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Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij bieden wij u de evaluatie van het tntegraolVerkeers- en Vervoersplon (lWP)
aan. Deze evaluatie behelst de planperiode 2003-2018 bestaande uit het eerste
IWP uit 2003, de actualisatie ervan in 2009 en het Uitvoeringsplan IWP uit 2012.
Doel van deze evaluatie is om na te gaan of de wensbeelden, de doelen en ambities
en de uitvoeringsprojecten zoals omschreven in het IWP zijn behaald.
De evaluatie dient tevens als input voor het nieuw te ontw¡kkelen mobiliteitsplan
"Bereikbøar en op Weg" 2079-2020, welke na besluitvorming in de raad (voorzien
voor eind 2019lr, het vigerend lwP vervangt. uit het uitvoeringsplan lwp 2012 is
tevens de Fietsnota 20L4-2O2O voortgekomen. ln het bijgaande overzicht
informeren wij u aanvullend over de voortgang van de uitvoering hiervan.

Graag gaan wij hierover met u in gesprek in het politiek forum van L3 mei en stellen
wij u in de gelegenheid om uw wensen en bedenkingen te uiten op onze
bevindingen.

Hoogachtend,
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Evaluatie IVVP (2003-2018)
Voorwoord
Voor u ligt de evaluatie van het lntegroøl Verkeers- en Vervoersplon (lWP) vanaf het eerste IVVP uit
2003, de actualisatie ervan in 2009 tot en met de planhorizon van het Uitvoeringsplan IWP uit 2012
Deze evaluatie is opgesteld als onderdeel van het nieuwe mobiliteitsplan "Bereikboor en Op Weg"
welke na besluitvorming in de raad het IWP zalvervangen.
Na de inleiding en de omschrijving van het doel van deze evaluatie wordt de evaluatieopzet
uiteengezet. De evaluatie omvat een beleidsanalyse en, in lijn met hoe het IWP is opgesteld per

vervoerscategorie, een inschatting van deskundigen (expert judgement). Deze evaluatie voegt daar
een categorie aan toe welke de algemene beleidsprocessen van het IWP evalueert.
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l.

Inleiding

Het IVVP uit 2003 was de eerste uitwerking binnen Leiderdorp van het Convenant Duurzaam Veiligl
uit L997. Centraal hierin stonden het ordenen van de wegstructuur in Leiderdorp en de voorspelbare
en daardoor veiligere inrichting ervan. ln 2009 is het IWP geactualiseerd waarbij de toevoeging van
het toenmalige project Ringweg Oost de grootste verandering was. Ook is in 2009 ingespeeld op de
(verwachte)wijzigingen in Leiderdorp, zowel ruimtelijk als economisch. ln 2OL2is het uitvoeringsplan
IVVP vastgesteld waarbij de beleidsdoelen uit 2009 zijn geactualiseerd en ondersteund werden door
concrete uitvoeringsprojecten met financiële dekking. Wanneer in dit document het IWP genoemd
wordt, worden aldeze drie beleidsplannen (IVVP 2003, IWP 2009 en Uitvoeringsplan IWP 2012)
tezamen bedoeld. lndien wordt verwezen naar een specifiek lWP, zal het jaartal erbij vermeld
worden (b.v. lWP2009).
Er zijn verscheidene (landelijke) ontwikkelingen geweest welke invloed hebben gehad op de

beleidsdoelen en toekomstverwachtingen van het IVVP. Als eerste heeft de economische crisis
gezorgd voor een temporisering of zelfs afname van de verkeersgroei en van de nieuwbouw van
woningen en bedrijven. Daarnaast heeft de gemeente Leiden de Ringweg Oost2 geschrapt en deze
vervangen door de plannen welke nu bekend staan als de Leidse Ring Noord3. Ook de provinciale
plannen rond de Rijngouwelijn en de Meerlijn Noorda zijn geschrapt en vervangen door R-Nets.
Daarnaast zijn enkele grote ontwikkelingen in Leiderdorp, met name de uitbreiding van het
Winkelhof en de komst van IKEA, in omvang teruggebracht of zelfs helemaal geschrapt. Tot slot
hebben ontwikkelingen als e-commerce (online verkoop van goederen) en andere technische
ontwikkelingen gezorgd voor een andere kijk op mobiliteit en vervoer.
ln de evaluatie worden enkel de beoogde effecten van de eigen beleidsdoelstellingen en de
uitgevoerde projecten geëvalueerd. Het schrappen van externe projecten zoals de Ringweg Oost
liggen buiten de scope van het IVVP.

2. Doel van de evaluatie
Doel van deze evaluatie is om na te gaan of de wensbeelden, de doelen en ambities en de
uitvoeringsprojecten zoals omschreven in het IVVP (het IWP 2003, het IVVP 2009 en het

uitvoeringsplan IWP 2012) behaald zijn.
Deze evaluatie dient vervolgens als input voor het nieuwe mobiliteitsplan. Welke elementen
behouden dienen te worden, op welke elementen meer nadruk moet komen te liggen en welke
zaken anders aangepakt dienen te worden in de toekomst, zullen onder andere voortvloeien uit deze
evaluatie.

1
Het Convenant Duurzaam Veilig ¡s in 1997 door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de VNG gemeenten ondertekend met als
doel de weginrichting meer in lijn te brengen met menselijk handelen.
2
De Ringweg Oost was een Leids project waarbij een verbinding gezocht werd tussen de Kanaalweg en de Willem de Zwijgerlaan via
Leiderdorps grondgebied om zo de binnenstad van Leiden te ontlasten van gemotor¡seerd verkeer.
'De Leidse Ring Noord is onderdeel van de regionale r¡ngstructuur en draagt bij aan regionale bereikbaarheidsdoelen. LRN is een
gezamenlijk project van Leiden en Leiderdorp om een betere doorstroming van doorgaand verkeer op de Plesmanlaan, Schipholweg,

WillemdeZwijgerlaanendeOudeSpoorbaanterealiseren.

Deringstructuurzal doorgaandverkeeromhetstadscentrumvanLeidenen

ook het centrum van Leiderdorp leiden, zodat daar meer ruimte voor bestemmingsverkeer, openbaar vervoer, fietsers en voetgangers
ontstaat.
a
De Rijngouwelijn en de Meerlijn Noord waren hoogwaardige openbaarvervoersverbindingen tussen Leiden en omliggende gemeenten
zoals Katwijk/Noordwijk, Zoetermeer, Gouda en Alphen aan den Rijn en kleinere gemeenten zoals Leiderdorp. De Rijngouwelijn zou als
l¡ghtrail worden uitgevoerd.
t
R-Net is het hoogwaardig openbaar vervoersconcept welke in Noord-Holland is opgezet en door PzH ook in Zuid-Holland is ingevoerd.

2lPagina

Z/19/079955/152625

3. Evaluatie opzet
De evaluatie kent drie afzonderlijke onderdelen die in dit document zijn samengevoegd. Als eerste is
een inventarisatie gedaan van alle uitgevoerde projecten en benoemde beleidsdoelen. Deze
inventarisatie is vervolgens gebruikt voor een beleidsanalyse. Daarnaast is een expert judgement
(inschatting van deskundigen) gedaan. Een interdisciplinair team, bestaande uit beleidsmedewerkers
uit de organisatie, heeft vanuit zijn vakdisciplines het IWP beoordeeld op zijn succes.

Hierbij is geÏnventariseerd per vervoerswijze (langzaam verkeer, OV en auto), de infrastructuur en op
het algemene beleidsproces welke beleving en ervaring de deelnemers hebben met het beleid en de
uitvoering daarvan. Hiertoe zijn een aantal vragen beantwoord.
- Wat ging er goed, welke keuzes waren een succes (succesvoll,
- wat moeten we behouden en voortzetten vanuit het IVVP (behouden),
- wat kan er beter of moet worden bijgestuurd (bijsturen),
- en wat heeft niet goed gewerkt en moeten we heroverwegen (heroverwegenl

Hierbij wordt, zoals reeds eerder vermeld, onderscheid gemaakt tussen de effecten veroorzaakt door
externe factoren zoals de economische recessie en effecten ten gevolge van de gemaakte
beleidskeuzes en uitgevoerde projecten.
Daarnaast is gebrainstormd op welke nieuwe vragen/ontwikkelingen het nieuwe mobiliteitsplan een
antwoord moet geven. Hierbij zijn ook de dilemma's, die aanwezigen ervaren, verkend.

