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Verkeer in relatie tot de Nota van Uitgangspunten Watergeuskade 
 
Inleiding 
In de Nota van Uitgangspunten (NvU) voor de Watergeuskade zijn onder andere uitgangspunten 
opgenomen die te maken hebben met het verkeer. Een deel hiervan betreft de ontsluiting van de 
locatie. Het relevante uitganspunt is als volgt: 
 

 Veilig en goed bereikbaar passend binnen vigerend verkeersbeleid, zowel van 
als naar de openbare infrastructuur alsook m.b.t. de afwikkeling van het verkeer 
binnen de rest van het (gemeentelijk) netwerk. 

 
In het vervolg van het planologische proces worden de gevolgen van de ontwikkelingen in steeds 
verder detailniveau beschouwd, inclusief de verkeersgevolgen en de potentieel noodzakelijke 
maatregelen op het wegennet. Gezien de signalen vanuit de participatie geven we hierop 
vooruitlopend in dit document al enig inzicht in wat de ontwikkeling betekent voor het 
verkeerssysteem. Dit heeft het karakter van een quick scan, aangezien in de huidige fase de 
informatie over de ontwikkeling nog globaal is en er een aanzienlijke mate van onzekerheden bestaat. 
 
 
Beschrijving van de bestaande verkeerssituatie 
De locatie van de ontwikikeling ligt aan de westzijde van de Zoeterwoudseweg. De Zouterwoudseweg 
is in de huidige situatie een weg waar de snelheidslimiet 50 km/h bedraagt. Een dergelijke limiet hoort 
bij een weg met een ontsluitende functie, maar de vormgeving en het functioneren voldoen niet aan 
de kenmerken die bij dit type weg horen. In het vigerende beleid (Mobiliteitsnota Leiden 2015-2022) is 
de weg daarom gecategoriseerd als erftoegangsweg (waar een limiet van 30 km/h bij hoort). De 
Zoeterwoudseweg vormt met de Tomatenstraat een verbinding tussen de Lammenschansweg en 
Vrijheidslaan. Ook de Tomatenstraat is in de Mobiliteitsnota gecategoriseerd als erftoegangsweg. 
 
Voor de fiets geldt dat de route via Zoeterwoudseweg onderdeel is van één van de 7 in het fietsbeleid 
(Nota Herijking Fietsroutes 2013-2020 en Mobiliteitsnota Leiden 2015-2022) benoemde regionale 
corridors. Het betreft in dit geval de corridor Leiden – Zoetermeer. Aldus is de fietsroute op de 
Zoeterwoudseweg een regionale fietsroute, de hoogste categorie van fietsroutes in Leiden. De 
inrichting van de infrastructuur voor de fiets past hier echter nog niet bij en moet verbeterd worden. 
 
Voor het OV geldt dat er op relatief beperkte afstand station Leiden Lammenschans ligt. Verder 
bedient één buslijn de Tomatenstraat en Zoeterwoudseweg (lijn 3, halte op de Tomatenstraat). Op de 
Lammenschansweg, een belangrijke gebiedsontsluitingsweg rijden aanzienlijk meer buslijnen, 
waaronder HOV. En op de andere ontsluitingsweg dicht bij de ontwikkeling, de Vrijheidslaan, rijdt nog 
lijn 4 (met een halte op beperkte afstand van de Zoeterwoudseweg). 
 
De Tomatenstraat en de Zoeterwoudseweg sluiten beide met een ongeregeld kruispunt aan op de 
ontsluitende wegen (Lammenschansweg, respectievelijk Vrijheidslaan), waarbij voorrang gegeven 
moet worden op die ontsluitende wegen. Het kruispunt met de Lammenschansweg is benoemd in de 
Mobiliteitsnota als locatie met een onvoldoende niveau van verkeersveiligheid, zodat hier een 
reconstructie vereist is. Eveneens geldt dat met de toenemende verkeersbelasting vanaf de zijwegen 
door verstedelijking (Lammenschansdriehoek, Ananasweg, Watergeuskade) de wachttijden oplopen. 
Dit vergroot de urgentie voor reconstructie van het kruispunt. 
 
