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Geachte heer Peerdeman, 
 
De raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van de gemeente Leiden heeft op 16 april 
2020 het kaderbesluit Vogelwijk – Raadsherenbuurt behandeld. U heeft  namens het 
“Wijkcomité Vogelwijk” een zogeheten inspraakreactie ingediend, waarbij u aangeeft met 
genoegen aandacht ziet voor meer groen, waterberging en klimaatadaptatie in de wijk. 
 
Daarnaast vraagt u enerzijds bij wie de wens vandaan komt voor de aanleg van een fietspad in 
de Nachtegaallaan en anderzijds om bij de rioolwerkzaamheden aandacht te hebben voor de 
boomwortels om boomwortelschade tijdens de uitvoering te voorkomen. 
 
Voordat ik overga op beantwoording van uw inspraakonderwerpen wil ik u er attent op maken 
dat de raadscommissie is terug te zien via: https://leidennotubiz.nl/ kunt u bij uitzending gemist: 
21-04 Leefbaarheid en Bereikbaarheid, de behandeling van het kaderbesluit volgen vanaf 
1:01:40 uur. 
 
Beantwoording Fietsstraat 

De wens voor de aanleg van een fietsstraat in de Nachtegaallaan komt uit de nota herijking 

fietsroute Leiden 2013-2020, vastgesteld door de gemeenteraad op 10 oktober 2013 en is als 

projectnummer 16 opgenomen. Het college is zich er van bewust dat er in de Nachtegaallaan 

meerdere opgaven samen komen en dat er verschillende belanghebbenden en gebruikers zijn 

die van de Nachtegaallaan gebruik maken. De afgelopen maanden is onderzoek uitgevoerd 

naar de mogelijkheid om een fietsstraat in de Nachtegaallaan te realiseren. Dit wordt samen met 

alle andere opgaven die in de Nachtegaallaan nodig zijn, uitgewerkt in een voorstel met 

verschillende ontwerpvarianten die met voordelen en nadelen inzichtelijk zijn gemaakt. De 

ontwerpvarianten die passen binnen de beleidskaders van de gemeente en uitvoerbaar zijn, 

worden tijdens het participatietraject met de bewoners gedeeld.  U krijgt als bewoner tijdens het 

participatietraject nog voldoende de mogelijkheid om uw voorkeur voor de toekomstige inrichting 

van de Nachtegaallaan kenbaar te maken. 

 

Beantwoording rekening houden met boomwortels 

Uw zorg over het beschadigen van de boomwortels delen wij. Ook voor het college is het van 

groot belang om zo min mogelijk boomwortels te beschadigen. Bij de voorbereiding van het 

project worden in de Vogelwijk en Raadsherenbuurt op veel verschillende locaties proefsleuven 

gegraven om inzicht te krijgen in het werkelijk verloop van boomwortels en kabels en leidingen 

die door elkaar lopen. Op basis van deze informatie wordt in het ondergrondse ontwerp voor het 

vuilwaterriool en hemelwaterriool en het (toekomstige) energienet, optimaal rekening gehouden 

met bestaande boomwortels en kabels en leidingen en wordt schade aan boomwortels tot en 

minimum beperkt. 

 

 

 



Tot slot 

Ik hoop met de beantwoording in deze brief uw vragen voldoende te hebben beantwoord. Mocht 

u na het lezen van de brief nog vragen hebben dan kunt contact opnemen met de 

projectmanager van de Vogelwijk – Raadsherenbuurt, David van Zanten. David is bereikbaar via 

e-mailadres d.van.zanten@leiden.nl of via telefoonnummer 06 - 15 888 740. 

  

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.M. North 

Wethouder Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte 
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