-j, 1. Ilcl*ili;;.rrrnlysi.r
periode
De
waarover geëvalueerd wordt is lang, 15 jaar totaal. Dit is een uitdaging voor deze
evaluatie omdat in die 15 jaar de wereld sterk veranderd is. De opkomst van (mobiele) technologie,
e-commerce en een economische recessie zijn hier enkele voorbeelden van. Ook zijn er nieuwe
projecten geïnitieerd of juist afgeblazen door Leiderdorp zelf of door andere overheden. ln deze
beleidsanalyse komen deze externe factoren aan bod, maar zal de focus liggen op de effecten door
de maatregelen en de doelen uit het IVVP zelf. Dit zijn immers de relevante zaken voor een volgend
beleidsplan.
IWP2OO3
Het IVVP uit 2003 was het eerste verkeer- en vervoersplan in Leiderdorp en heeft de basis gelegd
voor veel verkeerskundige uitgangspunten, welke nog steeds het hart vormen van het gemeentelijk

verkeersbeleid.
Algemeen
Het lWP2003 kent een sectorale benadering en is opgezet vanuit leefbaarheid, veiligheid en
doorstroming. De invoering van de atlas wegcategorisering voor het autoverkeer is hiervan het
duidelijkste voorbeeld. Ook bij de andere modaliteiten komen de thema's leefbaarheid, veiligheid en
doorstroming telkens terug.
Op basis van de verwachte groei van de mobiliteit is nagegaan welke knelpunten werden voorzien.
Hierbij zijn ook de toenmalig voorziene ruimtelijke ontwikkelingen (W4, Schansen en Dreven,
Baanderij, Winkelhof en Driegatenbrug)meegenomen. Op basis hiervan zijn een aantalwensbeelden

geformuleerd.
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Wensbeeld auto
ln het lWP2003 is het hoofd onderscheid gemaakt tussen wegen die bedoeld zijn voor doorgaand
verkeer (de N446 en de Oude Spoorbaan (N445)), voor lokaalverkeer (Engelendaal, Persant
Snoepweg en Willem-Alexanderlaan) en verblijfsgebieden (de woonstraten). De verkeersmantra
"verkeer buitenom" is in dit IVVP vastgesteld. Hiermee wordt bedoeld dat (doorgaand) verkeer
zoveel mogelijk om Leiderdorp heen geleid dient te worden, ontsluitend verkeer zich op de interne
hoofdstructuur dient af te wikkelen en dat de woonstraten zoveel mogelijk als verblijfsgebieden
dienen te worden ingericht. Deze structuur bevordert alle drie de centrale elementen vanuit het
lWP. Het zorgt voor een betere leefbaarheid in de woongebieden, meer veiligheid nabij woningen en
scholen en zorgt voor voldoende doorstroming door het verkeer af te wikkelen op daarvoor
geschikte wegen.

Deze beleidsuitgangspunten zijn door latere IVVP's overgenomen en gelden nog steeds.

Daarmee is het |VVP2003 een richtinggevend beleidsstuk geweest

dat conform

de

benoemde beleidsuitgangspunten is uitgevoerd en de basis vormt voor het verkeersbeleid
van Leiderdorp.

ln het lWP2003 zijn hiervoor maatregelen voorgesteld om tot dit wensbeeld te komen. De
belangrijkste hiervan voor het autoverkeer waren het verbeteren van de doorstroming op de Oude
Spoorbaan, de realisatie van de Willem-Alexanderlaan en het invoeren van LRGS (Langzaam Rijden
Gaat Sneller) op het Engelendaal gecombineerd met afwaardering naar 2x1 rijstroken. De eerste
twee, het verbeteren van de doorstroming op de Oude Spoorbaan en de realisatie van de WillemAlexanderlaan, zijn binnen de scope van het lWP2003 uitgevoerd. De laatste, LRGS in combinatie
met afwaardering op het Engelendaal, is doorgeschoven naar het |VVP2009.
Op de invoering van LRGS/afwaardering Engelendaal na zijn alle projecten onder het

wensbeeld auto uitgevoerd binnen de scope van het 1WP2003. Daar LRGS/afwaardering

opnieuw in het |VVP2009 aan bod komt, kan het uitvoeringsdeel "auto" van het lWP2003
ook een succes genoemd worden.

Wensbeeld openbaar vervoer
ln het |VVP2003 was het uitgangspunt voor openbaar vervoer nog de komst van een lightrail
verbinding in Leiderdorp tussen het toenmalige Elisabeth Ziekenhuis (nu Alrijne) en Leiden Centraal.
Deze verbinding is uiteindelijk door de provincie geschrapt en valt daardoor buiten deze evaluatie.
De toenmalige bus routes zoals gereden door Connexxion voldeden aan het omschreven beleid. De
enige wijziging hierin was het voorstel om niet meer via de Hoogmadeseweg te rijden maar via de
Parallelweg A4 (nu de Willem-Alexanderlaan). Doordat uiteindelijk gekozen is voor de inrichting van
de Ericalaan als verblijfsgebied, is dit beleidsvoornemen niet uitgevoerd en is de route via de
Hoogmadeseweg behouden.
ln de huidige situatie (2019) zijn deze routes en halteplaatsen nagenoeg ongewijzigd gebleven, en
voldoen deze ook aan de huidige behoefte.
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De gewenste halteplaatsen en routering van het openbaar vervoer zoals omschreven in het

|VVP2003 komen overeen met de huidige inrichting, het gebruik en de behoefte. Daarmee is

het wensbeeld openbaar vervoer uit het lWP2003 ook een succes.

Wensbeeld fiets
Het wensbeeld fiets benoemt de noodzaak om het fietsnetwerk fijnmaziger te maken, een directere
verbinding naar Leiden (via de Spanjaardsbrug)te realiseren en het realiseren van een aantal
secundaire en recreatieve routes. De gewenste schakels ¡n het netwerk betreffen:
- maaswijdte terugbrengen tot 200 dan wel tot 300m door toevoeging van enkele fietspaden
- fietspad over de Baanderij (Beukenschans - Splinterlaan)
- fietsersbrug Vossiuslaan - Bloemerd
- fietsverbinding tussen het Engelendaal en het Groene Hart via de Simon Smitweg(A4)
- fietsverbinding langs de Dwarswatering tussen Molen de Does en de wijk Voorhof
Daarnaast worden een aantal kruispunten/locaties benoemd die heringericht dienen te worden om
zo de veiligheid en de doorstroming van de fietsers te bevorderen. De voornaamste hiervan zijn:
- de kruising Spanjaardsbrug, Van der Valk Boumanweg, Zijldijk (voorrang regelen)
- de kruising Engelendaal, Laan van Ouderzorg (nu Laan van Berendrecht) (ongelijkvloers)
- de Persant Snoepweg nabij de voormalige molen Dwarswatering (ongelijkvloers)
- de Persant Snoepweg nabij de aansluiting op de N446 richting Hoogmade (ongelijkvloers)
Geconcludeerd moet worden dat buiten de herinrichting van de kruising Spanjaardsbrug en de
realisatie van de fietsbrug over de A4 geen van de destijds gewenste nieuwe fietsverbindingen is
uitgevoerd. De oversteekbaarheid van het Engelendaal is uiteindelijk in het Uitvoeringsplan lWP20i.2
verbeterd maar op een andere wijze dan in het lWP2003 was voorzien. Na het uitvoeringsplan IWP
2012 is in 2OI4 het fietsbeleid nader uitgewerkt in de Fietsnota 2OI4-2O20. .

Het wensbeeld fiets met de voorgenomen beleidsdoelen en maatregelen zijn bijna allemaal
niet uitgevoerd binnen de scope van het |VVP2003. De Fietsnota beoogt om een aantal van
de wensbeelden alsnog (al dan niet gewijzigd) te realiseren.

