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1

VERKEERSAFWIKKELING BAANDERIJ

Deze notitie betreft een analyse/onderzoek van de verkeersafwikkeling op en rond de toekomstige Baanderij
na de realisatie van de gebiedsontwikkeling waarvoor op dit moment de eerste planfases worden doorlopen.
De hoofdvraag hierbij is:
- kan het beoogde verkeersnetwerk op en rond de Baanderij het verkeersaanbod verwerken dat zal
ontstaan na de realisatie van de gebiedsontwikkeling Baanderij?
Specifieke subvragen zijn:
- kan de kruising Rietschans-Engelendaal in de ‘huidige’ vormgeving (huidige kruising, met opgeheven
bypass vanaf de Oude Spoorbaan) het toekomstige verkeer goed verwerken? Ook in relatie met de
kruising Oude Spoorbaan-Engelendaal?
- is het noodzakelijk of gewenst om op de Rietschans tussen Touwbaan en Engelenbaan rijstroken toe te
voegen voor meer capaciteit?
- is het mogelijk om de Baanderij in het toekomstbeeld verkeerskundig goed te kunnen laten functioneren
zonder de doorsteken naar het Zijlkwartier bij Van der Marckstraat en Lijnbaan?
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Urhahn Urban Design heeft een toekomstbeeld voor de Baanderij geschetst en een berekening gemaakt van
de ruimtelijke veranderingen (vermindering bedrijven, toename aantal woningen). Deze cijfers zijn door het
bureau 4Cast verwerkt in modelberekeningen. De resultaten van deze modelberekeningen worden in deze
notitie getoetst.

Afbeelding 1.1 Aanpassingen verkeersnetwerk voor autoverkeer (groen 50 km/h, geel 30 km/h)

2

MODELINTENSITEITEN

2.1

Varianten

Er zijn drie modelvarianten doorgerekend:
- huidig 2020 - huidige intensiteiten op huidige verkeersnetwerk;
- referentie 2030 - toekomstige intensiteiten op huidige verkeersnetwerk maar met reeds vastgelegde
aanpassingen (bijvoorbeeld afsluiting Spanjaardsbrug voor autoverkeer en Leidse Ring Noord);
- project 2030 - toekomstige intensiteiten, inclusief (her)ontwikkeling op de Baanderij, op toekomstige
verkeersnetwerk.
Een nadere beschrijving van de modellen is opgenomen in bijlage I. De ruimtelijke wijzigingen die onderdeel
zijn van de (her)ontwikkeling zijn daarin benoemd. In de beschrijving is ook opgenomen wat de reeds
vastgelegde aanpassingen zijn die, los van de gebiedsontwikkeling Baanderij, al in de plannen zijn
opgenomen. Tevens is het nu voorliggende toekomstige verkeersnetwerk beschreven.
De modelintensiteiten laten zien dat de avondspits duidelijk maatgevend is voor de inrichting van het
verkeersnetwerk.
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2.2

Aandachtspunten

Een verkeersmodel is een afbeelding van de werkelijkheid. Om een model werkbaar te houden, kunnen niet
alle details van die werkelijkheid in het model worden gebracht. Voor een goed begrip van de resultaten is
het daarom belangrijk een beeld te hebben van zaken die in werkelijkheid mogelijk anders zullen zijn. Dit
kan worden verwoord in een aantal aandachtspunten.

