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Naam programma +onderdeel: 

Bereikbaarheid (doelenplan) 

 

Onderwerp:  

Doelenplan Bewegwijzering (na inspraak) 

 

Aanleiding:  

In het Programma binnenstad is de ambitie opgenomen om de bewegwijzering te verbeteren. Dit is een 

inspanning die direct te maken heeft met de bereikbaarheid van de stad. Bezoekers moeten op een goede en 

efficiënte manier naar hun bestemming worden geleid. Hierover is al veel vastgelegd in zowel het Programma 

binnenstad als het Programma bereikbaarheid. Bovendien zijn er landelijke afspraken waaraan bewegwijzering 

moet voldoen.  

 

In de  nader uit te werken en vast te stellen Nota bewegwijzering wordt uitgewerkt wat er nodig is om in Leiden 

een robuust, samenhangend en toekomstgericht systeem van bewegwijzering op te zetten dat de verschillende 

verkeerstromen bedient. Dat begint met het in beeld brengen welke bestemmingen bewegwijzerd moeten 

worden, deze zijn in het doelenplan omschreven. Omdat veel partijen belang hebben bij een goede 

bewegwijzering, wordt het doelenplan voor inspraak aangeboden.   

 

Doel:  

Bijdragen aan de gastvrije stad Leiden. Bezoekers moeten op een efficiënte manier naar hun bestemming 

worden geleid. Dat vraagt om een robuust, samenhangend en toekomstgerichte bewegwijzering. Het doel van 

het collegevoorstel is: 

Het vaststellen van het doelenplan vooruitlopend op de Nota Bewegwijzering 

 

Kader:  

Een aantal eerder genomen besluiten is overgenomen in de Mobiliteitsnota Leiden 2015-2022. De 

bereikbaarheid van Leiden moet worden verbeterd, dat vereist naast een goede infrastructuur ook een goede 

geleiding van de verschillende verkeerstromen (automobilisten, fietsers en voetgangers) door de stad naar hun 

bestemmingen. Bewegwijzering is daarbij een hulpmiddel. De ambitie om de bewegwijzering te verbeteren is 

vastgelegd als inspanning 61 uit het Programma Binnenstad. 

 

 Stadsvisie: Leiden stad van ontdekkingen 

 Programma Binnenstad 

 Programma Bereikbaarheid, Leiden bereikbaar uitvoeringsprogramma 2012-2020 

 (Er is ook vooruit geblikt naar de in ontwikkeling zijnde Nota Mobiliteit 2015).Kadernota kwaliteit openbare  

  ruimte 2025 

 Kaderstellend beleid commerciële buitenreclame gemeente Leiden 

 

Overwegingen: 

De bewegwijzering van Leiden is niet opgenomen in onderhoudsprogramma’s en wordt daardoor niet goed 

onderhouden, dat wordt zichtbaar in de inhoudelijke kwaliteit en technische staat van de borden en de palen. 

Het realiseren van de bereikbaarheidsdoelstellingen vraagt een aanpassing van de bewegwijzering.  

Rv. nr.: 15.0078  

 

B&W-besluit d.d.: 30 juni 2015  

B&W-besluit nr.: 15.0603  

 



 

Om het systeem op orde te brengen moet er een aantal beslissingen worden genomen: 

1. De gemeente legt de ambities met de bewegwijzering vast. Daarvoor is het noodzakelijk dat er een 

uitspraak wordt gedaan over welke bestemming worden bewegwijzerd in het doelenplan. De keuze wat 

wordt bewegwijzerd is voor het interlokale verkeer vastgelegd. Leiden is onderdeel van het landelijke 

netwerk en sluit aan op wat hierin gebruikelijk is. Voor de bewegwijzering van het lokale verkeer en de 

lokale bestemmingen is er een grotere vrijheid. Leiden werkt aan een kwalitatief hoogwaardige en goed 

leesbare openbare ruimte. Het is fysiek niet mogelijk om alle  bestemmingen met borden te bewegwijzeren. 

