de politiek! 
 
Met vriendelijke groet,

Inwoner van Leiderdorp
(gegevens zijn bekend bij de griffie)