Conclusie
Alhoewel het |VVP2003 later geactualiseerd is door het 1WP2009, is een evaluatie van het |WP2OO3
alsnog relevant gebleken. Geconcludeerd wordt dat het lWP2003 een solide basis is geweest voor
latere beleidsplannen, zeker voor de modaliteiten openbaar vervoer en auto. Daarnaast is ook
duidelijk dat een aantal verkeerskundige uitdagingen, met name vanuit het wensbeeld fiets,
gedurende de looptijd nog niet zijn opgepakt. Gedegen beleid voorvoetgangers miste echter in het
|VVP2003. ln het kader van de ontwikkeling van een nieuw mobiliteitsplan zullen deze
aandachtspunten opnieuw worden bezien.
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IWP2O09
Het lWP2003 is in 2009 geactualiseerd, met name om zo in te kunnen spelen op een aantal recente
ontwikkelingen. De belangrijkste daarvan waren de komst van de Ringweg Oost, een nieuw openbaar
vervoersconcept, nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en klachten vanuit de woonwijken omtrent
toenemende overlast door sluipverkeer.
Daarnaast gaat het lWP2009 ook dieper in op een aantal andere verkeerskundige vraagstukken zoals

milieu aspecten, vrachtverkeer en schoolomgevingen. Ook het lWP2009 kent een sectorale
benadering waarbij mobiliteit werd gezien als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen, maar geen
grote invloed had op deze ontwikkelingen.
Algemeen
Het lWP2009 bevat nagenoeg alle elementen welke reeds in het lWP2003 waren benoemd en
vastgesteld en kan daarmee als een actualisatie worden gezien. Het lWP2009 legt echter een grote
nadruk op de komst van de Ringweg Oost en de gevolgen (met name voor autoverkeer) ervan voor
Leiderdorp. Doordat echter de Ringweg Oost door Leiden is geschrapt, zijn grote delen van het
lWP2009 niet meer relevant. Een actualisatie van het |VVP2009, meer dan het Uitvoeringsplan 2OL2,
zou wenselijk zijn geweest na de keuze om de Ringweg Oost te schappen.

buitenom" hebben door de jaren heen wel als
handvat gediend voor het beleid maar de verschillende verkeerskundige ontwikkelingen zoals de
komst van R-net, de Fietsnota, het Actieplan Geluid(20L3-20L8) en de opkomst van elektrisch rijden
zijn nooit in een overkoepeld beleidsstuk samengebracht. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor
het nieuwe mobiliteitsplan.
De algemene beleidsuitgangspunten als "verkeer

Het lWP2009 was teveel opgebouwd rondom de komst van de Ringweg Oost. Niet alleen
was de komst een voorwaarde voor veel van het overig gewenste beleid in dit lWP, maar er

waren ook geen scenario's/beleidsdoelen voorzien bij het uitblijven daarvan. Daar het
Uitvoeringsplan2Ol2 zich in grote mate heeft gericht op de realisatie van een aantal
projecten, is er een lacune ontstaan door het schrappen van de Ringweg Oost. De latere
ontwikkelingen zijn daardoor teruggevallen op de basisuitgangspunten zoals in lWP2003 zijn
opgenomen.

Wensbeeld auto
Het wensbeeld auto is gebaseerd op een aantal uitgangspunten. Deze zijn:
De komst van de Ringweg Oost en daarmee samenhangende maatregelen.
De verkeerscirculatie welke is samengevat in de atlas wegcategorisering ("verkeer
buitenom").
Het afwaarderen van het Engelendaal naar 2xL vanuit de noodzaak voor vrije
busbanen/trambanen voor het HOV.
Voorkomen van overlast door autoverkeer in de wijken (wijkvreemd doorgaand verkeer)
door afwaa rderi ng/knips op verschil lende ge biedsontsl uitingswege n.
Voorkomen van overlast door vrachtwagens door de beschikbare routes terug te brengen.

-

-

-

Door het schrappen van de Ringweg Oost zijn de daarmee samenhangende maatregelen niet langer
relevant en zullen verder buiten deze evaluatie worden gelaten. Het schrappen van de Ringweg Oost
heeft evenwel niet geleid tot de verwachte verkeersoverlast van doorgaand verkeer. Dit komt deels
ook door de economische recessie van de afgelopen jaren (autobezit en -gebruik). De noodzaak voor
vrije busbanen voor het HOV die afwaardering van het Engelendaal noodzakelijk zou maken, wordt
geëvalueerd onder het wensbeeld openbaar vervoer.
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De atlas wegcategorisering visualiseert de hiërarchie in het netwerk en omschrijft daarmee de
gewenste route voor de verschillende verkeersstromen. Het doorgaande verkeer dient buitenom
geleid te worden (Oude Spoorbaan - N446) en niet het Engelendaal/de Persant Snoepweg te
gebruiken. Ook vrachtverkeer met bijvoorbeeld bestemming de Baanderij dient via de Oude
Spoorbaan te rijden. Op dit moment functioneert het systeem nog niet optimaal. Het huidige project
Leidse Ring Noord onderschrijft dit beleidsvoornemen en brengt hier verandering in. De LRN beoogt
om deze route meer capaciteit en doorstroming te geven. Daarnaast dient bestemmingsverkeer
binnen Leiderdorp zoveel mogelijk afgewikkeld te worden op de interne hoofdstructuur
(Engelendaal, Persant Snoepweg, Willem-Alexanderlaan en Mauritssingel) en niet te "slrJipen" door
de woonwijken. De straten in de woonwijken dienen zoveel mogelijk als verblijfsgebied ingericht te
worden. Het realiseren van de route buitenom is hiervoor een noodzakelijk element.

Dit beleidsvoornemen vormt voor autoverkeer nog steeds het centrale thema en alle infrastructurele
projecten ondersteunen dit. De atlas doet ook uitspraken over "inprikkers" de wijken in. Dit zijn
wijkwegen die primair een vervoersfunctie hebben en minder een verblijfsfunctie (b.v. de
Vronkenlaan). Deze inprikkers zijn voornamelijk oude doorgaande routes die zijn omgevormd tot
inprikkers. ln veel gevallen zijn deze oude doorgaande routes wel intact gehouden en is slechts door
vormgeving van de wegen getracht de functie van de wegen aan te passen. Geconcludeerd wordt dat
met name deze inprikkers leiden tot klachten waar overlast wordt ervaren. De noodzaak van een op
doorstroming georiënteerde wegindeling staat op gespannen voet met de leefbaarheid- en
veiligheidsbeleving van de omwonenden. De toevoeging van een nieuwe wegcategorie (zogenaamde
"grijze wegen") zou wellicht hierin uitkomst kunnen bieden.

De atlas wegcategorisering zoals eerst omschreven in het IVVP2003 en daarna,opnieuw
opgenomen in het |VVP2009 zorgt voor een duidelijke hiërarchie en bevordert daarmee het
(gewenste) gebruik van de wegen. De projecten uit het Uitvoeringsplan 2OL2 alsook nieuwere
projecten zoals de Leidse Ring Noord ondersteunen en versterken deze structuur. Daarmee is

de atlas een succesvol beleidselement en is het wenselijk deze in het komende

mobiliteitsplan terug te laten komen en verder te ontwikkelingen.

Wensbeeld openbaar vervoer
Het wensbeeld openbaar vervoer in dit IVVP legt de nadruk op twee zaken, ten eerste de Meerlijn
Noord, ten tweede de realisatie van transferia aan de rand van Leiderdorp. De Meerlijn Noord is door
de provincie geschrapt en valt daarmee buiten deze evaluatie. Hiervoor is wel een andere
ontwikkeling (R-Net) in de plaats gekomen. Deze hoogwaardige openbaar vervoersverbinding rijdt
evenwel niet overvrije busbanen en van opwaarderen naar lightrail is geen sprake meer.
ln de alinea "wensbeeld auto" is het realiseren van vrije busbanen op het Engelendaal benoemd.
Deze zouden noodzakelijk zijn voor de komst van de Meerlijn Noord. Met het vervallen van de
Meerlijn Noord is de noodzaak voor deze vrije busbanen er niet meer en daarmee ook de noodzaak

tot afwaarderen van het Engelendaal. Tijdens het onderzoek naar R-Net is gebleken dat de huidige
configuratie van het Engelendaal (2x2 rijstroken en aparte opstelstroken voor de afslaande
richtingen) gecombineerd met een daarop afgestemde VR|-regeling (ruim) afdoende is om het
snelheidscriterium van R-Net te behalen. lnmiddels is duidelijk dat deze lijn voorziet in een behoefte
en heeft geleid tot een hoger gebruik van het openbaar vervoer. De beleidswens voor een snelle
verbinding naar het Centraal Station in Leiden is hiermee gerealiseerd.

7|

Pag

ina

Z/19/079955/152625

De beleidswensen ten aanzien van de ontsluitende lijnen zoals geformuleerd in het lWP2009 wijken
niet af van het 1WP2003. Zoals reeds daar geconcludeerd voldoet de huidige situatie aan deze

beleidswensen.
Ten aanzien van de transferia worden drie locaties voorgesteld: het huidige IKEA terrein, een locatie
nabij de Pannenkoekenboerderij en de aansluiting A4/N11. Deze laatste twee liggen buiten de

gemeentegrenzen en valt daarmee buiten de scope van deze evaluatie. Een transferium op het IKEA
terrein is inmiddels onderzocht en is afgevallen.

Geconcludeerd wordt dat een lightrailverbinding (Meerlijn Noord) als een onderdeelvan de
geschrapte RijnGouweLijn alleen niet levensvatbaar is voor Leiderdorp. Een snelle en directe
busverbinding is evenwel gerealiseerd (R-net). De nog kansrijke transferia locaties liggen
buiten de gemeentegrenzen.