Daar is fysiek geen ruimte voor. Bovendien kan de weggebruiker niet zoveel informatie tot zich nemen. Dat 

maakt een keuze noodzakelijk. Er wordt gekozen voor de marketing van de stad. De manier waarop de stad 

zich presenteert is vastgelegd in de stadsvisie (Leiden stad van ontdekkingen). De twee leidende thema’s 

van de stadsvisie: internationale kennisstad en historische cultuur geven de bestemmingen die het 

uitgangspunt vormen voor de bewegwijzering. 

2. In de uiteindelijke nota Bewegwijzering wordt dit doelenplan aangevuld met welke routes het verkeer in de 

stad wordt afgewikkeld. Dit verkeerssysteem met routes, is vastgelegd in het Programma Bereikbaarheid, 

Nota herijking Fietsroutes en deels in het Programma Binnenstad. De in ontwikkeling zijnde Nota Mobiliteit 

2015 zal t.z.t. (deels) in de plaats treden van de in het verleden vastgestelde beleidskaders voor 

bereikbaarheid. De nota Bewegwijzering  is volgend op deze kaderstellende documenten. 

3. Als de ambities voor de bewegwijzering zijn vastgesteld, wordt onderzocht waar de bestaande 

bewegwijzering moet worden aangepast om aan de ambities te voldoen. Onderdeel van de uiteindelijke 

nota Bewegwijzering is dan ook een uitvoeringsplan met bijhorende financieel dekking (investeringen en 

onderhoudskosten) 

4. Om nog voorafgaand aan de begrotingscyclus 2016 met een onderbouwde beleidsnota voor de 

bewegwijzering te kunnen komen is  inventariserend onderzoek nodig. 

Een onderzoeksopdracht voor de technische uitwerking van het bewegwijzeringssysteem wordt uitbesteed 

aan gespecialiseerde bureaus met het verzoek een 4-ledig advies uit te brengen;  

a. een inventarisatie van de bestaande bewegwijzering; 

b. een verwijzingsplan dat per verkeersstroom uitwerkt wat, wanneer en hoe bewegwijzerd wordt; 

c. een bebordingsplan dat een technische uitwerking is van het verwijzingsplan en beschrijft hoe de  

  borden eruit moeten zien om te voldoen aan voorschriften en leesbaarheid; 

d. een uitvoeringsplan dat beschrijft wat wanneer wordt vervangen of nieuw wordt geplaatst. Hier ligt een  

  directe relatie met het uitvoeringsprogramma van het Bereikbaar Leiden en het beheersysteem van  

  Stedelijk beheer. 

 

Het nu vaststellen van het doelenplan leidt tot duidelijke afbakening van de verplichtingen en service van de 

gemeente Leiden aan haar weggebruikers. Wildgroei van borden wordt voorkomen en het doelenplan biedt de 

basis om de uiteindelijke nota Bewegwijzering met uitvoeringsplan te kunnen realiseren.  

 

Financiën:  

Het vaststellen van het doelenplan heeft geen directe financiële consequenties. 

Wel worden kosten gemaakt om de uiteindelijke Nota Bewegwijzering te realiseren met bijhorende 

advieswerkzaamheden en uitvoeringsmaatregelen. De kosten voor de advieswerkzaamheden worden geschat 

op € 140.000 en worden gedekt uit Reserve bedrijfsvoering plankosten. 

 

De uiteindelijke investeringskosten voor uitvoering worden inzichtelijk gemaakt bij het opstellen van het 

uitvoeringsplan. Op basis van kengetallen en een 1 op 1 vervanging van de huidige bewegwijzering worden 

deze kosten op circa € 1.100.000 ingeschat. Deze kosten worden na uitvoering van de voorbereidende 

werkzaamheden nader vastgesteld en worden meegenomen in het op te stellen investeringsprogramma 

infrastructuur. 

 



Evaluatie: 

Niet van toepasing. 

 

Inspraak/participatie:   

In het proces van het opstellen van het doelenplan is betrokkenheid van de stadspartners gezocht. Na uitvoerig 

overleg is op 27 januari 2015 het Doelenplan door het college van B&W vastgesteld om vrijgegeven te worden 

voor inspraak. De inspraaktermijn liep van 11 februari 2015 tot 25 maart 2015. In deze periode konden 

schriftelijke reacties ingediend worden. Op basis van de binnengekomen inspraakreacties is een Nota van 

Inspraak opgesteld. 

