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Inspiratie voor het college 

Leiden heeft een prachtige historische binnenstad. Sfeervolle hofjes, pittoreske stegen en prachtige 

grachten. Er zijn maar weinig steden die ons dat nadoen. Maar de binnenstad van Leiden staat ook 

vol met verkeersborden. Stopborden, voorrangsborden, parkeerborden. Op elke straat en elke hoek 

zijn er wel een paar te vinden. Maar of ze altijd nodig zijn? Wij betwijfelen dat. 

 

Aangezien al die borden afbreuk doen aan de historische uitstraling van onze stad, het onderhoud 

daarvan geld kost en veel bewoners en bezoekers ze liever kwijt dan rijk zijn PvdA, hebben wij bij de 

bespreking van de kadernota Kwaliteit Openbare Ruimte aan het college gevraagd om daar wat aan 

te doen. Het college heeft die uitnodiging opgepakt en toegezegd binnen drie maanden met een plan 

van aanpak te komen om het aantal verkeersborden in onze binnenstad te verminderen. 

 

De PvdA juicht deze voortvarende aanpak toe en wil graag haar steentje bijdragen aan de 

vermindering van het aantal verkeersborden. Daarom hebben wij deze notitie opgesteld. Op de 

volgende pagina´s staan een aantal willekeurig genomen foto´s van verkeersborden in de binnenstad 

van Leiden. Bij elke foto staat een kritische vraag of prikkelende stelling. Mogelijk dat sommige 

stellingen gemakkelijk te weerleggen zijn. Of dat een bepaald verkeersbord toch écht moet blijven 

staan.  

 

Echter, wij hopen dat niet op die manier naar deze notitie wordt gekeken. 

 

Nee, wij hopen hiermee het college te inspireren om buiten de geijkte kaders te kijken en af te 

stappen van het idee dat met een verkeersbord alles te regelen valt. Of zelfs, dat je met een 

verkeersbord van alles zou willen regelen.  

 

Een schriftelijke reactie op deze notitie is niet nodig. Wel een frisse blik op het probleem en de 

intentie om samen te werken aan het versterken van de historische kwaliteit van onze binnenstad bij 

het opstellen van het plan van aanpak. Succes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie: Gijs Holla, duo-raadslid PvdA Leiden, 0629524267 en gijsholla@gmail.com 
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Figuur 1 Boommarkt – Hotel Nieuw Minerva 

Waarom staat dat bord daar? Het staat er in elk geval niet om te voorkomen 

dat de stoep geblokkeerd wordt. Er staan immers paaltjes.  

Is het omdat anders gasten van het hotel hun auto daar neerzetten als ze 

inchecken en ze op die manier de weg blokkeren? Hoe erg zou dat zijn? En hoe 

vaak zou dat gebeuren en hoe lang zou dat dan duren? Trouwens, is de weg 

daar niet breed genoeg om er langs te rijden?  

 

 

 

 

Figuur 2 Het Rapenburg – hoek Kaiserstraat 

Waarom hangen er aan één paal twee dezelfde borden? Is dat echt 

noodzakelijk?  

Is het omdat er op dat punt van twee kanten auto´s (Rapenburg en 

Kaiserstraat) aan komen en iedereen het bordje moet kunnen zien? Waarom 

het paaltje dan niet een paar meter naar achteren plaatsen? 

 

 

 

 

 

 

Is het écht nodig dat dat bord daar staat? Voor wie is het bord bedoeld? Voor 

fietsers? Er is een stoeprand. De weg heeft aparte fietsstroken.  Of gaan we op 

alle stoepen binnenkort zo´n bord neerzetten? 

Mag je niet fietsen op het plein? Waarom staat zo´n bord dan niet aan de 

andere kant bij het hotel?  