Wensbeeld langzaam verkeer
Net als het |VVP2003 omvat het IVVP2009 een groot aantal beleidsdoelen en voorgestelde
maatregelen om het comfort, de veiligheid van het langzaam verkeer te verbeteren en het gebruik
van de fiets te stimuleren.
Analoog aan de atlas wegcategorisering wordt ook een fietsnetwerk met primaire en secundaire
routes voorgesteld. Echter, net als bij het 1WP2003, dient geconcludeerd te worden dat weinig van
deze maatregelen zijn uitgevoerd. De belangrijkste uitzondering hierop betreft de vermindering van
de wachttijd voor de fietsers op het Engelendaal die is gerealiseerd als onderdeel van de
herinrichting. Een groot aantal maatregelen is evenwel opgenomen in de Fietsnota die nog in
uitvoering is. Voor het komende mobiliteitsplan blijft langzaam verkeer een belangrijk
aa ndachtspunt.
Het |VVP2009 gaat ook nog specifiek in op een drietal wensbeelden. Deze betreffen de schoolroutes,
het instellen van voetgangersoversteekplaatsen (VOP's, beter bekend als zebrapaden) en aansluiting
bij Duurzaam Veilig6. Het IVVP2009 stelt de instelling van schoolzones voor en omschrijft de te
hanteren criteria. ln het Uitvoeringsplan 2OI2 zijn de schoolzone maatregelen uitgevoerd bij alle
basisscholen va n Leiderdorp.

Aansluiten bij Duurzaam Veilig geldt voor alle wegontwerpen en voor alle modaliteiten. Het effect
ervan is echter het grootst voor de zwakste modaliteit, het langzaam verkeer. Geconcludeerd moet
worden dat de wegontwerpen die sinds het |VVP2009 gemaakt zijn niet allemaalvoldoen aan deze
nationale standaard. Enerzijds komt dit door maatwerk, anderzijds door keuzes vanuit het College.
Als wegbeheerder lopen wij daardoor risico op aansprakelijkheid wanneer er een ongeluk gebeurt
dat primair veroorzaakt werd door afwijking van deze standaard. Geadviseerd wordt om in het
komende beleidsplan expliciet aandacht te besteden aan de regels en richtlijnen voor wegontwerp.
Het volgen van deze regels zal ook leiden tot een hogere veiligheid voor de gebruikers van de wegen
in Leiderdorp.
Ten aanzien van het beleid rond VOP's moet worden geconcludeerd dat dit beleid de afgelopen jaren
niet consequent is gevolgd. Het beleid hier was om VOP's alleen op specifieke locaties toe te staan,

maar er verder terughoudend mee te zijn. De VOP's op het Engelendaal en binnen enkele
verblijfsgebieden zijn duidelijkste voorbeelden van het niet volgen van deze richtlijn. Het is wenselijk
t

Duurzaam Veilig is de nationale wegontwerp standaard welke moet zorgen voor meer duidelijkheid voor de
gebruiker en een betere wegindeling. Tezamen zorgen zij voor meer veiligheid en daarmee minder ongelukken
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om in de komende beleidsnota hier aandacht aan te geven om zo te komen tot een eenduidig en
gedragen beleid.

De beleidsvoornemens rondom langzaam verkeer zijn niet behaald. Zowel de voorgestelde
maatregelen als ontwerpuitgangspunten bij VOP's en Duurzaam Veilig zijn niet consequent
doorgevoerd. Van alle voorgestelde maatregelen zijn alleen de inrichting van de schoolzones
en het verminderen van de barrièrewerking van het Engelendaal door verkorten van
wachttijden uitgevoerd. Aanbevolen wordt in het volgende beleidsplan tot een uitvoerbaar
en gedragen wensbeeld voor deze modaliteit te komen en de beleidsuitwerking van de
Fietsnota in het mobiliteitsplan op te nemen.

Milieu aspecten
Binnen het lWP2009 wordt ook aandacht geschonken aan de milieuoverlast veroorzaakt door
(vracht)verkeer. Het gaat hierbij met name om luchtverontreiniging en geluidsoverlast. Binnen het
|VVP2009 wordt geconcludeerd dat luchtverontreiniging een landelijk probleem is en wordt
aansluiting gezocht bij landelijke maatregelen. Daarnaast worden enkele aandachtlocaties benoemd
Geluidsoverlast kent een lokale aanpak. Dit is logisch daar dit ook lokaal veroorzaakt wordt. Buiten
het benoemen van aandachtlocaties wordt aansluiting gezocht bij het Actieplan Geluid.
De landelijke maatregelen (LML luchtmeetnet toont wijdverbreide daling achtergrondwaarden)
hebben een groot effect gehad en inmiddels is gebleken dat er nergens in Leiderdorp meer sprake is
van overschrijding van de normen voor luchtkwaliteit. Hiermee is dit deel van het beleid succesvol
afgerond. De geluid reducerende maatregelen zoals benoemd in Actieplan Geluid (2013-2018) zijn
allen uitgevoerd. Ook dit deel is daarmee succesvol afgerond. Omdat voor beide aspecten geldt dat
minder altijd beter is, is het wenselijk dat in de komende beleidsnota nieuwe maatregelen rekening
houden met het beleid voor een verdere verbetering van nadelige milieueffecten.

De omschreven beleidsvoornemens zijn behaald. Daarmee is dit onderdeelvan het lWP2009
positief te beoordelen. Het is wenselijk dat in de komende beleidsnota wederom wordt ingezet
op nieuwe maatregelen om de leefbaarheid in Leiderdorp verder te verbeteren.

Conclusie
Buiten het vervallen van de Ringweg Oost zijn de meeste onderdelen van het lWP2009 uitgevoerd,
of nog in uitvoering/onderzoek in andere plannen. De gewenste vermindering van negatieve
milieueffecten is behaald, de snelle openbaar vervoersverbinding is gerealiseerd en de
barrièrewerking van het Engelendaal voor het langzaam verkeer is verminderd.
Feit blijft dat doordat er geen eerdere actualisatie van het IVVP heeft plaatsgevonden de recente
ontwikkelingen van de afgelopen vijf jaar niet zijn opgenomen in een overkoepelend beleidsplan. Het
komende beleidsplan biedt bij uitstek kansen om tot een volledig, consistent en gedragen beleid te
komen.
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Het uitvoeringsplan IWP 2012 is een actualisatie van het IWP 2009 met daarbij concrete
maatregelen en benodigd budget. Zekerheid over de uitvoering van een aantal maatregelen was
benodigd voor de realiseerbaarheid van enkele ruimtelijke projecten zoals het Winkelhof en de
Brede School West. Op basis van het bijgestelde beleid zijn door de raad in totaal vijftien projecten
aangewezen welke uitgevoerd dienden te worden. Deze maatregelen waren onderverdeeld in drie
pakketten. Deze zijn:

-

PakketEngelendaal/Centrumplan
Pakket Brede School West
Pakket Quickwins
Deze pakketten bestonden zowel uit fysieke maatregelen als uit langer lopend beleid.
Pakket Engelendaal/Centru mplan
Het pakket Engelendaal/Centrumplan vormt het hart van het Uitvoeringsplan IVVP 2012. Het
Engelendaal is een belangrijke route binnen Leíderdorp. Niet alleen voor de bereikbaarheid van het
centrum en het Winkelhof, maar ook als ontsluitingsroute van de verschillende woonwijken. Het
Engelendaal is niet alleen voor automobilisten een belangrijke route. Het is tevens een hoofdfietsroute en vormde een barrière voor de fietsroutes langs en haaks op het Engelendaal. Het
Centrumplan wordt gekenmerkt door de uitbreiding van het Winkelhof en de daarbij benodigde
infrastructurele aanpassingen. De voornaamste maatregelen in dit pakket waren de herinrichting van
het Engelendaal (inclusief de vervanging van de VRI's), de herinrichting van de Voorhoflaan en het
instellen van permanente verkeerstellingen.
De herinrichting van het Engelendaal is op alle punten een groot succes gebleken. Niet alleen is de
wachttijd voor de fietsers gehalveerd, ook is het mogelijk gebleken om de hoogwaardig openbaar
vervoersverbinding R-Net goed via het Engelendaal af te wikkelen. Ook de wachttijd voor en de
doorstroming van het autoverkeer is verbeterd, met name vanuit en naar de zijwegen. Tot slot ¡s
door gebruik van geluid reducerend asfalt ook een doelstelling uit het Actieplan Geluid gerealiseerd

Onderdeel van de herinrichting was ook de vervanging van de verkeerslichten. Deze nieuwe lichten
en een nieuw computerprogramma om deze lichten aan te sturen hebben in belangrijke mate
bijgedragen aan de tijdwinst zoals hierboven beschreven. lnmiddels is met Leiden overeengekomen
dat zij het beheer van de verkeerslichten uitvoeren waardoor de kwaliteit en continuiTeit

gewaarborgd

is.

