




4.2 Aard van de tunnel

4.2. 1 Standpunten
Het college van Oegstgeest is met name tegenstander van de tunnel in verband met de vrees voor sluipverkeer door 
de wijk. Het college heeft geen probleem met een ontsluiting voor langzaam verkeer en voor openbaar vervoer .

Het college van Leiden is van mening dat de verbinding tussen de wijk Poelgeest en de Merenwijk met name van 
belang is voor het bestemmingsverkeer; voorzieningen als scholen en winkelcentra dienen bereikbaar te zijn. Het 
college kan zich vinden in een openbaarvervoerontsluiting die tevens toegankelijk is voor fietsers en voetgangers.

4.2.2. Feiten
In Bijlage 1 bij het Convenant uit 1995 is een tweezijdige ontsluiting voor langzaam verkeer, auto en bus met 
bijbehorende aansluiting/aantakking op de bestaande infrastructuur opgenomen.

Tevens wordt in Bijlage 1 genoemd dat de stedenbouwkundige inrichting van de wijk Poelgeest gericht moet zijn op het 
te realiseren NS-station. Hierdoor kreeg de tunnel in het stedenbouwkundig plan een functie in de ontsluiting van het 
NS-station Leiden-Noord; dit station is vooralsnog niet gerealiseerd.

Het college van Leiden heeft geaccepteerd dat het plan Poelgeest verkeersluw werd. De ontsluiting is met name 
bedoeld voor het verkeer van Poelgeest naar Leiden; niet voor het verkeer van de Merenwijk naar Poelgeest.

4.2.3 Overwegingen van de commissie
Het NS-station, dat in 1995 in de plannen was opgenomen is naar het zich laat aanzien definitief uit de 
stedenbouwkundige plannen geschrapt; de verkeersbewegingen tussen de Merenwijken Poelgeest zijn daardoor 
minder dandestijds werd aangenomen.

De weerstand bij de gemeente Oegstgeest tegen de tunnel zit inde angst voor sluipverkeer waardoor het karakter van 
de wijk wordt aangetast. Deze weerstand valt weg te nemen door de aan te leggen tunnel alleen geschikt te maken 
voor langzaam verkeer en voor een gedoseerd busvervoer. Bovendien overweegt de commissie dat het aan de 
gemeente Oegstgeest bij uitsluiting is voorbehouden op haar grondgebied om sluipverkeer te bestrijden d.m.v. een 
grote diversiteit aan verkeersbelemmerende maatregelen o.a. tijdens spitsuren. Bovendien heeft de commissie de 
verkeerssituatie in de wijk Poelgeest op 12 augustus bezichtigd en daarbij geconstateerd dat -gezien de autoluwe opzet 
-de aard en inrichting van de wijk niet zodanig is dat deze geschikt is voor intensief autoverkeer;

De beide gemeentebesturen kunnen zich vinden in een tunnel die geschikt is voor openbaar vervoer, hulpdiensten, 
fietsers en voetgangers. Desgevraagd heeft de provincie aangegeven in te kunnen
stemmen met deze beperking van de functie van de tunnel. Een dergelijke ontsluiting, waardoor geen sluipverkeer 
ontstaat zal bovendien -mits goed beargumenteerd -op de minste weerstand stuiten bij de inwoners van de wijk 
Poelgeest.

4.2.4 Beslissing t.a.v. de aard van de tunnel
Gezien bovenstaande overwegingen besluit de commissie tot eenontsluiting voor langzaam verkeer, hulpdiensten en 
openbaar vervoer.5