 

Conform de toezegging in de commissie LB van 23 juni 2015 zullen we bij de verdere uitrol van het plaatsen 

van bewegwijzering een klankbordgroep instellen van personen die zich kunnen verplaatsen in de compleetheid 

en helderheid informatie voor automobilisten, fietsers, OV gebruikers, voetgangers. 

 

 

Bijgevoegde informatie: 

 Doelenplan (na inspraak) 

 Nota van inspraak 

 

RAADSBESLUIT 

 

De raad van de gemeente Leiden: 

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel 15.0078 van 2015), mede gezien het 

advies van de commissie. 

 

BESLUIT: 

 

Het  Doelenplan als onderdeel van de nota bewegwijzering vast te stellen met daarin de volgende doelen en 

uitgangspunten: 

 

Doelen: 

I. meer bezoekers, hogere bestedingen en een hogere waardering, Leiden als gastvrije stad;  

II. een samenhangend pakket van infrastructurele maatregelen in de tijd, waarmee in 2020 de  

  bereikbaarheidsambitie van betrouwbare reistijden van Leiden kan worden bereikt; 

 

Uitgangspunten:  

I. Bewegwijzering wordt geplaatst voor degenen die de stad niet kennen. Dat zijn meestal de bezoekers van  

  buiten de stad; 

II. Verkeerstromen worden met behulp van bewegwijzering gestuurd. Hoewel er steeds meer en betere  

  mobiele navigatiesystemen (o.a. Leiden App) beschikbaar zijn, hoort een efficiënt bewegwijzeringssysteem  

  tot de basisvoorzieningen van een stad. Het draagt bij aan een gastvrije uitstraling, de kwaliteit van de  

  openbare ruimte (leefbaarheid) en de verkeersveiligheid van de stad; 

III. Wat wordt bewegwijzerd is een keuze. Voor de interlokale, en sommige lokale bestemmingen is die keuze  

  beperkt omdat Leiden onderdeel is van het grotere landelijke systeem. Waar een keuze is, is de marketing  

  van het profiel van de kennis- en monumentenstad zoals dat is vastgelegd in de stadsvisie het  

  uitgangspunt.  

IV. Programma bereikbaarheid maakt onderscheid in verkeersstromen en schaalniveaus. De routes voor de  

  verkeersstromen verschillen. Door het verschil in de actieradius worden voor automobilisten, fietsers,  

  voetgangers en boten deels andere bestemmingen bewegwijzerd; 



V. Bezoekers kunnen vaak niet voor de deur parkeren. Een samenhangende bewegwijzering leidt bezoekers  

  dan ook naar de plekken waar zij hun vervoermiddel achterlaten. Op deze bronpunten, stations, haltes,  

  garages, stallingen, havens en aanmeerplekken gaat de bezoeker over op de voetgangers bewegwijzering  

  die naar zijn of haar bestemming leidt;  

VI. De bewegwijzering is duurzaam. Voor bewegwijzering vraagt dat in het huidige tijdsbestek meer dan vooraf  

  de benodigde middelen voor het beheer en onderhoud van het systeem in beeld brengen en vastleggen. In  

  een tijd waarin gewerkt wordt aan de zelfsturende auto, ligt dynamisch verkeersmanagement voor de hand.  

  Het is nog te vroeg om met zekerheid te zeggen hoe dit in de praktijk vorm zal krijgen, maar een advies  

  over de bewegwijzering van Leiden speelt in op deze ontwikkelingen. 