De herinrichting van de Voorhoflaan was lange tijd gekoppeld aan de plannen rond de uitbreiding
van het Winkelhof. Dit is de voornaamste reden dat het project nog niet is uitgevoerd. Dit heeft er
helaas toe geleid dat deze route nog veelvuldig door sluipverkeer gebruikt wordt. Het is wenselijk dat

de komende mobiliteitsvisie hier met een realistisch plan en planning komt.
De permanente verkeerstellingen zijn gerealiseerd op de vier invalswegen van Leiderdorp. Ook de
verkeerslichten doen dienst als permanent telpunt. Hiermee is een goed beeld voorhanden van de
verkeersdrukte in Leiderdorp over de dag en door het jaar heen.

De belangrijkste maatregelen van het pakket Engelendaal/Centrumplein zijn succesvol
uitgevoerd. Alleen de herinrichting van de Voorhoflaan is niet uitgevoerd. Deze herinrichting

wordt in het kader van het nieuwe mobiliteitsplan heroverwogen.
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Pakket Brede School West
Het pakket Brede SchoolWest (BSW) richtte zich op de noodzakelijke infrastructurele maatregelen
welke nodig waren om de BSW te kunnen realiseren. Deze maatregelen betroffen de inrichting van
een nieuwe schoolzone rondom de school en het afwaarderen van de nabije wegen (Laan van
Ouderzorg, Van Poelgeestlaan en gedeeltelijk de Vronkenlaan). De BSW is inmiddels gerealiseerd en
in gebruik.
Na de herinrichting van de wegen en de inrichting van de schoolzone zijn de klachten over de totale
hoeveelheid verkeer licht afgenomen. De inrichting zelf heeft echter de ervaring van onveiligheid bij
aanwonenden en de buurt niet weggenomen. De herinrichting heeft niet gezorgd voor de afname
van doorgaand verkeer over deze wegen (bv. richting de Baanderij). Ook Arriva was ontevreden over
de inrichting. De afgelopen jaren heeft de gemeente getracht om deze klachten te verhelpen door
tijdelijk eenrichtingsverkeer op de Van der Marckstraat in te stellen om zo de totale hoeveelheíd
verkeer terug te brengen en tevens zijn de maatregelen op de Van Poelgeestlaan meermaals
aangepast. Effectieve maatregelen worden conform het collegeakkoord op een groter schaalniveau
in het komende beleidsplan ontwikkeld. Het inrichten van deze wegen als "grijze weg" kan wellicht
hier een oplossing zijn.

De herinrichting van de wegen nabij de BSW alsook de schoolzone hebben onvoldoende

geleid tot verhogen van het veiligheidsgevoel en vergroten van de leefbaarheid bij de

omgeving De verwachte afname van verkeer is uitgebleven en de bewoners en
busmaatschappij hebben bezwaren geopperd tegen genomen maatregelen. . De proef op de
Van der Marckstraat heeft wel inzichtelijk gemaakt dat er oplossingen zijn. ln het kader van
het nieuwe beleidsplan zal worden nagegaan of met een samenhangend pakket aan
maatregelen op netwerkniveau (b.v. invoering van de wegcategorie "grijze weg" of knips)
betere resultaten geboekt kunnen worden.

Pakket Quickwins
Het pakket quickwins bevat enkele maatregelen die niet geografisch gebonden zijn en die met een
beperkte investering een groot effect sorteren. Deze maatregelen zijn:
proef Leiderdorpse brug

-

verkeerseducatie
kruising PersantSnoepweg-Van Diepeningenlaan
verkeersveiligheidSchoolzones
Acacialaan-Ericalaan-Hoogmadeseweg (AEH)

Vier van de vijf maatregelen zijn ínmiddels uitgevoerd. Alleen de maatregel AEH is n¡et integraal
uitgevoerd. De Ericalaan is opgenomen in het project Amaliaplein, dat nu in voorbereiding is. De
Hoogmadeseweg wordt dit jaar nog uitgevoerd. De functie van de Acacialaan dient in het komende
beleidsplan bepaald te worden. De proef Leiderdorpse brug, het tijdelijk opheffen van de busbaan
tussen de brug en het kruispunt Van der Valk Boumanweg-Persant Snoepweg, is succesvol gebleken
en is daarmee een permanente maatregel geworden. De schoolzones zijn grotendeels een succes. Ze
worden later dit jaar nog apart geëvalueerd om na te gaan welke optimalisaties nog mogelijk zijn.

Vier van de vijf maatregelen van dit pakket zijn succesvol uitgevoerd. De vijfde maatregel is

opgeknipt waarbij de Hoogmadeseweg in 201-9 wordt gerealiseerd en de Ericalaan in
samenhang met ontwikkeling Amaliaplein wordt uitgewerkt. Over de Acacialaan wordt de
wegcategorie nog bezien. Dit pakket maatregelen is daarmee succesvol uitgevoerd.
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Conclusie
Het Uitvoeringsplan 2012 heeft een realistische set maatregelen voorgesteld en uitgevoerd. Over het
algemeen zijn de maatregelen (zeer) succesvol uitgevoerd. Daar waar verbeteringen mogelijk zijn,
worden deze op dit moment onderzocht of maken zij onderdeel uit van lopende plannen. Het
Uitvoeringsplan 2OL2 heeft ook bijgedragen aan het verwezenlijken van de beleidsdoelen zoals
omschreven in het 1WP2009.
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rwP2003
Het lWP2003 kwam tot stand na een intensief participatietraject. Er werden bijeenkomsten
georganiseerd voor bewoners, belangengroeperingen en hulpdiensten. Doel was verkeersknelpunten
en mogelijke oplossingen te inventariseren.

twP2009
Bij de actualisering van het IWP in 2009 werden de inwoners wederom betrokken. Via een enquête
op internet konden zij hun mening geven over bereikbaarheid, verkeersveiligheid, parkeren en
leefbaarheid. Tijdens een hoorzitting van de gemeenteraad voor belangstellenden werden de
resultaten van de enquête gepresenteerd, evenals de verkeersvraagstukken die om een antwoord
vroegen. De aanwezigen konden reageren op twee scenario's voor de toekomstige verkeersstructuur
met bijbehorende maatregelen: een met en een zonder Ringweg Oost.

De Leiderdorpse bevolking is actief betrokken geweest bij de totstandkoming van het
verkeersbeleid. Haar bijdrage was die van ervaringsdeskundige (bij het inventariseren van
knelpunten) en meedenker (over mogelijke oplossingen). Deze bijdrage komt de kwaliteit van
analyses en beleid ten goede.

U

itvoeringsplan lWP2012

Engelendaal
De inwoners en ondernemers zijn op diverse manieren betrokken bij de aanpassing van de
kruispunten en verkeerslichten op Engelendaal.
ln april 20L4 konden zij zich tijdens een inloopbijeenkomst laten informeren over aanleiding,
ontwerpen en planning van de werkzaamheden. Voorafgaand aan de uitvoering kregen alle inwoners
en ondernemers (in februari 2015) op huisadres een brief over de geplande werkzaamheden voor de
herinrichting. Gedurende de uitvoering werden zij via nieuwsbrieven en de website op de hoogte
gehouden.

Herinrichting Van Poelgeestlaan en Laan van Ouderzorg
ln 2Ot4 voerde de gemeente diverse verkeersmaatregelen in en om de wijk Zijlkwartier uit. Zo werd
de route Laan van Ouderzorg, Van Poelgeestlaan en Vronkenlaan tot en met de Leeuwerikstraat
ingericht als 30 km/u zone. Ook werd de omgeving van de Brede School West en de Leeuwerikschool
ingericht als schoolzone. Tijdens een inloopbijeenkomst eind november 2013 konden de inwoners
kennis nemen van de maatregelen. Daarnaast is met een aantal bewonersgroepen en met de scholen
overleg gevoerd over de ontwerpen, die naar aanleiding van hun reacties zijn aangepast.
Van der Marckstraat
De herinrichting zorgde niet voor de gewenste afname van doorgaand verkeer over deze wegen
bijvoorbeeld richting de Baanderij. Om deze klachten te verhelpen is tijdelijk eenrichtingsverkeer op
de Van der Marckstraat ingesteld. Deze maatregel was onderwerp van overleg met de ondernemers
van De Baanderij en de bewoners verenigd in Actieteam VLAM.
Schoolzones

Met het project schoolzones en schoolroutes is de omgeving van de basisscholen in Leiderdorp
verkeersveilig ingericht. Voor ouders/verzorgers en direct omwonenden van iedere school zijn
overlegavonden georganiseerd over de inrichting van de schoolzone.
13
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Acacialaan-Ericalaan-Hoogmadeseweg
Eind 2Ot7 zijn gespreksavonden met bewoners(organisaties) en gebruikers georganiseerd over de
verkeerscirculatie in het gebied rond de wegen Acacialaan, Ericalaan, Willem-Alexanderlaan, Simon
Smitweg en Persant Snoepweg. Doel was knelpunten te inventariseren en oplossingsscenario's te
bedenken.