Afbeelding 2.1 Locaties aandachtspunten verkeersmodel

Aandachtspunten:
1 aan het verkeer van/naar het gebied tussen Leidse Ring Noord (Oude Spoorbaan) en Rietschans is ook
het verkeer toegevoegd dat zijn herkomst/bestemming heeft in de flats aan het Engelendaal die direct
ten zuiden liggen van de Rietschans. Dit zorgt voor een overschatting van het verkeer vanuit Rietschans
naar Engelendaal en vice versa, van 50-100 voertuigen in het spitsuur;
2 modelmatig is vanaf de kruising Rietschans-Engelendaal de route naar de Zijldijk ten noorden van de
Leidse Ring Noord het kortste en snelste via de Leidsedreef. In werkelijkheid is het wenselijk dat dit
verkeer via de Rietschans naar de Zijldijk zal rijden en is ontwerptechnisch het streven dat de route via de
Leidsedreef niet de snelste is. In werkelijkheid betekent dit dat er meer verkeer de Rietschans zal volgen
dan het model aangeeft. Vanwege het éénrichtingverkeer op de doorsteek naar de Leidse Dreef vanaf de
Rietschans geldt deze onderschatting alleen in westelijke richting;
3 het verkeer vanuit de Baanderij richting de Leidsedreef heeft in het model de mogelijkheid om op de
Rietschans nabij de kruising Engelendaal linksaf te slaan. In werkelijkheid rijdt dit verkeer via de Zijldijk en
is hiervoor de Leidsedreef niet geheel maar gedeeltelijk éénrichtingsverkeer, alleen het deel direct vanaf
de Rietschans;
4 het verkeer vanuit de herontwikkeling van de Baanderij tussen Rietschans en Touwbaan is nu
modelmatig volledig aangesloten op de Touwbaan, ten zuiden van de Rietschans. Het is wenselijk dat in
werkelijkheid een deel van dit verkeer wordt aangesloten op de Rietschans, tussen Zijldijk en Touwbaan.
Dit leidt per saldo tot meer verkeer op de kruising Touwbaan-Rietschans, en dus een zwaardere
conflictbelasting. Dit is meegenomen in de simulatiestudie;
5 ongewenst doorgaand verkeer door de Van der Marckstraat en Lijnbaan is in de nieuwe situatie niet
meer mogelijk. In de nieuwe plansituatie blijft er nog wel doorgaand verkeer in noordelijke richting
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6

mogelijk, vanaf de Persant Snoepweg via de Van der Valk Boumanweg en Zijldijk door de Baanderij. Het
beeld is dat dit zowel in de ochtend- als avondspits enerzijds extra bijdraagt aan de belasting van de
kruising Rietschans-Engelendaal, anderzijds kan deze route het Engelendaal ontlasten door voor
bewoners en bezoekers van de Baanderij vanuit het ‘zuiden’ een kortere route te bieden. De modelruns
tonen vooralsnog echter beduidend meer doorgaand verkeer dan bestemmingsverkeer. In de
ochtendspits zijn het circa 200 voertuigen en in de avondspits circa 100 voertuigen (respectievelijk circa
60-70 % en circa 40 % van het verkeer vanaf de Van der Valk Boumanweg, via de Zijldijk). Ook in het
onderzoek uit 2018 naar de effecten van de tijdelijke afsluiting van Spanjaardsbrug is dit beeld te zien;
het verminderen van het doorgaande verkeer door de Baanderij heeft tot gevolg dat de Van
Poelgeestlaan en de Laan van Ouderzorg beduidend rustiger worden. De Vronkenlaan wordt in de
modelcijfers drukker. Dit komt omdat de ‘kop’ van het Zijlkwartier in het model niet bereikbaar is
gemaakt via de Baanderij. Die toename valt grotendeels weg als de beoogde verbinding van de ‘kop’ van
het Zijlkwartier met de Zijldijk wordt gerealiseerd. In de simulatiestudie is hier wel rekening mee
gehouden.

2.3

Vergelijking tellingen en modelresultaten

Uit de vergelijking van de tellingen van 2019 en de modelresultaten voor 2020 (zie bijlage II) blijkt dat
verdeling van het verkeer over de verschillende richtingen in het verkeersmodel een redelijk beeld geeft van
de werkelijkheid. Wel zijn de modelcijfers over alle richtingen gemiddeld hoger dan uit de tellingen blijkt. Op
basis daarvan kunnen wij zeggen dat de modelresultaten een goede input zijn voor berekeningen en
simulaties die moeten leiden tot een robuuste verkeersstructuur.

3

KRUISPUNTBEREKENINGEN VRI KRUISING RIETSCHANS-ENGELENDAAL

3.1

Basis berekeningen met modelresultaten

De kruispuntberekeningen zijn uitgevoerd op basis van de modelresultaten waarbij de intensiteiten vanuit de
2-uurs spits in het model zijn omgezet naar 1-uur spitscijfers (60 % van de 2-uurs spits). Voor vrachtauto’s is
een personenauto equivalent gehanteerd van 2,0.

