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Dossier: 

Onveilige verkeerssituaties 

Een bloemlezing van bijna 40 verkeersonveilige situaties en aandachtsgebieden in de 

gemeente Leidschendam-Voorburg, opgetekend uit de monden van bewoners van deze 

gemeente. De verzameling is niet compleet, maar indicatief. Dit dossier is bedoeld om te 

benadrukken dat er nog legio verkeersonveilige situaties zijn in onze mooie gemeente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloemlezing ontvangen reactie van bewoners, met speciale dank aan en medewerking van: 

 

Ap de Heus (wijkvertegenwoordiger), Addie Timmer-van der Hoeven en de fractie en medewerkers 

van GBLV; situatie d.d. 26 september 2014. 
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1. Damplein/Plaspoelstraat 

(Leidschendam): op de hoek tegenover 

Domino’s Pizza glijden fietsers en brom-

fietsers  regelmatig uit door de bolling 

en gladheid van het wegdek. Dit 

gebeurt ook bij droog en warm weer. 

Gemeente en Politie zijn op de hoogte 

van de situatie. Gemeente vergoedt ook 

de schade, maar verandert de situatie 

niet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

Dokter van der Stamstraat 

(Leidschendam): de betonblokken die de 

rijbanen scheiden vormen een gevaar voor 

het verkeer. Ze zijn slecht zichtbaar en 

tevens verschoven waardoor ze deels op de 

rijbaan liggen. 
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3. Koningin Julianalaan/ 

Mgr van Steelaan 

(Voorburg): een 

onoverzichtelijk en 

gevaarlijk kruispunt met 

veel verkeersborden. 

Niet duidelijk dat er 

fietsverkeer vanuit twee 

richtingen de weg 

oversteken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  

Koningin Julianaplein/Pr. 

Hendriklaan (Leidschendam): 

onoverzichtelijke bocht, het zicht 

wordt belemmerd door de forse 

heg. 

 

 

 

 

 

 

5. Onder NS station Voorburg 

(Voorburg): de verkeers-

borden zijn niet met elkaar 

in overeenstemming; vlak na 

de aankondiging begin 

blauwe zone staat een 

aankondiging einde blauwe 

zone, dit terwijl de eigenlijke 

blauwe zone hier pas begint. 

Bovendien zijn de in- en 

uitgangen van het parkeer-

terrein zo smal gemaakt, dat 

het soms lastig manoeu-

vreren is voor auto’s. 
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6.  

Oosteinde/ Station L-V (Voorburg): 

onoverzichtelijke oversteekplaats 

ten hoogte van de zebra in verband 

met de smalle doorgang tussen 

twee viaductpijlers. Voorstel is om 

de kleine doorgang te versperren. 

Bovendien zijn fietsers vanaf de 

rotonde voor automobilisten niet 

goed zichtbaar door de pilaren. 

 

 

 

 

7. Parkweg/Loolaan (Voorburg): 

Onlogische scherpe bocht in 

fietspad, veroorzaakt valpartijen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  

Parkweg ten hoogte van AH To Go 

(Voorburg):  bij uitstappen een zeer 

steile afstap naast (invalide) 

parkeerplaatsen. 
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9.  

Pr. Bernhardlaan/Broek-slootkade 

(Voorburg): doodlopend stukje weg, 

onoverzichtelijk door de bebouwing op 

de hoek; wanneer het stoplicht groen 

is, is het voor oprijdend verkeer niet 

duidelijk dat er een oversteekplaats is 

met zebra, waarvoor moet worden 

gestopt. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Rietvinklaan / Oude 

Trambaan (Leidschendam): 

afvalcontainers belemmeren 

het zicht op voet- en 

fietspad; er ontbreekt 

tevens een verkeersbord 

waarop aangegeven wordt 

dat het fietsverkeer uit twee 

richtingen afkomstig is. 

 

 

 

 

 

 

 

11.  

Rodelaan/Veurselaan (Voorburg): 

Versmalling ten hoogte van de Veurselaan 

zorgt ervoor dat automobilisten, fietsers 

over het hoofd zien (doordat ze elkaar nog 

even voor willen zijn). Borden zijn niet met 

elkaar in overeenstemming. 
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12.  

Rotonde Laan van N.O.E / Van 

Arembergelaan (Voorburg): de 

bus kan deze rotonde vrijwel niet 

nemen en gebruikt daardoor 

noodgedwongen een deel van de 

stoep waar voetgangers wachten 

om de weg over te steken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Rotonde Laan van N.O.E / Van 

Arembergelaan (Voorburg): het 

perkje belemmert de vrije doorgang 

op het trottoir, met name voor 

invalide weggebruikers, ook voor 

achterop komend verkeer. 

 

 

 

 

 

 

 

14.  

