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Technische vragen PS en PvdD n.a.v. beantwoording schriftelijke vragen PvdD over Kommarotonde 

 

In de inhoudelijke reactie op de “Schriftelijke vragen van Martine van Schaik (PvdD) aan het College 

van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden over de Kommarotonde (ingediend: 2 

maart 2021)” is er reeds uitgebreid ingegaan op de afwegingen die hebben geleid tot de uiteindelijke 

inrichting van de Oranjeboomstraat en het betreffende kruispunt, door het actiecomité de 

kommarotonde genoemd. In aanvulling daarop de volgende reactie op de nieuw gestelde vragen: 

 

o Het college stelt dat op de Oranjeboomstraat geen zebra’s of stoplichten zouden 

passen. Volgens een telling van de Actiegroep Kommarotonde zijn er op het traject 

Oranjeboomstraat-Langegracht echter zeven stoplichten en zebra’s en twee stukken 

waar het verkeer door de bestrating langzamer moet rijden. Hetzelfde zien we op 

andere gebiedsontsluitende wegen als de Lammenschans en Levendaal. Waarom 

kan dat daar wel en op de Oranjeboomstraat niet? 

 

1. Functie van de Oranjeboomstraat en het kruispunt in het gemeentelijke wegennetwerk 

De Oranjeboomstraat heeft als onderdeel van de centrumroute de functie van 

wijkontsluitingsweg en is een voorrangsweg. Hier zijn de verkeersintensiteiten hoger dan in de 

omliggende straten. De straat maakt onderdeel uit van een  belangrijke busroute en vormt een 

primaire uitrukroute voor hulpdiensten. De voorrangsweg heeft dus voorrang op de zijwegen, 

maar ook op de fiets- en voetpaden die de voorrangsweg oversteken. Landelijke richtlijnen 

schrijven dit voor, ondersteund door verkeerswetgeving. Het zoveel mogelijk gelijk en uniform 

houden van dergelijke voorrangsregels draagt bij aan herkenbaarheid en begrijpelijkheid voor 

alle verkeer en daarmee aan de verkeersveiligheid in zijn algemeenheid. Hierbij hoort dus een 

inrichting met bijbehorend snelheidsregime. 

 

2. Doorstroming 

Voor de centrumroute waar de Oranjeboomstraat onderdeel van uitmaakt, dient de 

doorstroming van het verkeer zoveel als mogelijk te worden gegarandeerd om de 

betrouwbaarheid van de HOV-busverbinding te borgen. Het kruispunt ligt midden tussen twee 

andere kruispunten in die met verkeerslichten geregeld zijn (kruispunt Lammenschansweg – 

Zoeterwoudsesingel en kruispunt Levendaal – Oranjeboomstraat). De verkeerslichten op deze 

kruispunten ‘communiceren’ met elkaar. Het kruispunt bij de Lammenschansweg stuurt 

bijvoorbeeld geen auto’s door, als de wachtrij bij het kruispunt Levendaal te lang wordt. 

Dankzij deze afstemming is het ook mogelijk de HOV-bus soepel te laten doorstromen. Deze 

onderlinge afstemming werkt alleen als er in dit systeem geen ‘verstoring’ optreedt. Vanuit 

verkeersveiligheid wordt een zebrapad ontraden (zie volgend punt). Daarnaast zorgt een 

zebrapad ervoor dat autoverkeer af en toe moet wachten op overstekende voetgangers. 

Hiermee zou de doorstroming teveel onder druk komen te staan. Vandaar dat de bestaande 



oversteekvoorzieningen op de centrumroute voor voetgangers met verkeerslichten is 

geregeld.  

Een  met verkeerlichten geregelde fiets/voetgangersoversteek op het betreffende kruispunt is 

lastig inpasbaar en zorgt er op die locatie voor dat de verkeersafwikkeling op het kruispunt 

onder druk komt te staan.  Dit kan ook terugslag geven op de in de nabijheid aanwezige 

verkeersregelinstallaties, waardoor de aanrijdtijden voor openbaar vervoer specifiek en de 

doorstroming van het verkeer in het algemeen in het geding komt. 

 

3. Aspect verkeersveiligheid.  

Op de Oranjeboomstraat bij het kruispunt met Levendaal is al wel een met verkeerslichten 

geregelde oversteekvoorziening voor voetgangers aanwezig. Nabij het betreffende kruispunt 

is een oversteekvoorziening voor voetgangers in twee fasen (midden-eiland) aanwezig. Deze 

is bewust uit de voorrang gehouden. Hetzelfde geldt voor de fietsoversteek. Deze is ook uit de 

voorrang gehouden. Wat vanuit het aspect verkeersveiligheid heel belangrijk is, is het instellen 

van een midden-eiland op de oversteek bij het kruispunt. Zodoende kan de voetganger en 

fietser per rijstrook de verkeerssituatie overzien, de eerste helft van de oversteek maken en 

vervolgens op het rustpunt wachten en voor de andere rijstrook de situatie beoordelen om de 

2e helft van de oversteek te kunnen maken. Vaak wordt een zebravoorziening  gezien als een 

verkeersveilige oplossing vanwege het hebben van voorrang. Zeker waar de 

verkeersintensiteiten hoog zijn, kan in de praktijk een overstekende voetganger door een 

automobilist worden gemist met alle gevolgen van dien. Daarom wordt terughoudend 

omgegaan met dergelijke voorzieningen en waar dit nodig is, gecombineerd met een 

verkeersregelinstallatie waarin de voetgangers worden meegenomen in de groencyclus. 

o Dezelfde vraag hebben wij met betrekking tot de 30KM-zonering. Op vergelijkbare 

straten als de Korevaarstraat, de Witte Singel, de Rijnsburgersingel en Maresingel is 

daar namelijk wel sprake van.  