Tabel 3.1 Basis VRI-berekeningen Rietschans-Engelendaal
Cyclustijden (sec) per variant

Ochtendspits

Avondspits

tellingen 2019

56,2

70,5

model 2020 basis

55,6

71,2

model 2030 referentie

71,5

83,5

model 2030 project

69,4

84,5

De basis VRI-berekeningen geven cyclustijden die in werkelijkheid langer zullen zijn, omdat in het
verkeersbeleid van de gemeente Leiderdorp bij VRI’s langzaam verkeer en bussen prioriteit krijgen. De
berekende cyclustijden laten zien dat hiervoor nog voldoende ruimte is. Voor de kruisingen op het
Engelendaal is een cyclustijd tot 90 seconden wenselijk en tot 120 seconden acceptabel.
Goed zichtbaar is dat reeds ingezet beleid om de verkeersstructuur aan te passen (waaronder afsluiting
Spanjaardsbrug) in 2030 leidt tot vergelijkbare hogere cyclustijden (zie cijfers van ‘model 2030 referentie’)
leidt als de herontwikkeling van de Baanderij (zie cijfers van ‘model 2030 project’).
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Op basis van deze berekening kan worden geconstateerd dat de kruising drukker wordt dan in de huidige
situatie, maar dat dit niet leidt tot problemen. Wel is het gewenst om de rechtsafstrook op het Engelendaal
naar de Rietschans voor verkeer vanaf de Oude Spoorbaan, te verlengen. Hooguit zijn er beperkte
aanpassingen in de mate en snelheid waarin de fietsers en voetgangers groen krijgen. Dit betekent dat op
basis van deze berekeningen wordt geadviseerd om de kruising in principe qua vormgeving niet aan te
passen. Uiteraard zal regulier verkeerskundig onderhoud wel gaan leiden tot andere tijdsinstellingen in het
verkeersregelprogramma.

3.2

VRI kruising Rietschans-Engelendaal - Plan B varianten

Het is mogelijk dat kortstondige pieken in het verkeersaanbod of toename van fietsers/voetgangers en
openbaar vervoer druk gaan geven op doorstroming in de avondspits. De huidige prioriteit voor
fietsers/voetgangers en openbaar vervoer wordt bij voorkeur niet verminderd. Daarnaast geldt dat het
verkeersmodel een verwachting is, waarbij het mogelijk is dat in werkelijkheid de verdeling van het verkeer
over het kruispunt wat ongunstiger is.
Mocht daarom onverhoopt toch een aanpassing noodzakelijk zijn, dan is het goed om te weten of er een
werkbaar ‘Plan B’ beschikbaar is. De onderstaande mogelijkheden laten dat zien. Belangrijk is ook dat deze
maatregelen een beeld geven van de maatregelen die genomen hadden kunnen worden als de
kruispuntberekeningen al wel een overbelasting hadden laten zien. Eigenlijk geldt voor alle maatregelen die
hieronder genoemd worden dat het op zich acceptabel is om ze te nemen, maar de juiste keuze maatwerk is
en toegesneden moet zijn op het dan actuele verkeersaanbod.
De variatie aan mogelijke maatregelen is groot. Mocht blijken dat er ‘iets’ moet gebeuren dan is niet op
voorhand te bepalen welke maatregel dat is en wat het werkelijke effect zal zijn. Statische
verkeersmodelberekeningen zijn daarvoor niet geschikt. Pas als er daadwerkelijk overbelasting dreigt is er
het moment om hier nader naar te kijken en op basis van het werkelijke verkeersaanbod de beste maatregel
te kiezen of de beste combinatie van maatregelen. Voordeel hierbij is dat het geen van alle zeer dure of zeer
ingrijpende maatregelen zijn.
Mogelijkheden voor fysieke capaciteitsuitbreiding
Voor fysieke capaciteitsuitbreiding liggen, gegeven de huidige vormgeving, de volgende aanpassingen voor
de hand:
- toevoeging aparte rechtdoor-strook op Van der Havelaan (oostelijke zijtak);
- toevoeging aparte rechtdoor-strook op Rietschans (westelijke zijtak).
Voordeel van deze aanpassingen is dat de cyclustijd korter kan worden, er is meer capaciteit, en dat er meer
flexibiliteit mogelijk wordt in de verkeersregeling. Dit laatste zorgt voor een betere opvang van tijdelijke
pieken op afzonderlijke richtingen en kan bijdragen aan kortere wachttijden voor langzaam verkeer.
Nadeel van deze aanpassingen is het extra ruimtegebruik. Direct nabij de kruising moet bij alle twee
mogelijke aanpassingen een extra strook worden aangelegd op één van de zijwegen.
Wegnemen noordelijke oversteek Engelendaal
Met de komst van de nieuwe fietstunnel onder het Engelendaal langs de Leidse Ring Noord (direct ten
zuiden van de Oude Spoorbaan) wordt de noordelijke oversteek van het Engelendaal wat minder belangrijk.
Het geheel weghalen van deze oversteek is daardoor een optie om naar te kijken als het op de kruising in de
toekomst toch te druk zou worden.
Mogelijkheden voor rerouting
Een alternatief voor capaciteitsuitbreiding kan ook rerouting zijn. Bij rerouting worden bepaalde
verkeersstromen gedwongen om te rijden. Dit kan op twee schaalniveaus:
- aanpassingen in de éénrichtingsverkeer-structuur in het Zijlkwartier en op de route Van der Valk
Bouman;
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-

