
 

                                                                                    

Voetgangersbeweging Nederland, Postbus 3014, 2301 DA Leiden 
Opgericht 4 oktober 2019 te Leiden. KvK: 76043797 

Bankrekening IBAN: NL73 RABO 0353 3398 65 
www.voetgangersbeweging.nl / ANBI 

  

  Stichting  
Voetgangersbeweging Nederland 
 
Postbus 3014 

   2301 DA Leiden  
     
    T: 06- 53 444 342 

Aan: Het College van B&W van Leiderdorp     Email: info@Voetgangersbeweging.nl 

 en leden van de Gemeenteraad  

 p/a Griffie Leiderdorp   KvK: 76043797 

 Postbus 35   ANBI/ RSIN 8604 87 301  

 2350 AA LEIDERDORP       
       
 
Datum . :  9 juli 2021 
Nummer  :  20.131/ BL 
Onderwerp :  Bezwaarschrift plannen Oude Spoorbaan      

  
 
Geacht College en leden van de gemeenteraad, 
 
De Voetgangersbeweging Nederland kan waardering hebben voor de manier waarop de Gemeenten Leiden 
en Leiderdorp de fietser om tal van redenen willen faciliteren. Het is duurzaam, legt minder beslag op de 
openbare ruimte en is ook goed voor de vitaliteit van de burgers. Het past ook zeker bij het oude adagium 
van “Fiets op één”, dat lange tijd de boventoon heeft gevoerd. Intussen heeft Gemeente Leiden als één van 
de eerste gemeenten een voetgangersbeleid geformuleerd waarbij zowel functioneel als recreatief lopen 
zullen worden gefaciliteerd. Obstakelvrije en voldoende brede looproutes vormen een belangrijk onderdeel 
van dit voorgenomen beleid. Ook in het nieuwe mobiliteitsbeleid van Leiderdorp wordt fors ingezet op 
duurzame verplaatsingen per fiets of te voet. 
 
Vanuit het door beide gemeenten gevoerde beleid maken wij als Voetgangersbeweging dan ook ernstig 
bezwaar tegen het vervallen van een adequate en veilige looproute aan de noordzijde van de Zijlbrug en de 
Oude Spoorbaan volgens de voorgenomen plannen.  
 
In de huidige bestaande situatie wordt het voetpad aan de noordzijde regelmatig gebruikt door voetgangers 
als verbinding tussen de Merenwijk en recreatieve voorzieningen en de polder aan de noordzijde van de 
Oude Spoorbaan en om via deze zijde (zonder de drukke Willem de Zwijgerlaan en Engelendaal te moeten 
oversteken) via het tunneltje te lopen naar de Engelendaal. Voetganger wordt hier in de brede zin van het 
woord opgevat als iedereen die zich te voet verplaatst, mensen met een beperking, wandelaar, hardloper, 
iemand met buggy of scootmobiel.   
 
Volgens de voorliggende plannen bestaat er voor voetgangers geen andere mogelijkheid dan om een grote 
omweg van circa 600 meter te maken inclusief het oversteken van de zeer drukke Willem de Zwijgerlaan ter 
hoogte van de Sumatrastraat. De mogelijkheid aan de noordzijde om met een steile trap naar beneden te 
gaan is niet voor iedereen geschikt. De trap voldoet niet aan de eisen van toegankelijkheid voor mensen met 
een fysieke of visuele beperking. Het plan voldoet daarmee niet aan het VN-verdrag Handicap dat door 
Nederland in 2016 geratificeerd is. Dit verdrag is niet alleen gericht op toegankelijkheid van openbare 
gebouwen, maar evenzo op toegankelijkheid van de openbare ruimte. De overheid en maatschappelijke 
sectoren moeten het verdrag uitvoeren.  
 
Eveneens zal volgens voorliggende plannen het voetpad op de Zijlbrug zuidzijde worden versmald van 1.75 
naar 1.50 m. De voetgangers zullen zich daar minder veilig gaan voelen, omdat ze onvoldoende afstand 
kunnen houden tot langsrazend (brom)fietsverkeer, dat soms allerlei capriolen uithaalt. Een breedte van  
1,80 m obstakelvrije ruimte voor voetgangersverkeer in beide richtingen, moet als een minimum worden 
gezien. Het mag niet zo zijn dat een te breed wegprofiel voor autoverkeer (op basis van 70 km/u waar 50 
km/u als maximum is toegestaan) ten koste gaat van de voetganger. 
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Uitermate ernstig vinden wij dat bij uitvoering van uw voorliggende plannen een situatie ontstaat waarbij het 
voet/fietspad op meer dan 5 meter afstand ligt van de rijbaan van de Oude Spoorbaan. Op grond van de 
Wegenwet maakt dit voet/fietspad daardoor geen deel meer uit van de weg. Dit houdt in dat er op de Oude 
Spoorbaan geen sprake is van een aanwezig voet- of fietspad. Op grond van de wet- en regelgeving mogen 
voetgangers in deze situatie gebruik maken van de uiterste zijkant op de rijbaan. Wij vinden dit een zeer 
ongewenste en onveilige situatie. 
 
Op grond van bovenstaande overwegingen maken wij zoals genoemd bezwaar tegen de plannen voor wat 
betreft de consequenties voor voetgangers. Wij dringen er daarom op aan de plannen zodanig aan te 
passen dat aan de noordzijde van de Oude Spoorbaan een looproute ontstaat die voldoet aan de eisen van 
toegankelijkheid conform het VN verdrag Handicap en die voldoet aan de bepalingen van de Wegenwet 
zonder noodzaak om op de rijbaan te moeten lopen.  
 
Als Voetgangersbeweging kunnen wij begrijpen dat de bewoners van de Boogwoningen liever geen verkeer 
en inkijk langs hun huis willen. Dat neemt niet weg dat wij erop aandringen in de nieuwe groene wal een 
adequate looproute in te passen en deze als openbaar grondgebied te handhaven. Een kostbaar alternatief 
om aan de toegankelijkheid conform de VN-resolutie te voldoen, zou zijn om de brug zodanig aan te passen 
dat in plaats van de steile trap hier een geleidelijke helling wordt aangelegd alvorens het huidige pad wordt 
verwijderd. 
 
Wij wensen u een goede en verstandige afweging van alle belangen.   
 
Met vriendelijke groet, 
Voetgangersbeweging Nederland 

 
Boudewijn Leeuwenburgh, voorzitter    
 