Zie hiervoor ook het aspect doorstroming in de beantwoording op de vorige vraag. Bij een 50 

km uur wijkontsluitingsweg dient de doorstroming te worden gegarandeerd en daar hoort een 

principe-profiel bij en voorrang. De Oranjeboomstraat maakt onderdeel uit van de 

centrumroute en heeft daarom voorrang op de zijwegen, waar de intensiteiten en stuk lager 

zijn en een 30 km snelheid met bijbehorende inrichting wel mogelijk en gewenst is.  

 

o Volgens de gemeente is er sprake van hoogteverschillen op de Oranjeboomstraat. 

Maar deze zijn op de Oranjeboomstraat niet te vinden. Graag een toelichting 

hieromtrent. 

 

Er is een gering hoogteverschil tussen rijbaan en fietspad om de eigen ruimte voor de  fietsers 

te benadrukken. In het kader van de functie is hier immers het mengen van fietser met het 

overige verkeer niet passend. Het verticale verschil is hier wel bewust gering uitgevoerd om 

zodoende ook de ruimtelijk kwaliteit te verbeteren.  

 

o De Actiegroep Kommarotonde heeft ook een aantal kleinere ingrepen voorgesteld om 

de verkeerssituatie te verbeteren (zie artikel in Hart van de Stad-krant), zoals het 

verplaatsen van een deel van de fietsenrekken (minder dicht op de straat, zodat ze 

fietsers niet het voetpad opdrijven), het markeren van het verschil tussen het voet- en 

fietspad en maatregelen om het verkeer op de Hooigracht vanaf de Korevaarstraat 

zichtbaar te maken. Is het college bereid om deze maatregelen te nemen? Zo nee, 

dan graag een toelichting waarom zij daartoe niet bereid is dan wel waarom dit niet 

mogelijk is?  

 

Verplaatsen fietsenrekken 

https://partijsleutelstad.nl/wp-content/uploads/2021/04/Kommarotonde-hart-voor-de-stadskrant.jpg


Het voorstel voor het verplaatsen of verwijderen van fietsenrekken honoreert het college niet. De 

fietsenrekken zijn hier bewust geplaatst, worden goed gebruikt en vormen in de praktijk voldoende 

doorgang en een buffer tussen fietspad en voetpad. Dit voorkomt dat fietsers op deze plek het 

voetpad kunnen opschieten. Daarbij helpen fietsenrekken dat er redelijk ordentelijk geparkeerd wordt. 

Het verwijderen of verplaatsen van fietsenrekken wil niet zeggen dat er dan op die locatie geen fietsen 

meer los op het voetpad worden geparkeerd, waarbij de doorgang voor voetgangers kan worden 

belemmerd.  

Aanbrengen verduidelijkende markering voetpad fietspad 

Op basis van de huidige situatie is het onderscheid tussen fiets- en voetpad al duidelijk zichtbaar op 

basis van de aanwezige markering en wijze van bestrating. Aanvullende maatregelen zijn ons inziens 

niet nodig. 

 

Doorstroming route Oranjeboomstraat Lammenschansweg 

Vanuit het actiecomité wordt de suggestie gedaan om de verkeersregelinstallatie bij 

Lammenschansweg te verwijderen omdat er soms terugslag op de Oranjeboomstraat plaatsvindt. 

Gezien de verkeersintensiteiten is een verkeersregelinstallatie hier noodzakelijk. Een 

voorrangssituatie waarbij verkeer op de zijwegen voorrang moet verlenen op de voorrangsweg, dus 

zonder een verkeersregelinstallatie zal leiden tot te lange wachttijden, waardoor oprijdend verkeer 

risicovol en daarmee verkeersonveilig gedrag zal vertonen.  Dit is ongewenst.  Ook speelt mee dat 

een verkeersregelinstallatie de doorstroming van het openbaar vervoer en hulpdiensten kan 

garanderen. Tot slot is het, gezien de verkeersstructuur van Leiden, niet opportuun om er vanuit te 

mogen gaan dat onder alle omstandigheden de doorstroming kan worden gegarandeerd. Een korte 

periode van filevorming is niet altijd te voorkomen.  

 

Geluidsisolatie 

Bij de totstandkoming van het ontwerp is het aspect geluid  meegenomen. Gezien het feit dat de 

woningen niet eerder zijn geïsoleerd gaan we ervan uit dat maatregelen niet noodzakelijk zijn.   

 

 

 
 

 
 
 
 

 