onmogelijk maken van rijrichtingen op de kruising die slechts weinig verkeer hebben, maar die relatief
zwaar effect hebben voor de conflictbelasting op de kruising.

De eerste optie betreft mogelijke maatregelen om ‘sluipverkeer’ door de Baanderij, via de Van der Valk
Boumanweg, te verminderen. Dit is geen simpele afweging. Het knippen van de Van der Valk Boumanweg
zou niet alleen leiden tot ontlasting van het kruispunt en vermindering van sluipverkeer, maar zou ook
verhinderen dat bewoners van de Baanderij deze route kiezen waardoor het Engelendaal en ook de kruising
Rietschans-Engelendaal zwaarder worden belast. Een maatregel als deze kan veel effect hebben, maar kan
alleen goed werken als die precies op maat wordt ingezet, afgestemd op het werkelijke verkeersaanbod.
De tweede optie sluit aan bij het beeld dat nu al zichtbaar is op het Engelendaal voor de bewoners en
bezoeker van een aantal flats. Vanaf Engelendaal kunnen zij rechtsaf naar het parkeerterrein en vanaf het
parkeerterrein kunnen zij rechtsaf Engelendaal weer op rijden. Voor dezelfde route terug moeten zij een
keerbeweging maken bij het eerstvolgende kruispunt.
Het voordeel van rerouting is dat de maatregelen weinig of geen fysieke ruimte vragen.

3.3

Samenhang met kruispunt Leidse Ring Noord-Engelendaal

De vrije opstelafstand tussen beide kruispunten is ruim 130 m. Met een voertuiglengte van 6 m kunnen hier
ruim 20 voertuigen opstellen. Om die in één groenbeurt te kunnen verwerken is een groenbeurt van circa
40 seconden nodig. De oprijdende richting vanaf Engelendaal naar de Oude Spoorbaan, linksaf richting
Leiden, zal zo’n lange groentijd niet snel nodig hebben. Voor verkeer vanaf de Oude Spoorbaan naar
Engelendaal geldt dit ook als het rechtdoor gaat op de Engelendaal bij de kruising Rietschans. Een koppeling
hier is bovendien onhandig omdat het verkeer zich verdeelt over twee richtingen, een substantieel deel gaat
hier naar rechts richting Baanderij. Bij een vaste groene golf zouden er dan in de verkeersstroom veel gaten
ontstaan waardoor de beschikbare capaciteit onvoldoende wordt benut.
Beide VRI-kruisingen liggen dichtbij elkaar, maar dus ook weer niet zo dicht dat een harde onderlinge
koppeling noodzakelijk is. Wel kan het gewenst zijn om extra te borgen dat de bussen goed kunnen
doorstromen. De voorgestelde Plan B maatregelen om de kruising Rietschans-Engelendaal te optimaliseren
kunnen daar eventueel ook aan bijdragen. Ook is de verwachting dat er een natuurlijk proces van onderlinge
afstemming kan ontstaan waarbij de kruisingen met ongeveer gelijke cyclustijden gaan functioneren. Het is
dan ook verstandig om bij het ontwerp van de verkeersregeling voor de Oude Spoorbaan-Engelendaal
rekening te houden met langere cyclustijden (en dus ook grotere opstellengtes) dan sec uit de kruispuntberekening volgt.
Op basis van het voorgaande zijn er een paar kanttekeningen te maken bij het nu voorliggende ontwerp van
de kruising Oude Spoorbaan, wellicht (deels) ontstaan als gevolg van de gewijzigde verkeersstromen in
relatie tot de Baanderij. In bijlage IV zijn de gehanteerde intensiteitscijfers opgenomen.
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Afbeelding 3.1 Voorliggend ontwerp Oude Spoorbaan - Engelendaal, in het kader van Leidse Ring Noord

