Nieuwsbericht verkeerchaos in het Houtkwartier (zaterdag 17 oktober)
Het was gisteren geen normale zaterdag voor onze wijk. Tijdens mijn ontbijt reed een continue
stroom van auto’s door de Kagerstraat richting de Zweilandlaan. In minder dan 30 minuten telde ik al
5 spookrijders. Dit was allemaal niet normaal. Op dat moment was nog niet duidelijk dat er iets
bijzonders aan de hand was. Later in de ochtend kreeg ik een email van één van de bewoonsters van
de Houtlaan. Daar zat een foto bij van de Houtlaan, die vol stond met auto’s. De stroom met auto’s
ging maar door. Het aantal spookrijders nam alleen maar toe en die reden niet zachtjes. Het was
ronduit gevaarlijk. Het was tijd voor actie.

Wat was er allemaal aan de hand?
Er was sprake van geplande asfalteringswerkzaamheden op de Willem de Zwijgerlaan. De
Oegstgeesterweg was afgesloten tussen het spoorviaduct en het kruispunt Oegstgeesterweg /
Boerhaavelaan. Het verkeer op de Oegstgeesterweg werd naar het Houtkwartier geleid. Er waren
geen omleidingsborden op de Oegstgeesterweg. Ook in onze wijk was helemaal niets aangegeven
over omleidingsroutes.
Automobilisten “verdwaalden” in onze wijk. Ze liepen vast aan het eind van de Boerhaavelaan.
Automobilisten liepen ook vast in de Mariënpoelstraat en moesten keren. Een continue stroom van
auto’s, die zochten naar een manier om de wijk weer uit te kunnen. De Houtlaan stond vol. De
Faljerilstraat stond vol. Via de Dieperpoellaan liepen ze vast op de Houtlaan. In de Kagerstraat
werden de borden met eenrichtingsverkeer zeer vaak genegeerd. Ik heb 26 spookrijders geteld. Het
zijn er veel meer geweest. Er werd niet of nauwelijks gebruik gemaakt van de Zweilandlaan. De
wegen binnen het Houtkwartier zijn niet ontworpen voor dergelijke grote hoeveelheden verkeer. Een
fors aantal mensen noemden de situatie dan ook volstrekt idioot.
Tussen de Posthofrotonde en het spoorviaduct stond de Rijnsburgerweg in beide rijrichtingen vast.
Tussen de Warmonderweg en de Posthofrotonde stond het vast in de richting naar de stad. Ook
langs de Rijnsburgerweg was niets aangegeven over omleidingsroutes. Dit was de reden voor een
grote stroom sluipverkeer door het Houtkwartier via de Kagerstraat.
Ook de Schipholweg stond vast. Dit geeft aan hoe kwestbaar de situatie is aan de westkant van het
spoor. Wanneer één van de doorgaande wegen om wat voor reden dan ook niet beschikbaar is dan
ontstaat een chaos. Natuurlijk hebben deze doorgaande wegen ook onderhoud nodig. Dat moet
echter wel beter worden georganiseerd en voorbereid.

Welke zijn de ervaringen:
• De gemeente heeft niets gecommuniceerd naar de bewoners van het Houtkwartier
• Bebording en omleidingsroutes waren niet aanwezig.
• De Oegstgeesterweg was niet afgesloten bij de rotonde in Oegstgeest
• De gemeente was niet bereikbaar. 14071 is alleen beschikbaar op werkdagen. Een algemeen
calamiteitennummer is er niet. Een calamiteitennummer van Beheer werkte niet. Afdeling
verkeer onbereikbaar. Handhaving onbereikbaar (alleen via een formulier op de website
maar daarmee bereik je niemand in het weekend).
• De politie wilde niet komen.
• Er is contact opgenomen met het Leidsch Dagblad. Maandag staat er een artikel met een
foto in de krant. In dat artikel staat dat de werkzaamheden al zijn begonnen op vrijdag 16 okt
(ongepland) en dat dit heeft geleid tot lange opstoppingen op de Willem de Zwijgerlaan.
• De betreffende journalist heeft het telefoonnummer gegeven van een medewerker van de
gemeente. Hij was aan het werk bij de Willem de Zwijgerlaan. Hij kon niets doen aan de
situatie. Handhaving was verantwoordelijk. Hij gaf wel aan dat de geplande werkzaam voor
zondag 18 okt niet meer nodig waren. Ook de geplande werkzaamheden voor het volgend
weekend (24/25 okt) gaan niet door.
Via via is de verantwoordelijke wethouder Ashley North geïnformeerd over de situatie. Aan het eind
van de zaterdagmiddag heeft hij contact opgenomen. Hij had al een bezoek gebracht aan het
Houtkwartier. Hij had de problemen op de Rijnsburgerweg en de Houtlaan met eigen ogen gezien. Ik
heb hem geïnformeerd over de rest van de situatie en de ervaringen.
Ashley North heeft adequaat gereageerd. De gemeente moet een groot aantal lessen leren van deze
situatie. Dit mag niet weer gebeuren.
Met vriendelijke groet,
Wim Scholten
vz wijkvereniging Houtkwartier