 

2. Op basis van bovenstaande uitgangspunten de volgende bestemmingen als bronpunten en  

verwijzingspunten op te nemen voor respectievelijk auto, fietser en voetganger: 

 

A.I. De te verwijzen bronpunten voor automobilisten zijn: 

- Station Leiden CS 

- Busstation Leiden CS 

- Parkeergarage Morspoort 

- Parkeerlocatie Garenmarkt 

- Parkeerlocatie Lammermarkt 

- Parkeerlocatie Kaasmarkt 

- Parkeerlocatie Haagwegterrein 

 

A.II. Interlokale bestemmingen voor automobilisten 

- A4  (met bijvoorbeeld Rotterdam, Amsterdam) 

- A44 (met bijvoorbeeld Den Haag, Amsterdam) 

- N206 (combinatie Katwijk, Zoetermeer) 

- N447 (combinatie Voorschoten) 

- N11 (combinatie Utrecht) 

 

A.III. Lokale bestemmingen voor automobilisten 

- de universiteit 

- wiskunde en natuurwetenschappen; 

- sociale wetenschappen; 

- geesteswetenschappen rechten en archeologie 

- Hogeschool Leiden 

- het Bio Science Park; 

- LUMC; 

- het Alrijnland ziekenhuis (ambitie centrumgemeente stedelijke agglomeratie); 

- Naturalis; 

- Corpus; 

- Politiebureau; 

- Bedrijventerrein Rooseveldtstraat; 

- Bedrijventerrein De Waard; 

- Bedrijventerrein Roomburg; 

- Bedrijventerrein Groenoord; 

- Bedrijventerrein Westwal; 

- Bedrijventerrein Lammenschansweg; 

- Bedrijventerrein Zoeterwoudseweg; 

- Bedrijventerrein Merenwijk; 

- Bedrijventerrein Tussen Rail en Rijn. 



- Sportpark Vliet I en II 

- Sportcomplex Kikkerpolder I en II; 

- Sportpark Morskwartier I en II 

- Sportpark Montgomerystraat  

- Sportpark Roomburg 

- Uitvaartcentrum Rhijnhof 

- Regionaal winkelcentrum De Luifelbaan 

- Station de Vink. 

 

B.I. De te verwijzen bronpunten voor fietsers zijn: 

- Stalling V&D 

- Stalling Leiden CS 

- Stalling Leiden Lammenschans 

  

B.II. Lokale verwijzingen voor fietsers 

- de universiteit 

- wiskunde en natuurwetenschappen; 

- sociale wetenschappen; 

- geesteswetenschappen rechten en archeologie; 

- het Bio Science Park; 

- Visitors centre. 

- Naturalis;  

- Corpus; 

- LUMC; 

- en Diaconessenhuis; 

- het Alrijnland ziekenhuis; 

- Politie; 

- het uitvaartcentrum Rhijnhof. 

 

C.I. De te verwijzen bronpunten voor voetgangers zijn: 

- Station Leiden CS 

- Busstation Leiden CS 

- Parkeergarage Morspoort 

- Parkeerlocatie Garenmarkt 

- Parkeerlocatie Lammermarkt 

- Parkeerlocatie Kaasmarkt 

- Parkeerlocatie Haagwegterrein 

- Afmeerlocatie Rijnsburgersingel;  

- Afmeerlocatie Zijlpoort; 

- Afmeerlocatie Witte Singel 

 

C.II. Lokale verwijzingen voetgangers 

- het Academie gebouw;  

- sociale wetenschappen.  

- geesteswetenschappen rechten en archeologie. 

- het Rijksmuseum voor Oudheden,  

- Hortus Botanicus;  

- Museum van Volkenkunde; 

- De Lakenhal;  

- Museum Boerhaave;  



- Sieboldhuis; 

- Naturalis 

- Molen de Valk; 

- Erfgoed Leiden en omstreken;  

- Pilgrim Archives; 

- Pilgrim Museum; 

- de Burcht;  

- de Pieterskerk;  

- de Hooglandse kerk; 

- het Stadhuis;  

- Gravensteen; 

- Visitor Centre  

- Rembrandtplaats; 

- Sterrenwacht; 

- Molen de Put; 

- Zijl- en morspoort 

- Stadsgehoorzaal; 

- Leidse Schouwburg; 

- Theater Ins Blau. 

- De Nobel; 

- Lakenhal; 

- Scheltema. 

 

 

 

 

Gedaan in de openbare raadsvergadering van, 

 

de Griffier,  de Voorzitter, 

 

 

 