Die kanttekeningen betreffen de volgende punten:
- rechtsaf-opstelstrook verlengen vanaf Engelendaal naar Rietschans;
- te korte rechtsaf-opstelstroken op Oude Spoorbaan, naar Engelendaal;
- enkele linksafstrook op Oude Spoorbaan, naar Engelendaal;
- posities van stopstrepen.
Rechtsaf-opstelstrook verlengen
Op basis van de kruispunt-berekeningen voor kruising Rietschans-Engelendaal is het gewenst om de
rechtsaf-opstelstrook zoveel mogelijk te verlengen om te voorkomen dat verkeer richting de Baanderij in de
wachtrij voor rechtdoorgaand verkeer blijft steken. Feitelijk mag deze opstelstrook direct na de fietstunnel
beginnen.
Te korte rechtsaf-opstelstroken
De modelcijfers inclusief de ontwikkelingen in de Baanderij laten ten opzichte van eerdere cijfers voor deze
kruising zien dat er minder verkeer rechtdoor gaat op de Oude Spoorbaan en meer verkeer rechtsaf naar
Engelendaal. Hierdoor zijn er drie risico’s:
- de wachtrij voor rechtsafslaand verkeer blokkeert de rechter-rechtdoorgaande strook. Dit kan leiden tot
ongewenste en onveilige manoeuvres door rechtdoorgaand verkeer als verkeer op de linker
rechtdoorgaande strook nog wel lege opstelruimte kan bereiken;
- de wachtrij voor rechtdoorgaand verkeer blokkeert de toegang naar de rechtsafstroken. Tijdens lange
groenbeurten voor de rechtdoorgaande richting vallen dan hiaten, als rechtsaffers alsnog uitvoegen. Dit
zorgt voor een capaciteitsvermindering en kan leiden tot een lange wachtrij op de Oude Spoorbaan;
- voor gegarandeerde busprioriteit voor rechtsafslaande bussen wordt het noodzakelijk om in de
spitsperioden ook de rechtdoorgaande richting op de Oude Spoorbaan met prioriteit naar groen te
sturen. Dit is ongunstig voor de capaciteit en voor verkeer vanaf Engelendaal.
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Tabel 3.2 Cyclustijden en opstellengte bij 3x rechtdoorstrook Oude Spoorbaan (3x8) of 2x linksaf naar Engelendaal (2x3)

cyclustijden (sec)
met bussen
zonder bussen

opstellengte ri. 8 (m)

