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Provincie Zuid-Holland
t.a.v. de heer Hanemaaijer
Per mail

Rotterdam, 25 mei 2016

betreft: inzake R-net-haltes Leiden-Leiderdorp

Geachte heer Hanemaaijer, Beste Rik,

Overeenkomstig HOV-RHM vergaderafspraak van 18 mei ji. hebben Hans van Dam, Jan
Willem Fortuin en Henk van der Zanden de route en haltes voor het R-nettraject Leiden
Leiderdorp nader bekeken. Namens RHM stellen zij voor in twee situaties verbeterpunten
te onderzoeken.

1 Onderzoek of te Leiden de T-splitsing Schuttersveld — Dellaeftweg — Schipholweg
rijdtijdwinst kan opleveren, want van wegenstructuur met rechte lijnen en haakse
bochten is nauwelijks sprake.

flaertweg -Schipholweg - parmentierweg Wij raden aan:

a. voor bussen op de Dellaertweg
de extra slinger richting spoortunnel
te vervangen door een 90% bocht.

b. voor bussen komende uit
de spoortunnel een drempeivrije

s route te scheppen via de ventweg
van de Schipholweg met signaal
voor het openen van de slagboom,
terwijl op de rechtsaf-strook tot de

‘- Parmentierweg een
voorrangsregeling wordt gecreëerd
voor de rijbaan op de
Schipholweg.
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II Haltes Engelendaal

Op bovenstaande kaart hebben wij de voorgestelde haltes in rood omcirkeld met stralen
van 400 meter. Dit is de uit onderzoek gebleken gemiddelde afstand die reizigers bereid
zijn naar en van haltes te lopen.

Ons valt op dat tussen de haltes Rietschans en Winkelhof een grijsgebied voor R-net is
geregeld, terwijl de bebouwing weerszijden de Engelendaal een extra R-nethalte
rechtvaardigt. De groene cirkel met als middelpunt de T-splitsing Engelendaal
Houtschans laat het invloedsgebied zien dat voor evenwichtige aanvulling zorgt, zodat
meer reizigers op grond van loopafstand zullen kiezen voor het HOV.

In Purmerend liggen de opstaphaltes van R-net op loopafstand deur-halte voor de
forensenverbindingen naar Amsterdam. Leiderdorp heeft op de Engelendaal een
vergelijkbare situatie. Wij bepleiten dus aanleg van een R-nethalte Houtschans, die
tevens binnen de invloedssfeer van woningen ten zuiden van de Hofvijver (Muzenlaan)
ligt.

Wij zien graag uw reactie op korte termijn tegemoet

Met vriendelijke groet,

Willemjan van de Wetering
ambje