 

 

 

  

Figuur 3 Beestenmarkt 
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Figuur 4 Blauwpoortsbrug 

Het is niet heel goed te zien maar aan beide kanten van de 

Blauwpoortsbrug staat hetzelfde verkeersbord (verboden in 

te rijden voor auto´s en motoren). Waarom staat het bord 

niet maar aan één kant? In de rest van Leiden staan borden 

toch ook niet aan beide kanten van de weg? 

Het bord aan de rechterkant van de foto is zowel goed te 

zien voor auto´s die vanaf de Breestraat komen als uit de 

Haarlemmerstraat. Dus waarom dat tweede bord? 

 

 

 

 

Het is niet heel goed te zien maar aan beide kanten van de 

brug staat precies hetzelfde bord. Waarom? Is aan één kant 

niet voldoende? In de rest van Leiden staan borden toch ook 

niet overal borden aan beide kanten van de weg? 

Waarom hangt dat witte bordje met die pijl eronder? 

Iedereen weet toch dat het gaat over het gebied na het bord 

(de brug). 

Trouwens, kunnen beide bordjes niet weg? Inderdaad de 

brug is smal om daar te parkeren maar in Leiden zijn wel 

meer smalle straten zonder dat daar zo´n bord bij staat. 

 

 

Figuur 6 Vismarkt 

 

Waarom staat dit bord hier? Om fietsers te weren? Waarom? Het is geen 

winkelsteeg en er ligt een stoeprand voor. 

Daarnaast, aan de kant van de Breestraat staat dit bord niet. 

 

 

  

Figuur 5 Brug bij het LAK over de Witte Singel 
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Figuur 7 Ketelboetersteeg 

Het paaltje midden in de Ketelboetersteeg voorkomt dat er auto´s de steeg 

in rijden. Waarom dat verkeersbord dan? 

Hoe vaak zou het gebeuren dat motoren door deze steeg rijden?  

Trouwens, waarom geen motoren in deze specifieke steeg terwijl alle 

stegen in de buurt het wel mag? Althans in die andere stegen staat geen 

bord. 

Overigens, aan de kant van de Breestraat staat dit bord niet. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Een paaltje speciaal voor een straatnaambordje. Dat zie je veel in Leiden. Maar op verschillende plekken zit het bordje op 

de gevel van een pand. Waarom dat verschil? Waarom niet alle bordjes – voor zover praktisch – op de gevel?  

  

Figuur 8 Houtstraat en Vismarkt 
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Parkeerautomaten in Leiden. Soms staat er wel een bord bij en soms niet. Waarom? Als het nu op veel plekken zonder kan 

waarom dat niet overal zonder? Oké, automobilisten moeten misschien even wat langer zoeken naar een automaat. 

Figuur 10 1e Binnenvestgracht en Narmstraat 

 
 

Op nog geen honderd meter afstand van elkaar. Paaltjes die straten afsluiten (bij 1e Binnenvestgracht staan ze toevallig 

omlaag) de ene keer zonder bord verboden in te rijden, de andere keer met. In de hele binnenstad wordt daar anders mee 

omgegaan. Waarom dat verschil? Zou het niet overal zonder kunnen? 

  

Figuur 9 Langebrug, Zonneveldstraat en Rapenburg 
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Figuur 11 Van der Werfpark 

 

 

Het Van der Werfpark heeft drie ingangen. De bebording bij elke ingang is anders (een bord is verdwenen). Waarom? 

Trouwens, de ingangen van het park zijn zo opgezet dat het park in fietsen lastig is. Dus waarom is een bord überhaupt 

nodig? Daarnaast, als ze er niet zouden staan hoeveel extra fietsers zou dat opleveren? En hoe groot zou de overlast 

daarvan zijn? Kortom zouden we niet zonder die borden kunnen? 

Figuur 12 Bij Molen de Put en hoek Oude Rijn - Hoogstraat 

 
 

Twee verdwenen borden. Geen idee welke borden er weg zijn. Paaltjes weghalen of bord terugplaatsen? (is terugplaatsen  

écht nodig?)  