OS

AS

OS

AS

2x3

104

97

114

102

3x8

104

97

102

90

2x3

78

77

90

84

3x8

77

72

78

72

In de huidige situatie is de opstellengte op de rechter-rechtdoorstrook 125 m. In het voorliggende ontwerp
is deze opstellengte 75 m. In de tabel is steeds de opstellengte gegeven die overschreden zal worden in
10 % van de cycli. Op basis van de kruispuntberekeningen van de modelintensiteiten van de
modelberekeningen voor de Baanderij zijn deze risico’s dus niet ondenkbeeldig. Bij de hogere cyclustijden,
binnen de natuurlijke fluctuaties, of bij (niet ondenkbeeldig) extra drukte op de Noordelijke Leidse Ring als
gevolg van incidenten op het hoofdwegennet of het Leidse wegennet zal de wachtrij op rechterrechtdoorstrook de toegang tot rechtsafstroken blokkeren, met de genoemde risico’s tot gevolg.
Met de gegeven vormgeving zal alleen een toekomstige ‘aanpassing met de kwast’ door op de brug de
rechterstrook alleen te bestemmen voor rechtsaf, niet goed werken omdat er dan één van de rechter twee
rechtdoorgaande opstelstroken te kort zal worden. Bij een wat langere groentijd is die te korte opstelstrook
zo leeg waarna er vervolgens op één strook minder verkeer door groen kan rijden. De derde
rechtdoorgaande opstelstrook zal naar verwachting niet altijd volledig gevuld zijn (niet iedereen wil daar
rijden om na de kruising lastig te moeten samenvoegen). Daarnaast zijn ongewenste taferelen over
rijstrookwisselingen te verwachten die vergelijkbaar zijn met de in de regio bij velen bekende ongelukkige
situatie op de N206 vanuit Leiden voor de Lammebrug.
Voor een robuuste kruising verdient het daarom aanbeveling om het ontwerp zodanig aan te passen dat de
rechtsaf-opstelstroken een stuk worden verlengd. Als daarvoor de derde opstelstrook voor rechtdoor op de
Oude Spoorbaan moeten wijken, is dat niet onoverkomelijk. De cyclustijden van de variant met twee linksafopstelstroken naar Engelendaal geven ongeveer dezelfde cyclustijden en dus dezelfde prestatie.
Nota bene: in de berekeningen voor de variant met drie opstelstroken op de Oude Spoorbaan is ervan
uitgegaan dat de eerste twee opstelstroken gelijkmatig en volledig worden gebruikt en de derde
opstelstrook ook in de spits slechts voor de helft (buiten de spits slechts sporadisch). Dit is een herkenbaar
beeld op andere locaties zoals bijvoorbeeld de N207 bij Nieuw Vennep of de N205 bij Hoofddorp.
Enkele linksaf-opstelstrook
In relatie tot het vorige punt kan worden gemeld dat ten opzichte van eerdere verkeerscijfers er van de Oude
Spoorbaan meer verkeer linksaf naar Engelendaal gaat. Nu is dit niet de grootste stroom, maar het valt zeker
te overwegen om voor deze richting dubbele opstelstroken te hanteren in plaats van de inefficiënte derde
rechtdoorgaande strook in tegenovergestelde richting. Voordelen zijn dat het verkeer op deze linksafstrook
alvast deels kan voorsorteren voor de nadering van de kruising Rietschans-Engelendaal en dat het wellicht
gemakkelijker wordt om een langere rechtsafstrook op de andere tak van de Oude Spoorbaan in te passen.
De opstellengtes op de twee resterende rechtdoorgaande stroken worden dan weliswaar wat langer, de
totale cyclustijd blijft gelijk. De regeling gaat dus niet slechter functioneren.
Posities van de stopstrepen
Het voorliggende ontwerp blinkt niet uit door efficiëntie. De krappe opstellengte voor rechtsafslaande
voertuigen van de Oude Spoorbaan kan gemakkelijk al wat langer gemaakt worden door de stopstrepen
verder naar voren te leggen. Dan kan door eerder te kiezen voor zweepmasten en lage lantaarns dan voor
portalen. Dit is ook van belang voor de capaciteit omdat het gunstiger is uit oogpunt van de
intergroentijden (minder tijdsverlies tussen het groen van opeenvolgende richtingen).
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4

KRUISPUNTBEREKENINGEN VRI KRUISING VRONKENLAAN-ENGELENDAAL

Tabel 4.1 Basis VRI-berekeningen Vronkenlaan-Engelendaal (voor modelintensiteiten zie bijlage III)
Variant

Ochtendspits

Avondspits

model 2020 basis

59,6

73,4

model 2030 referentie

60,6

64,7*

model 2030 project

62,2

73,3

*

De lagere cyclustijd is hier ontstaan door een modelmatige bijzonderheid die er toevallig voor zorgt dat een bepaalde
verkeersstroom vanaf een herkomstpunt dichtbij de kruising net een andere route kiest en daardoor deze kruising ontlast.

Op basis van deze berekeningen kan worden gesteld dat de veranderingen rondom de Baanderij niet leiden
tot structurele veranderingen in de verkeersdruk op deze kruising.

5

BEREKENINGEN EN SIMULATIE INTERN IN BAANDERIJ

5.1

Verkennende berekening Rietschans-Touwbaan

In het gebied zelf is het drukste punt de kruising Rietschans-Touwbaan. Hier komen de interne stromen
richting hoofdontsluiting (kruising Rietschans-Engelendaal) bij elkaar. Het is ongewenst om hier een grote
kruising van te maken. Bij voorkeur blijft de kruising compact en zonder verkeerslichten. Het is de vraag of
dat mogelijk is.
Verkennend is een rotondeberekening gemaakt op basis van de modelintensiteiten, om een beeld te krijgen
van de belasting van een ongeregelde vormgeving. De verzadigingswaarde van 0,83 in afbeelding 5.1 voor
de rotondeberekening in de huidige avondspits, sluit aan bij het beeld dat in de huidige situatie in de
avondspits de ongeregelde kruising al is overbelast. Let op: de modelintensiteiten zijn lager dan in de
simulatie, zie paragraaf 5.2).