Sluiskant (Leidschendam): 

wachtstreep voor fietsers uit de 

richting van de Plaspoelkade is 

verkeerd gepositioneerd ten 

opzichte van het 

tegemoetkomend en afbuigend 

verkeer vanaf de sluisbrug. 
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15. Van Naeltwijckstraat/De 

Melemstaat/Van Seven-

bergestaat (Voorburg):  

splitsing is onoverzichtelijk, 

voorstel om, in overleg met 

bewoners,  éénrichtingsweg te 

wisselen met elkaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.  

Veurkapel (Leidschendam): zebrapad 

gewenst bij deze twee basisscholen in 

verband met veel schoolgaande 

kinderen, die oversteken in de 

onoverzichtelijke bocht. Bord 

overstekende kinderen gewenst. 

Struiken/vuilnisbakken verhinderen 

zicht in bocht. 

 

 

 

 

 

 

17. Veursestraatweg 

(Leidschendam): verkeersaf-

remmende knik in de 

provinciale weg waar een 

maximumsnelheid van 80 km/h 

geldt, staat te dicht bij de 

aankondiging begin bebouwde 

kom, waardoor anticipatie 

moeilijker is. Bovendien in het 

donker en bij slecht weer lastig 

in te schatten, dus gevaarlijk. 
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18.  

Wijkerlaan (Voorburg): ten hoogte 

van de basisschool zorgt het halen- 

en brengen van de kinderen met 

de auto voor een onoverzichtelijke, 

gevaarlijke situatie voor de andere 

verkeersdeelnemers, onder andere 

voor kinderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. De Schans/ Nieuw straat 

(Leidschendam): de uitrit is 

onoverzichtelijk en er 

gebeuren regelmatig 

(ernstige) ongelukken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Algemeen: op de busbanen in de gemeente ook het woord ‘Taxi’ toevoegen, omdat deze ook 

bevoegd zijn om van de busbanen gebruik te maken. Veel mensen rekenen niet op naderend 

verkeer, anders dan een bus op deze rijstroken. 

 

21. Algemeen: gemeentelijk groen is bij oversteekplaatsen vaak te hoog of zicht belemmerend 

geplaatst. Soms helpt op tijd snoeien overigens. 

 

22. Koningin Julianaweg/Kwadrant (Leidschendam): bus 45 kan definitief naar de Oude 
Trambaan, stoplichten moeten verkeer over Oude Trambaan bevorderen en verkeer over de 
Koningin Julianalaan ontmoedigen. Bij de verhoging/bult ter hoogte van de Koningin 
Julianaweg 20-22 wordt vaak hard gereden en de overstekers (ook kleine kinderen) dit niet 
kunnen zien aankomen. Er zijn automobilisten/scooterrijders die dit doen om even los van de 
grond te komen. 
 



9 
 

23. Damlaan (Leidschendam): veel fietsers denken dat het fietspad is bedoeld voor 2 richtingen. 

Beter aangeven dat het slechts voor eenrichting fietsverkeer bedoeld is. 

 

24. Van Ruysdaellaan – Leidschendam, situatie: ter hoogte van het kleuterplein van de 

basisschool Maria Bernadette huisnummer 91 is een na de stoep een de fietsstrook met 

aansluitend een verhoging op de straat alwaar een verbodsbord tot inrijden van de straat 

staat. Dit bord is goed zichtbaar voor het verkeer komend vanaf de tegengestelde richting in 

de Van Ruysdaellaan. Dit bord is echter niet zichtbaar voor het verkeer komend uit de 

zijstraat rechts (Beethovenlaan).  

 

Dit levert gevaarlijke situaties op, omdat men komend uit de Beethovenlaan denkt wel dit 

eenrichtingsgedeelte in te mogen. De wijkagent is op verzoek van een ouder komen posten. 

Toen een vermeende onverlaat op zijn rijgedrag werd aangesproken, bleek deze te goeder 

trouw: hij kon immers het bord niet zien.  

Oplossing: bord met blauwe pijl naar rechts (verplichte rijrichting) aan het einde van de 

Beethovenlaan kruising van Ruysdaellaan. 

 

25. Koningin Julianaweg/Bachlaan (Leidschendam): betonnen rand op rijbaan is gevaarlijk voor 

fietsers, met name met sneeuw. 

 
26. Sluisplein (Leidschendam): het verkeer (met name racefietsers) rijden hier erg hard en 

hebben geen overzicht op het verkeer dat rechts uit de Venestraat komt. Als je er niet 
bekend bent, weet je ook niet dat je een straat nadert. Oplossing is om op de hoek ten 
hoogte van Sluisplein 10 een spiegel plaatsen. 
 

27. Hoek Regthuysstraat/Sluiskant (Leidschendam): De stoep belemmerd door een flexibel 
reclamebord en een verkeersbord waardoor de vrije doorgang wordt belemmerd. 
 

