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25 oktober 2022 
 
VERKEERSCHAOS IN HET HOUTKWARTIER 
De gemeente voert op 24 en 25 oktober asfalteringswerkzaamheden uit op de Houtlaan. Volgens een 
gemeentelijke nieuwsbrief wordt in het voorjaar van 2023 met de uitvoering van het Masterplan 
Verkeer Houtkwartier gestart. Dan wordt het asfalt in de Houtlaan vervangen door klinkers en 
worden daar ook verkeersdrempels aangelegd. De gemeente geeft geen antwoord op de vraag 
waarom dan nu het asfalt moet worden vervangen. Dat lijkt verspilling van geld en onnodige 
overlast.   
 
Er was op 24 oktober sprake van een grote verkeerschaos in de wijk. De voorbereidingen en 
getroffen maatregelen om het verkeer in goede banen te leiden waren volstrekt onvoldoende. Je kon 
de wijk bij voorbeeld alleen verlaten via het kruispunt Boerhaavelaan/Oegstgeesterweg. Nergens was 
dat aangegeven. Iedereen, die via dit kruispunt onze wijk binnenkwam werd via de Zweilandlaan 
naar de Kagersstraat geleid. Daar kwam je vervolgens in een fuik terecht. Je liep vast in de 
Dieperpoellaan, de Eijmerspoelstraat, de Faljerilstraat en/of de Kagerstraat. Dat leidde daar tot 
bijzonder veel kerende auto’s. Op sommige momenten wel 10 tegelijk in een bepaalde straat. 
Verkeersregelaars op deze plekken waren er niet. Dat vonden ze bij de gemeente niet nodig. Het 
heeft begrijpelijk geleid tot geïrriteerde en tot wanhoop gedreven automobilisten. Het heeft ook 
geleid tot veel spookrijders in de Kagerstraat. Ik heb er meer dan 100 geteld. Dit spookrijden leidde 
tot gevaarlijke situaties in de Kagerstraat en bij de Rijnsburgerweg en de Posthof rotonde. Sommige 
automobilisten slaan, na in de Kagerstraat tegen de rijrichting in te rijden, aan het einde van de 
Kagerstraat linksaf, tegen het verkeer in, naar de Posthofrotonde. Op bijgaande foto zie je een 
vrachtwagen die op de Rijnsburgerweg tegen de rijrichting in de Posthofrotonde op wil rijden.  
 
De verantwoordelijke gemeentelijke afdelingen Beheer en Verkeersregie waren niet bereid om iets 
aan de situatie te veranderen. Op alles was het antwoord “niet nodig”, “doen we niet” of “ja zeggen 
en gewoon niet doen”. Op veel plaatsen in de wijk waren geplaatste borden gewoon fout. Daarvan 
zijn er een aantal gecorrigeerd maar in de meeste gevallen gewoon niet. Via één van deze borden 
werden automobilisten zelfs aangezet tot spookrijden in het eerste deel van de Kagerstraat. Voor 
automobilisten was en is het nog steeds een zeer verwarrende situatie.  
 
Er is geen sprake geweest van afstemming op andere projecten en hun omleidingsroutes. Zelfs 
binnen het Houtkwartier was geen sprake van afstemming. In een brief naar de gemeente hebben 
we hierop vooraf gewezen. Gisteren hebben we ook kunnen constateren, dat het kruispunt 
Mariënpoelstraat/Eijmerspoelstraat/van Swietenstraat en ook de van Swietenstraat zelf, zijn 
afgesloten. De gemeente heeft daarover niet gecommuniceerd.  
 
De wijkvereniging heeft de situatie ook met de politie besproken. Zij hebben dezelfde ervaringen. 
Geen medewerking vanuit de gemeente. De gemeente en de politie zitten overigens niet op dezelfde 
lijn m.b.t. wie moet wat doen. De consequentie is dan dat er niets gebeurt. 
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Samen met de politie heeft de wijkvereniging voorgesteld om bij het kruispunt 
Boerhaavelaan/Oegstgeesterweg een groot waarschuwingbord te plaatsen en een verkeersregelaar 
te laten optreden om alle auto’s zonder bestemming in de wijk daar al tegen te houden. Er was bij de 
gemeente echter geen bereidheid om dat te doen. 
 
Gelukkig heeft een manager van een andere afdeling bij de gemeente vanuit zijn budget geld 
beschikbaar gesteld om een verkeersregelaar in te huren voor het regelen van het verkeer bij het 
kruispunt Kagerstraat/Faljerilstraat en spookrijders daar tegen te houden. Via dat budget is er voor 
vandaag een verkeersregelaar beschikbaar. Vanaf vanochtend 06:45 uur doet hij zijn werk. Ook 
vandaag zijn er nog wel steeds veel kerende auto’s. Het spookrijden is gelukkig wel gestopt.  
  
Met vriendelijke groet, 
 
Wim Scholten 
Kagerstraat 30 
2334 CR Leiden 
vz wijkvereniging Houtkwartier 
mob +31 651 137 163 
 
 