Afbeelding 5.1 rotondeberekening kruising Rietschans-Touwbaan, met rotondeverkenner provincie Zuid-Holland
Model

Periode

Vormgeving

Verzadiging

2020 huidig OS

1 str. Rotonde

0,41

2020 huidig AS

1 str. Rotonde

0,83

Passeerb. Rotonde

0,62

2030 ref

OS

1 str. Rotonde

0,51

2030 ref

AS

1 str. Rotonde

0,79

2030 project OS

1 str. Rotonde

0,58

2030 project AS

1 str. Rotonde

0,83

Passeerb. Rotonde

0,41

De rotondeberekeningen met de rotondeverkenner van de provincie Zuid-Holland houden geen rekening
met fietsers en eventuele voetgangers die in de voorrang zitten. Correcties voor de simulaties ten opzichte
van de aandachtspunten bij het model, leveren extra verkeer op deze kruising. Op basis daarvan kan worden
gesteld dat op deze locatie een éénstrooksrotonde als oplossing niet mogelijk is. Dat zit met name in de
oversteek van de westelijke tak Rietschans, richting het Engelendaal. Een passeerbare rotonde, met bypass, is
wel mogelijk, maar is vanuit oogpunt van fietsers en voetgangers minder veilig om over te steken.
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De belasting op die oversteek kan worden voorkomen bij andere vormgevingen dan een rotonde en daarbij
het slim positioneren van de fiets- en voetgangersoversteken. Op basis van de routes in het gebied lijken er
op de oversteek van de westelijke tak Rietschans geen grote aantallen fietsers of voetgangers te verwachten.

Afbeelding 5.2 Principeschets kruising Rietschans-Touwbaan

In bovenstaande afbeelding is een schets met voorrangsroute Touwbaan-Rietschans. De oosttak van de
Rietschans heeft geen oversteek. Daar zijn toch al weinig fietsers en voetgangers en met een binnendoor
verbinding (rood) in het her te ontwikkelen gebied zal dit aantal nog meer beperkt worden. Wel is het dan
nodig om de twee resterende oversteken uit te voeren als fietsoversteek in twee richtingen.

5.2

Simulatiestudie

Voor de simulatie zijn enige aanpassingen in het netwerk aangebracht ten opzichte van het verkeersmodel:
1 verkeer vanuit de Baanderij naar de Leidsedreef rijdt via de Zijldijk en kan de Leidse Dreef oprijden
omdat die alleen eenrichtingsverkeer heeft direct vanaf de Rietschans;
2 er is een verbinding toegevoegd vanuit de noordkop van het Zijlkwartier naar de Zijldijk. Bewoners van
de noordkop kunnen daarmee net als nu door de Baanderij naar het Engelendaal rijden, in plaats van via
de Vronkenlaan;
3 het verkeer van het herkomst-/bestemmingspunt uit het model aan de Draadbaan is verdeeld over twee
herkomst-/bestemmingspunten in de simulatie: één aan de Draadbaan en één aan de Rietschans.
De simulaties zijn voor de maatgevende avondspits uitgevoerd. De eerste simulaties zijn uitgevoerd om de
voorgestelde vormgeving voor de kruising Rietschans-Touwbaan uit de vorige paragraaf, een ongeregelde
voorrangskruising met brede middenbermen voor oversteken in etappes (met telkens een over te steken
rijstrook per deeloversteek), te kunnen onderzoeken. Uit deze simulaties is gebleken dat de geschetste
ongeregelde kruispuntoplossing (zie afbeelding 5.2) het verkeer niet kan verwerken.
Omdat de verkennende berekeningen een rotonde al uitsloten, is gekeken naar een kruising met
verkeerslichten. Om voor deze kruising die geen onderdeel is van de hoofdstructuur, een lage cyclustijd
(voor korte wachttijden) te kunnen hanteren is gekozen voor een dubbele rechtsafstrook van Touwbaan naar
Rietschans. Berekeningen tonen dat hiermee een verkeersregeling met een cyclustijd van circa 60 seconden
mogelijk is, hetgeen gunstig is voor de wachttijden voor de fietsers in dit gebied. De dubbele rechtsafstrook
betekent ook een dubbele afrijstrook en daardoor is het voor een consistent wegbeeld gewenst om deze
dubbele stroken ook door te trekken richting Engelendaal en niet eerst nog voor een korte afstand terug te
gaan naar een strook.
Op basis van het voorgaande is er een noodzakelijke keuze voor een kruising met verkeerslichten voor de
kruising Rietschans-Touwbaan.
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Afbeelding 5.3 Touwbaan-Rietschans, kruising met verkeerslichten en twee rechtsafstroken vanaf Touwbaan

