
Geacht college, geachte raadsleden, 

 

Tot onze grote verbazing blijkt de Zijldijk sinds vanochtend uitermate slecht begaanbaar te zijn i.v.m. 

werkzaamheden aan het wegdek. Daarnaast wordt gesproken over een volledige afsluiting 

aankomende week. Wij zijn als bewoners hier niet over ingelicht. Daarnaast maken velen van ons 

zich ernstige zorgen over de gevolgen hiervan voor hun bedrijf. 

De Zijldijk vormt de enige toegangsweg naar onze woningen en ondernemingen. Daarnaast is het de 

enige toegangsweg naar de zuidwestelijke kant van de Kagerplassen. Dit zorgt ervoor dat het verkeer 

op de Zijldijk enorme pieken en dalen kent: Men ziet vrijwel geen verkeer in de wintermaanden 

totdat de seizoenbedrijven in april weer opengaan en honderden recreanten vanuit Leiderdorp en 

Leiden dagelijks over de Zijldijk naar de Kagerplassen trekken. Dat de gemeente dan ook deze 

periode kiest om werkzaamheden uit te voeren, vinden wij daarom werkelijk onvoorstelbaar. Dat de 

bewoners en ondernemers vervolgens niet op de hoogte zijn gebracht, vinden wij werkelijk 

schandalig. Terwijl wij ons voorbereiden op een prachtig weekend kampen wij vandaag met boze 

leveranciers, bezorgers en klanten. Terwijl dit makkelijk voorkomen had kúnnen worden, en 

voorkomen had móeten worden. 

Neem een voorbeeld aan de gemeente Teylingen die drie jaar geleden haar gedeelte van de Zijldijk 

opnieuw asfalteerde: deze werkzaamheden werden volledig buiten het seizoen gepland en veelal 

s’nachts uitgevoerd zodat de druk op bewoners en ondernemers tot een minimum werd beperkt. De 

gemeente Leiderdorp trekt hier echter duidelijk geen lering uit en heeft maling aan haar -en de 

Teylingse inwoners. En dit is niet de eerste keer: Op 17 december 2018 heb ik ditzelfde pleidooi met 

dezelfde argumenten bij u in de gemeenteraad gehouden. Ook toen wilde de gemeente de Zijldijk 

gedurende het zomerseizoen, i.v.m. werkzaamheden aan de driegatenbrug, (deels)afsluiten.  

Aankomende dinsdag 1 juni wordt de Zijldijk tussen 07:00 en 17:00 volledig afgesloten, is ons zojuist 

verteld. Dit terwijl wij -met de voorspelling van 25 graden- een enorme drukte verwachten. De 

toeristische aantrekkingskracht van- en de enorme aantallen recreanten en sporters op- de 

Kagerplassen zijn simpelweg te hoog. Een volledige afsluiting aankomende dinsdag is -met oog op de 

veiligheid van watersporters en bereikbaarheid van hulpdiensten- dan ook hoogst 

onverantwoordelijk en bovendien vrezen wij -als seizoenondernemers- in dit geval ook economische 

schade te lijden. De zomermaanden zijn immers de enige maanden waarin wij omzet genereren, met 

name de maanden juni, juli en augustus. 

Wij verzoeken de gemeente dan ook met klem om de werkzaamheden per direct naar de nachtelijke 

uren te verplaatsen en komende week de weg open te houden.  

 

Namens de inwoners, watersporters en watersportondernemers, 

 

Hoogachtend, 