Het kruispunt Zoeterwoudseweg – Vrijheidslaan vraagt eveneens om aandacht. Het aantal 
(geregistreerde) ongevallen is hier welliswaar aanzienlijk kleiner dan op het kruispunt met de 
Lammenschansweg, maar het aantal ongevallen met letsel is relatief groot. Bovendien betreft circa de 
helft van de betrokkenen fietser en voetganger. Met de realisatie van nieuwe woningbouw in de 
omgeving en de opwaardering van de fietsinfrastructuur aan de Zoeterwoudseweg als onderdeel van 
de regionale fietsverbinding, is te verwachten dat de urgentie voor het verbeteren van het kruispunt 
groter wordt. 
 
Voor zowel de Lammenschansweg als voor de regionale fietverbinding over de Zoeterwoudseweg 
bereidt de gemeente al reconstructies voor. Deze zijn op het moment in verkennende fasen. Hierbij 
zijn ook al ontwerpschetsen gemaakt, bedoeld om te bezien of in principe oplossingsrichtingen 
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haalbaar zijn. Met andere woorden, het is nog niet bepaald hoe de veranderingen aan de 
infrastructuur er uit zullen zien. Ook planningen zijn nog niet beschikbaar. 
 
 
Verkeerseffecten van de ontwikkeling Watergeuskade 
Met de ontwikkeling Watergeuskade worden woningen toegevoegd aan een locatie waar op dit 
moment al andere functies aanwezig zijn (zoals een sportschool). Dit leidt tot een toename van het 
verkeer. Bovendien leidt het ook tot ander verkeer, zoals meer (fietsende) kinderen. Zoals 
aangegeven in de NvU moet dit nieuwe verkeer goed en veilig verwerkt kunnen worden, evenals het 
bestaande verkeer. 
 
Op basis van de nu beschikbare informatie over de ontwikkeling is een inschatting gemaakt van de 
toekomstige verkeerssituatie. Op basis hiervan is de verwachting dat de effecten van de ontwikkeling 
zullen passen binnen de al voorziene maatregelen op het wegennet: 

 realiseren erftoegangsweg (30 km/h) en hoofdfietsroute 
De verwachte drukte op de Zoeterwoudseweg en Tomatenstraat is in de toekomstsituatie (dat wil 
zeggen, in het jaar 2030, na realisatie van alle voorziene ontwikkelingen, zowel wat betreft 
infrastructuur als ruimtelijk) zodanig dat deze past binnen de wegcategorie die de Mobiliteitsnota 
heeft vastgelegd. Eveneens past de ontwikkeling, met de verwachte toename van fietsverkeer, bij 
het realiseren van een hoofdfietsverbinding langs de Zoeterwoudseweg. 

 reconstructie kruispunten 
Zoals eerder omschreven in dit document zijn vanuit de huidige situatie reconstructies 
noodzakelijk van de kruispunten Tomatenstraat – Lammenschansweg en Zoeterwoudseweg – 
Vrijheidslaan. Deze zijn nodig vanuit de verkeersafwikkeling, maar zeker vanuit verkeersveiligheid. 
Bij de voorbereiding van deze reconstructies wordt ook de verkeersvraag van het project 
Watergeuskade meegenomen, om zo te komen tot oplossingen die voor alle voorziene ruimtelijke 
ontwikkelingen afdoende zijn. 

 
De genoemde voorbereidingen voor de aanpassingen lopen al autonoom, los van de ontwikkeling 
Watergeuskade. De ontwikkeling Watergeuskade leidt tot de noodzaak voor afstemming. Daarbij kan 
gedacht worden aan de mogelijke gevolgen van het bouwverkeer voor de planning van de 
wegreconstructies, en de afstemming van de opleveringsmomenten van de werken. 
 
 
Conclusie 

Op basis van de huidig beschikbare informatie is de verwachting dat het uitgangspunt uit de NvU 
haalbaar is over een veilige en goed afwikkelbare verkeerssituatie als gevolg van de ontwikkeling 
Watergeus. Voorwaarde hiervoor is de realisatie van een aantal aanpassingen aan de infrastructuur 
die al voorzien zijn vanuit de autonome situatie. Een belangrijk aandachtspunt is een goede 
afstemming tussen de verschillende (ruimtelijke en infrastructurele) projecten. 