Herinrichting Hoogmadeseweg
ln juni 2017 organiseerden wij een inloopbijeenkomst over herinrichting van de Hoogmadeseweg
tussen de Simon Smitweg en de rotonde Ericalaan/Acacialaan. De weg is onderdeel van een 30 km/u
zone en moet als zodanig worden ingericht. Omwonenden konden tijdens de bijeenkomst kennis
nemen van de voorlopige ontwerpen en hierop reageren.

lnwoners en ondernemers hadden - zoals gebruikelijk in onze gemeente - inbreng bij de uitvoering
van projecten. De mate waarin zij invloed konden uitoefenen, verschilde per project. Zo was er bij de
herinrichting van de kruispunten Engelendaal (letterlijk) weinig ruimte voor aanpassingen aan de
ontwerpen en lag de nadruk op - vroegtijdig en volledig - informeren. Bij de herinrichting van de
schoolzones was de ruimte om mee te denken met de ontwerpen groter.
De gemeente werkt veelal met klankbordgroepen bij het bedenken van gedragen oplossingen voor
geconstateerde knelpunten. Deze vorm is minder geschikt bij onderwerpen waarbij grote
belangentegenstellingen tussen betrokken bewonersgroepen bestaat, zoals de verkeerscirculatie in
het gebied rondom de Willem-Alexanderlaan. Ook wordt met deze vorm van participatie niet altijd de
stem van de zwijgende meerderheid gehoord. Afhankelijk van thema, doel en beïnvloedingsruimte
moet gekeken worden welke participatievorm het best passend is.
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Zoals reeds eerder vermeld heeft een interdisciplinair team van beleidsmedewerkers en
communicatie experts het IWP beoordeeld op zijn succes. Het IWP was als sectoraal beleidsplan
opgesteld maar ondersteunt ook ruimtelijk economische ontwikkelingen en plannen. De

beleidsmedewerkers vanuit deze disciplines zijn daarom betrokken bij deze evaluatie.
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De herinrichting kruispunt Engelendaal - Van Diepingenlaan
Het verkorten van de wachttijden voor fietsers bij de verkeerslichten op het Enge lendaal
Het duurzaam veilig inri chten van schoolzones nabij de basisscholen in Leiderdorp
Het orga niseren va n scootmobiel trainingen en andere bewustwordingscampagnes
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Het beleid m.b.t, het aanwijzen van een hoogwaardig fietsnetwerk
Het beleid m.b.t. het verbeteren van de toegankelijkheid voor mindervaliden
Het beleid rn.¡.t. het verkorten van de reistijd voor fietsers richting het centrum van Leiden

Het opnemen van een beleidskader voor de inrichting van wegen en fietspaden
Prioriteit maken van het verbeteren van de belangrijkste fietspaden (bijvoorbeeld Engelendaal)
Opnemen netwerkanalyse voor de optimalisatie van de fietsroutes
Meer inzetten op het verbeteren van de toegankelijkheid van voorzieningen voor mindervaliden
verbeteren, met name ook voor visueel gehandicapten
lnzetten op het toevoegen van fietsenstallingen bij belangrijke publieke functies zoals het
Winkelhof en het zwembad
Zorgdragen voor realisatie van fietspaden/f¡etsroutes op de Baanderij
Het verkrijgen van gegevens voor het maken van beleid, bijvoorbeeld inzicht in school-thuis routes
verkrijgen
Het evalueren en optimaliseren van de gerealiseerd schoolzones
Meer aandacht voor voetgangers, looproutes en obstakelvrije voetpaden

Elã?ãIEl¡[rãm
Het toepassen van shared-space wegen en uitzonderingen op verkeersregels. Deze zorgen voor
ergernis b¡j fietsers en voetgangers zoals bijvoorbeeld op de Laan van Berendrecht
Het (landelijk) beleid rond voetganger oversteek plaatsen (VOP's) en de wensen van het bestuur
komen niet overeen

-

Het mogelijk niet afsluiten van het fietspad door de Boterhuispolder in het broedseizoen

Vervoerswijze: auto

sn*rãsEl
De herinrichting van het Engelendaal, waaronder:
Het vervangen van de VRI's en VRA's7 op alle kruisingen
Het verbeteren van de doorstroming en veiligheid op het Engelendaal (VRl
functioneert beter en de snelheid is verlaagd)

o
o

Het inrichten van de schoolzones
Het verbreden en verdiepen van de Rijksweg A4 (RWS)
Het inrichten van de schoolzones met Juli-materiaal (paars, blauw, geel attentie verhogend

materiaal)
Het uitvoeren van permanente verkeerstellingen op vier locaties in Leiderdorp
Het nemen van duurzaam veiligã maatregelen integraal laten meeliften met projecten
Het terugbrengen van milieubelasting o.a. terugdringen fijnstof en geluid
De atlas wegcate_gorisering heeft hou¡1ast geboden bij herinrichting en ontwerp van wegen

t¡tãtiFniEn
Het houden van de atlas wegcategoriseri
t

VRl's en VRA's. Verkeersregel installaties en verkeersregel automaten. De verkeerslichten en de automaten
(computers) die deze verkeerslichten bedienen.
t
Atlas wegcategorisering is een netwerkanalyse van de hiërarchie van het wegenstelsel in Leiderdorp (b.v.
rijkswegen, ontsluitingswegen, woonstraten).
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Het blijven inzetten op het beleidsvoornemen "verkeer buitenom", alleen lokaal verkeer in de
kern van Leiderdorp en doorgaand verkeer buitenom
Het behouden van de routering gevaarlijke stoffen via de Oude Spoorbaan

Toevoegen van een extra wqgcategorie (grijze wggen) in de atlas wegçategorisering
Nagaan of meer parkeerplaatsen/Kiss&Ride plaatsen bij scholen nodig zijn alsook andere
optimalisaties welke in de schoolzones kunnen worden gedaan
Prioriteit maken van het weren van sluipverkeer vanaf de Rijksweg A4 tijdens files op de A4
lnzetten op het tegelijkertijd aanvragen van meerdere verkeersbesluiten voor het plaatsen

van laadpalen om zo de aanvraagprocedure te stroomlijnen
Beleidskeuze maken m.b.t. het parkeren van vrachtwagens en hoe om te gaan met het
parkeren van vrachtwagen op terreinen lang_s de snelweg
Beleidskeuze maken m.b.t. de routering van vrachtwagens binnen de kern. De huidige situatie
met verboden per weg is slecht handhaafbaar
lnzetten op het verminderen van parkeeroverlast veroorzaakt door het Alrijne Ziekenhuis
De proef van het instellen van eenrichtingsverkeer op de Van der Marckstraat heeft niet
geleid tot afname van (doorgaand) verkeer op de route Vronkenlaan, Van Poelgeestlaan. ln
het kentekenonderzoek Spanjaardsbrug e.o. (2018) is onderzocht welk percentage doorgaand
verkeer dan wel bestemmingsverkeer is. Deze informatie is relevant voor het bedenken van
maatregelen op netwerkniveau in het nieuwe mobiliteitsplan
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EtrreEEgg!
Prioriteit maken van onderzoek herinrichting Voorhoflaan, afhankelijk van nieuwe
beleidskader.
Beleidskeuze maken omtrent de wegcategorisering van de Ericalaan en daarbij behorende
kruispuntvorm met de Willem-Alexanderlaan
Beleidskeuze maken omtrent functie van de Achthovenerweg in het wegennet. Bibeko is de
weg ontsluitingsweg (50km/u), bubeko erftoegangsweg (60km/u)

Vervoerswijze: openbaar vervoer
sn¡t¡Et!ilõt

Het invoeren van R-net met daarbij:
Het verkorten van de reistijd richting Centraal Station Leiden
Het verbeteren van de toegankelijkheid van de R-net haltes voor mindervaliden
De hoogwaardige inrichting van R-net haltes
o De realisatie van goede en hoogwaardige fietsenstallingen b ij R-net haltes
Toename in gebruik van openbaar vervoer, ook door R-net

o
o
o

Het verstrekken van dynamische reisinformatie bij bushaltes
Het nemen van doorstromingsmaatregelen voor de bus o het

E

lendaal

Er!ñIãET
Het netwerk van haltes en de routes van de ontsluitende o

r vervoersl

n

qIEIIEN
Meer inzetten op het verbeteren van de toegankelijkheid van alle bushaltes met name voor
handica
n
Meer inzetten op het verbeteren van de overstap van fiets naar openbaar vervoer bij haltes
door b
orbeeld meer fietsenstallingen
visueel

tEreETEÐ

Proceselementen

silt¡fttltñï
dens de besluitvormíngsfase - onderzoek Engelendaal d.m.v. ANP
Het verplaatsen van Vliko en daarmee vermind _e_tr"ts_y_qlyf

ter onderbouwi

besluit

9çltlgæ_qlþ_e_w*egj1ggl_

Het Uitvoeringsplan 20t2.Van de 15 projecten die genoemd zijn in het uitvoeringplan behorende
bij het lWP, zijn er 13 uitgevoerd en 2 zijn nog in voorbereiding