28. Noordsingel (Leidschendam): de ‘Groene golf’ werkt vaak niet naar behoren, hierdoor zullen 
automobilisten eerder geneigd zijn door oranje/rood te rijden 
 

29. Oostvlietweg (Leidschendam): Buiten de bebouwde kom wordt vaak harder dan de 
toegestane 60 km/h gereden, terwijl er veel toeristisch fietsverkeer in de begroeide bochten 
en slingers van deze weg te vinden zijn. 
 

30. Hoek Prins Bernhardlaan/Koningin Julianalaan (Voorburg) ten hoogte van de Prinsentuin: 
hier is in het verleden de keus gemaakt het fietspad aan de overkant neer te leggen. Toen al 
onder protest van wijkvereniging Midden-Voorburg. Nu levert het ontbreken van een 
fietspad aan de kant van de Prinsentuin levensgevaarlijke situaties op, omdat de voetgangers 
verrast worden voor fietsers en zelfs scooters, die hard op de stoep rijden vanaf de Jumbo en 
vice versa en pas halverwege de Prins Bernhardlaan weer op de rijweg gaan rijden. Of er 
moet een fietspad komen, of er moet streng worden gehandhaafd. 
 

31. Damcentrum: diverse punten vormen een obstakel voor rolstoel- en rollator-gebruikers. Het 
OBT (ombudsteam GBLV) heeft een wandeling door de omgeving gemaakt met een 
bewoonster. Deze punten zijn al door een ambtenaar opgetekend. 
 

32. Koningin Julianaweg (Leidschendam) : de omwonenden van deze weg willen al jaren dat hun 
weg ‘verkeersluw’ gemaakt wordt. Zij denken dan aan het maken van een 30KM zone, met 
daaraan verkeersafremmende voorzieningen zoals drempels etc. Momenteel is deze 
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‘doorgaande weg’ afgesloten voor het doorgaande verkeer in verband met de verbouwing 
van het stadskantoor. 

 
33. ’T Lien: ernstige parkeer overlast in deze wijk, die wordt veroorzaakt door  ‘langparkeerders’ 

van onder andere het kantoor van de Fugro. In het verleden zijn door de directie van Fugro al 
voorstellen gedaan in de wijk in samenwerking met de Gemeente op grond van de Gemeente 
een parkeerplaats met 50 of meer parkeerplaatsen te realiseren, maar de Gemeente wilde 
daar geen medewerking aan verlenen. Die mogelijkheid bestaat nog, maar Fugro wil nu daar 
geen geld meer in steken. Een andere optie is de wijk voor gemotoriseerd verkeer af te 
sluiten, zodat het in de wijk voor de langparkeerders moeilijk te bereiken is en men een lange 
omrij-route moet volgen.  
 

 
34. Omgeving Leidsenhage: dit 

bord geldt voor de trambaan 
en het andere bord geldt voor 
voetpad. Een beetje 
verwarrend voor de 
gebruikers,  want op het 
(brede) voetpad mag je 
fietsen. 
 
 
 
 

 
 

35. Winkelcentrum Leidsenhage: de handhaving van het fietsverbod laat zeer te wensen over. 
Zelfs scooters rijden, vaak hard, door de ‘straatjes’ van het winkelcentrum, wat 
levensgevaarlijke situaties oplevert.  
 

36. Leidschendam-Voorburg ov: tram 6 is nog steeds niet toegankelijk voor ouderen en mensen 
met rollators, kinderwagen of rolstoelen. Dit moet zo snel mogelijk worden aangepast. 
 

37. Heel Leidschendam-Voorburg: aandacht voor ouderen in het verkeer. Toegankelijkheid 
verbeteren in het ov, zoals tram 6; looptijden tijdens groen licht van voetgangersstoplichten 
verlengen, zodat ook rollatorgebruikers en andere slecht lopende mensen normaal over 
kunnen steken; waar dit nog niet gebeurd is, zorgen voor een goede toegankelijkheid van het 
openbaar gebied, door opritjes op stoepen etc. 
 

38. Koningin Julianalaan hoek Mgr. Van Steelaan Voorburg: bus/tramhalte ter hoogte voor de 
rotonde witte stoeptegels met randen voor blinden verdwijnen in het niet als men rechts de 
Mgr. Van Steelaan oversteekt (om precies te zijn in de bosschages met aansluitend sloot). 
 

39. Oude Middenweg/Stompwijkseweg bij de witte tunnel Leidschendam: hier zijn klachten 
over een gevaarlijke verkeerssituatie. De bocht naar de witte tunnel is niet te nemen voor 
vrachtauto's door de rare knik in de weg en ze zijn hierdoor niet zichtbaar voor overige 
weggebruikers.  
Oplossing: bocht anders maken en de 'verkeersheuvel' in het midden weghalen. Tevens is 
bocht Oude Middenweg/Kostvelorenweg onoverzichtelijk en gevaarlijk: dit door hoge 
zijkanten van dijk en gras en hoogteverschil. Deze situatie is circa2 jaar geleden gemaakt en 
niet bepaald veiliger geworden. 

 


