
 

Webcam N11/A4 moet fileleed beperken voor Bedrijventerrein Grote 

Polder  
 

Zoeterwoude – Vlak voordat je de weg opgaat even op de site van de Vereniging BIZ Grote Polder 

kijken of je in de file komt te staan. Dat kunnen de medewerkers van de bedrijven op Grote Polder 

gemakkelijk nagaan, want op de website zijn nu live beelden te zien van de A4 richting Den Haag en 

Amsterdam maar ook de N11 richting Alphen en de A4.  

In nauwe samenwerking met de Verkeers Informatie Dienst (VID) staan drie camera’s langs de A4 

opgesteld die live streaming beelden geven van de verkeerssituatie op het knooppunt N11/A4.  

In Leiden wordt al jaren gewerkt aan een betere bereikbare regio. Dit systeem, dat gefinancierd is 

door de provincie en de ondernemers op Grote Polder, draagt daar een steentje aan bij. Voorzitter 

Henk Prins erkent dat er veel ergernis is onder ondernemers en hun medewerkers die in de spits 

direct de file inrijden. “Dankzij de webcams kunnen automobilisten nu een eigen afweging maken of 

het verstandig is de weg op te gaan of dat het aantrekkelijker is om nog even door te werken en dan 

filevrij naar huis te rijden”. 

Via de website www.bizgrotepolder.nl  kan elke automobilist de camerabeelden raadplegen. Op dit 

moment wordt gewerkt aan een App waarop de beelden bekeken kunnen worden vanaf tablet en 

mobiele telefoon.  

De beelden zijn ook aantrekkelijk voor mensen die op andere bedrijventerreinen aan de zuid-

/oostkant van Leiden (Rooseveltstraat, Zoeterwoudseweg en Lammenschansdriehoek) en Leiderdorp 

werken. Want zij hebben met dezelfde opstoppingen te maken”, meent Parkmanager Ad van den 

Berg van ParkTrust. ”Met deze voorziening bieden we de medewerkers van Grote Polder en ook van 

omliggende bedrijventerreinen een keuze. Dat leidt tot minder frustratie en ook tot een betere 

spreiding van het verkeer op en rond het bedrijventerrein”, is de overtuiging van de parkmanager. 

Daarnaast hebben politie en hulpdiensten enthousiast gereageerd op de webcams, omdat die 

permanent zicht geven op de doorstroming op dit drukke knooppunt.  

 

Noot voor de redactie:  

Voor vragen kunt u zich wenden tot Parkmanager Ad van den Berg.  

parkmanager@bizgrotepolder.nl 

Tel: 06-51156211   
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