EEIilII-ñEh

Meer inzetten op verkeerseducatie voor alle Leid erdorpers
Het verder stimuleren van elektrisch rijden

T

ANPR is een camera onderzoek om via nummerplaat herkenning routes van auto's te kunnen bepalen.
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M

Hoe om te gaan met de rolvan bewoners bij besluitproces. Bijvoorbeeld bij de herinrichting van
de Voorhoflaan
De uitvoeringvan de plannen duurt vaak erg lang. Dit is moeilijk uit te leggen aan de inwonãrs

Bij het bepalen van de prioriteiten van projecten gelijk de consequenties duidelijk maken,
bijvoorbeeld in de personeelsbezetting. Keuzes durven te maken of een project wel haalbaar is
binnen de huidige personele bezetting
Een beleidsvisie opstellen voor de langere termijn en een uitvoeringsplan voor vier

jaar. Op deze

wijze minder afhankelijk van een wisselend politiek klimaat
ln het verkeersbeleid ook wijzen op de zorgplicht van de gemeente (wegbeheerder) en de relatie
leggen met bijvoorbeeld IBOR (onderhgud)
Het beter vooraf bepalen hoe beleidsontwikkeling wordt gemonitord
Het explicieter benoemen van de verantwoordelijkheid als wegbeheerder en de noodzaãk voor
eenduidige weginrichting en handhaving
Nadrukkelijker handelen vanuit de vera ntwoordelijkheid als wegbeheerder
Het consequent toepassen van eigen beleid en CROW richtlijnen voor wegontwerp. Bij afwijking
goed motiveren waarom deze afwijking noodzakelijk is en expliciet laten vastleggen door het
College.

Het monitoren van de beleidsuitvoering en hier tijdiger over communiceren. Voorbeeld hiervan is
de herinrichting van de Voorhoflaan
Prioriteit maken van het niet langer vooruitschuiven van lastige besluiten
Beter onderscheid maken tussen (midden)lange termijn visie en de scope van een uitvoeringsplan

(maximaalvier jaar)

Lessons learned meenemen vanuit project Engelendaal. Door de omvang van het project was de
publieke verwachting anders dan de gedefinieerde scope van het project. Het niet meenemen van
onderhoud/vernieuwing van de fietspaden werd als gemis ervaren
Lessons learned meenemen vanuit project Zijlbrug. Door de afhankelijkheden (groot onderhoud
Zijlbrug PZH) is vanuit het project en de gemeente niet tijdig gecommuniceerd
Lessons learned vanuit project Ringweg Oost meenemen. Het project had op beleidsniveau
abstracter moeten worden vormgegeven
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4. Algemene conclusie
De uitgevoerde evaluatie, zowel de beleidsanalyse als de expert judgement, laten zien dat het
overgrote deelvan het beleid en de voorgestelde maatregelen naar tevredenheid zijn uitgevoerd. De

grootste aandachtspunten voor het komende beleidsplan zijn:
Een grotere nadruk op langzaam verkeer, met name voetgangers. Hier is nog een
kwaliteitsslag te behalen in beleid en uitvoering.
Een grotere nadruk op planning en termijnen. Een beleidsdeel dat voor langere termijn
vastgesteld wordt en een realistisch en financieel haalbaar uitvoeringsdeel voor de kortere
termijn met een haalbare planning.
Komen tot een (politiek) breed gedragen beleid ten aanzien van ontwerprichtlijnen en deze
consistenter toepassen. Hierbij ook bewuster de rol en verantwoordelijkheden van
wegbeheerder in het oog houden.
Het actualiseren van de atlas wegcategorisering met recente inzichten en een nieuwe
categorie voor wijkontsluitingswegen (de genoemde grijze wegen).
Het beleidsdocument niet "ophangen aan" specifieke projecten maar de gewenste
beleidsvoornemens benoemen welke door die projecten worden ondersteund.
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van zaken Fietsnota
Afkoñ.lid

ull

Proiect
1

Het vergroten van de ve¡lighe¡d voor de
f¡etseß, door de in het rapport benoemde
onwilige loæt¡es aan te pakken,

lnhoudelllk
vefteeßveilgnero wordl ondeßchetden tn objeclteve (eãntal ongevallen) en

Plarn¡rd

Strtus

.

Lo€t¡es objectieve verkeeEonveiligheid benoemd ¡n F¡etsnota: Ove6teek
Spanjaardsbrug, oveßteek R¡etschans - Le¡dsedreef en oversteek Persant Snoepweg.

2017

El¡sabethhof.

¡

Rtelscnans wordt henngencht ¡n het kader v8n lwP deel 2. Hiefb¡j wordt ook de
oversteek Rietschans - Le¡dsedreef meegenomen.

ln Mob¡l¡tertsnota Leiden ¡s het uitgangspunt om de Spanjaardsbrug in te richten als
eenrichtin0sweg. H¡edoorwijz¡gt de verkeerssituatie. Oppakken in LABO7l_

2017

E
ln het kader van de W4 is besloten tot optimalisat¡e wn het F¡elspadenplan
W4.Onderdeel daaryan is realiseren van een ve¡lige oveßteek persant Snoepweg
El¡sabethhol OÞqenomen in Colleoestuk van 23 maart 20 5-

Eind 2015 /
Beg¡n 2016

1

Loet¡es subject¡eve verkeeßonve¡l¡ghe¡d benoemd in F¡etsnota: Hoofdstraal,
SanthoEt en de Rietschans, Hoofdslraat en Santhorsl wldoen aan ontwerpeisen
-

Hennnchten

CROW deze hoeven dâerom n¡et te worden meegenomen.

Rietschans, zie
onder objectieve

verkeeßveiligheid
Vanuit l\ /P deel 2 worden wegen heringericht 6nfom richtl¡jnen van Duuuåem
Ueil¡g. Deze prcjecten richten zich daarbij niet âlleen op de wrkeersve¡lighe¡d van de
fetser maar op de verkeersveilighe¡d wn alle verkeeßdeelnemeF.

¡
¡

.

2

3

Het veru¡jderen van fetspaaltjes, dan
wel, waar d¡t n¡et mogefijk ¡s, voozien
van een goede aanloopbeve¡l¡g¡ng.

Yoor verurJderen F¡etspaaltjes ¡s een notitie opgesteld (zie biilsge ll), u¡tgangspunt is:
'Geen paaltjes op fetsinfrãstructuur, tenzij zonder paaryes e¡ een ongewenste
úerkeeßsituat¡e optreedt'. Er zijn tevens richtlijnen opgenomen hoe een loøUe in te
ìchten als vanwege een ongewenste verkeeßs¡tuatie toch een Þaaltje gewenst ¡s.
lboeñômÉn 7¡¡ñ kôstên vôôr hêf ¡nd.hlên v¡n dÞ lô.âti.è uqâ" 1^^h aañ ñàâltia n^¡iñ

Het Þevorderen van f¡etstfa¡n¡ng voor
gebruikeß met een elektrische fiets.

FiestEin¡ngen voor elektrische fiets worden opgenomen ¡n het prcject Pemanente
Verkeeßeduætie. Dit progãmma is gericht op jaãrl¡jkse eduætie wor iedere
leeftijdsgroep. Ondezochl wordt of elektrische fietslesen van Veilig Verkeer
Nederland (WN) aansluiten bij het prcgEmma.

Het, ¡nd¡en dat passend is, het
naar de rijbaan.

5

6

U¡tvoering:2016

2016

E
E

woßtel

ts om bromfietsvefteer te verplaatsen naar de rijbaan. Alleen niet op de
hoofdstrucluur vån Le¡derdorp vânwege de verkeeßveil¡gheid. De hoofdslructuur
bestâet u¡t het Engelendael, PerEant Snoepweg en Oude Spoorbaan. Nadere
loelicht¡ng zie briefHet

Ondezoek 2015

ireßparkeren bu bushaltes Engelendaal
Tet topprioriteit geregeld moet worden,
lit kan mee worden genomen bii de
rerinrichting van de kruispunten aldaar.

¡{s onderdeel van R-Net worden bushaltes (onder andere Engelendaal)
gemodem¡seerd h¡eryoorworden ook lietsenstall¡ngen gepleetst. Daamaast wordt er
vanuit IWP deel 2 b¡j anderè Ov-haltes ook fietsenstallingen geplaatst, ondezocht
wordt waar stallingen gewenst zijn.

Het ænæpt-f etsrcutenetwerk vãn de
F¡etseEbond ¡n de nota wordt

Naaf aante¡dtng van het Raadsþestu¡t ¡s het ftetsroutenetwerk van de Fietseßbond ¡n
de Fietsnota overgenomen.

20'15

2016

E

overgenomen

7

De s¡tuat¡e op de Towbaân desnoods
met l¡etssuggestiestroken (met

fe Towbaan ¡s een gebiedsontslu¡tingseg van 50 km/u waar fielsvoozien¡ngen
lwenst z¡jn. Ondezoek om te komen tot een gedragen en gedegen verbetering volgt

n l\ /P deel 2. Daarbü wordt niet ãlleen naar de Touwbâân gekeken maar nser de
¡ehele (fets)struc1uur op de Baanderij. Oe Touwbaan wordt als ontbrekende schakel
)DoeDeK ¡n LAB071.
ln het U¡Woeringsplãn IWP 2012 zijn de Hoogm8deseweg en de Eri@laan
Hoogmadeseweg, Erislaan worden
opgenomen om her in te richten. De w¡jze van herinrichten wordt ondezocht. Voor
reringericht volgens de methode: auto te He¡nsiuslaan zie ondeMerp 23.

doorgetrokken streep) wordt verbeterd

I

Ondeu oek: 20 16
Uitvoering: 2017

E

2015

¡sst
s

10

't1

Ru¡mte wordt gereseryeerd in
beEtemm¡ngsplennen waar
u¡tbreidingtuerbreding f etspaden
(netwerk) wenselük is.

lllet u¡tzondering van de bestemm¡ng 'Natuu/ z¡jn fetsvoouien¡ngen reeds mogelijk ¡n
de bestemm¡ngsplannen van Le¡derdorp.

Na wordt gedacht waar bredere
f¡etspaden mogelijk en nodig zijn om
versch¡llende snelheden te facil¡teren.

Om het l¡etsklimaal te verbeteren zijn ¡n de Fietsnota voorkeußkenmerken
opgenomen voor Prima¡re en Secunds¡re routes van het fetsnetwerk. De Primaire
routes z¡in g€ric¡t op een hoge fietssnelhe¡d, zodat h¡er vaker inhaalmanoeuvres
zullen plaatsv¡nden. Het uitgångspunt ¡s dan ook dât Prima¡re routes bestâån u¡t brede
l¡etspaden. Leiderdorp gaat aan de slag om de brede fietspãden confom de
yoorkeurskenmerken u¡t de Fietsnota te reafiseren. Voor het verbreden van de
'¡etspâden wordt een prioritering opgesteld om te bepelen welke fetspeden als ee¡ste
úerbreed worden,

Met Wereldhave en L¡dl/Amal¡aplein ¡n
gesprek wordt gegaan over uitstekende

vanâf 201 5

Bij populaire vooz¡eningen (Winkelhof,
Santhoßt, etc) laadpunten voor E-bike
geregeld worden-

vanal 2017

Erworden reeds gesprekken gevoerd met deze partijen. ln de overleggen wordt voor
het ontwerp de fiets meegenomen.

ntegrãt¡e van fietsende klânt ¡n ontwerp.

12

¡

2015

¡
Met e¡genaren van populå¡re voozien¡ngen die in private €¡gendom z¡jn wordl ¡n
gesprek gegaan over oplaadpunten voor de elektrische fiets. De gemeente heeft
daarbij een fac¡literende rol,

201,5

Er met Wnkelhol overleg wordt gepleegd tsrworõen reeds gespret(l(en gevoerd met deze parttlen oveÍ u¡tbreid¡ng Wnkelhol ln
waar en doorwelke vooziening
de overleggen wordt voor het ontwerp de fets meegenomen, waaronder de

lietsparkeren rondom Winkelhof het
beste gereal¡seerd kan worden. D¡t het
liefst in samenwerking met expeÍts.

fietsenstallingen.

2015

E
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ondeNerp 34

14

Diefstalbestendigheid van f clsparkeEn
trordt vorhoogd.

't5

ln gesprekwordt gegaan met
sportvêßn¡ging€n om erschtêr te komen
wat de gemeente kân doen om
sportver€nigingon te helpen zoveel

Ondêzochtwordt sam€n met sportvEren¡gingen wãt gedaan kan wofden om sporteE
meer mei de fsts te latên gåan. Gedacht kan wordsn 8sn het u¡tbre¡den van
fietsenstallinEen bìi sportverenigingen, zie ondeMerp 32 en ook 33.

ln gespr€kwordl gegaãn met

Opneman ¡n lopende prcject "Schoolzone" uit het Uitvoeringsplån
f¡etsen naar school te st¡muleren, zie onderuerp 27.

16

de geme€nte kån doen om de sdrolen
helpen zoveel mogelük oudeE te

1(

owÉteek El¡sabethhof - Persânt
Snoepweg ve¡liger wordt gemeakt.
De

Z¡e

IWP 2012

I
zie ondeMerp 32
8n ook 33

T

om het
z¡e onderuerp 27

te

Z¡e

ondeßerp

1

t
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ven
van
weg aanslu¡t b¡j de veNacht¡ng van verkeeEdeelnemers. D¡t heeft een positief
op de wrkeeßve¡lighe¡d van de fietser.

nd 2020

E

na2020
20
nå 2020

22

E

Zie ondeNerp

Heinsiuslaan en de
met
en op somm¡ge delen ontbreken tietsvooz¡eningen. ln IWP deel
is opgenomen dat ondezoek gedaan wordt naer fietsvoou ien¡ngen om de wegen
¡n te richten.
24

2014

Gallåslåan

E
schakel Touwbaan

Zie ondemerp 7

E

komen op de fiets
neer
bundelen zijn. D¡t wordt opgenomen ¡n het lopende prcjecl "Schoolzone" uit het
IWP 2012. Voor de scholen die al een "Schoolzone" hebben wordt
of schoolroutes als veruolg kunnen worden opgestârt.
op

van het dorp. Met de
van de fietsbrug over de A4 en de brug ove¡ de Oude Rijn is er voorfetseß
keuze om de poldeß en het achterland in te fetsen. Deze n¡ewe rcutes moeten
worden in het knooppuntennelwerk, dit wordt afgestemd met het aspecl

Ondezoek:2015
U¡tvoering:2016

E

20't7

weer
het pad aan tè pakken.

na2020
fetsen

om
gebruik elektrische

fets te stimuleren. Het gåât dân om onder andere
sportverenig¡ngen, Leiderdorps museum en BC plus.

vanâf 2015

begin bi jezelf'
vân
gemeente Le¡derdorp vanu¡t een gezonde werkomgêving,

E

!

2015

fi€tshekken

met
auto, maar
makkel¡jk kunn€n
facil¡teren van goede en voldoende fetsenstallingen wordt fetsen
Dit wordt samen met sportvereningen ondezocht, zie ook onderuerp 15.

en
Bloemerd

34

verhoogd
en
voor
De Bloemerd leidt naar de sportveren¡gingen waar ook veel kinderen gebru¡k
maken (hfletsbare groep verkeersdeelnemers). H¡emee wordt f¡etsen naet
gestimuleerd, z¡e ondeMerp 15.
en
wordt nâder vormgegeven
effect¡ef aangepaK kan worden. ln het U¡tvoeringsplan lntegraal
van cluster OOV worden veÊchillende prcjeclen genoemd die
moeten worden u¡tgevoerd, zoals plaatsen lokf¡etsen en grsveerteam (registEt¡e

bewaakte fietsenstâll¡nqen

ophâlen

Ondeuoek 2015
Uitvoering:2016

2016

jaa¡lijks

weer$ en

t

Nu onvoldoende budget om markering op n¡veau te houden,

jaarlijks

uitbreiden.

36

van

voor

E

van fietsen kunnen

een
subsid¡e. Hiervan kunnen scholen ol andere organ¡saties gebru¡k van
Door school-thu¡sroutes, realiseren vân oplaadpunten publieke funct¡es en
extra fetsenstãllingen bij sportverenigingen wordt al geinvesteerd om

na2020

¡
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f,veñg

lOm te kunnen bepalsn of de doelsl€ll¡ng (6% meerfietswrplaats¡ngen) bohåald ¡Ê
ld¡enen het aañtsl fietseß gemeten te wordan. Door hel melen wordt tevens populaire
lfi etsbestemm¡ngen inzichtel¡jk.

37 F¡etst€llingen
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Rood = niet u¡tgemerd, en ook niet in voorbereiding €n afgelast (voortschriidend inzicht).

Geel = in worbere¡d¡ng
Grcen

'

maar nog niet ¡n uitvoering
in u¡tvoering, of reeds gereed

2017

I