De kruising Draadbaan-Touwbaan heeft een minder zware belasting en kan ongeregeld blijven. Maar hier is
wel een voorkeur voor brede middenbermen. Op de voorrangsweg Touwbaan, omdat er dan een
personenauto kan wachten tussen de twee rijstroken. Op de zijweg Draadbaan, omdat een brede
middenberm beter zichtbaar maakt dat auto’s vanaf de Rietschans hier rechtsaf slaan, ook als ze niet hun
richtingsaanwijzer aanzetten, hetgeen het oprijden vergemakkelijkt.
Belangrijk is dat er een zeker evenwicht is tussen de verdeling van het verkeer over de drie herkomst/bestemmingspunten in het vernieuwde gedeelte van de Baanderij (zie afbeelding 5.4). De verdeling van de
aantallen te bouwen woningen en de daarbij horende parkeervoorzieningen bepaalt hoe mensen gaan
rijden. Met name een ongunstige verdeling tussen de herkomst-/bestemmingspunten 7 en 8 kan van invloed
zijn op de verkeersafwikkeling. Met de nu voorziene verkeersregeling op de kruising Rietschans-Touwbaan
kan eenvoudig een afstemming op maat gemaakt worden op deze verdeling. Belangrijk is wel dat niet vrijwel
alle woningen/bedrijven in het gebied van punt 7 en 8 worden ontsloten via punt 8 en nauwelijks via punt 7.
Dat zou namelijk kunnen leiden tot wachtrijen op de Draadbaan voor de kruising met de Touwbaan.

Afbeelding 5.4 Herkomst en bestemmingspunten in vernieuwde deel van de Baanderij
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6

CONCLUSIES/AANBEVELINGEN

Conclusies
De conclusies zijn feitelijk de antwoorden op de onderstaande onderzoeksvragen (die in de inleiding zijn
gesteld).
Kan het beoogde verkeersnetwerk op en rond de Baanderij het verkeersaanbod verwerken dat zal
ontstaan na de realisatie van de gebiedsontwikkeling Baanderij?
Ja, het netwerk kan het verkeersaanbod verwerken. Aandachtspunten zijn er inderdaad ten aanzien van
onderstaande subvragen.
Kan de kruising Rietschans-Engelendaal in de ‘huidige’ vormgeving (huidige kruising, met opgeheven
bypass vanaf Oude Spoorbaan) het toekomstige verkeer goed verwerken? Ook in relatie met de kruising
Oude Spoorbaan-Engelendaal?
Ja, deze kruising in de huidige vormgeving kan het verkeer goed verwerken. De enige noodzakelijke
aanpassing is de verlenging van de opstelstrook voor verkeer komende van de Oude Spoorbaan rechtsaf
naar de Baanderij. Deze aanpassing kan gemakkelijk ingepast worden in de werkzaamheden voor
herinrichting van de kruising Oude Spoorbaan-Engelendaal.
Niettemin zal het wel druk worden op de kruising. Mocht blijken dat in de toekomst de werkelijke
intensiteiten leiden tot een hogere belasting dan zijn nog diverse relatief eenvoudige verbeteringen
mogelijk. Het heeft geen nut om nu al één van die maatregelen uit te voeren, want waarschijnlijk is het niet
nodig en als het wel nodig mocht blijken dan zal de keuze op maat moeten worden gemaakt.
Het samenstel van de kruisingen Oude Spoorbaan-Engelendaal en Rietschans-Engelendaal kan het verkeer
in principe goed verwerken. Wel wordt aanbevolen om vanwege de veranderende intensiteiten als gevolg
van de ontwikkeling van de Baanderij aanpassingen op het nu voorliggende ontwerp van de kruising Oude
Spoorbaan-Engelendaal te maken:
- een verlengde rechtsafstrook op de Oude Spoorbaan tot ten minste 100 m maar bij voorkeur 125 m,
rechtsaf van Oude Spoorbaan naar Engelendaal;
- verlengde rechtsafstrook vanaf Engelendaal naar Rietschans (beginnen direct na de nieuwe fietstunnel
onder Engelendaal);
- stopstrepen dichterbij de kruising plaatsen door te werken met zweepmasten en niet met portalen.
Als de verlengde rechtsafstrook op de Oude Spoorbaan lastig inpasbaar is in combinatie met de derde
rechtdoorgaande opstelstrook, dan kan worden overwogen om de derde rechtdoorgaande strook te laten
vervallen en een tweede opstelstrook toe te passen voor de linksafstrook vanaf Oude Spoorbaan naar
Engelendaal.
Is het noodzakelijk of gewenst om op de Rietschans tussen Touwbaan en Engelenbaan rijstroken toe te
voegen voor meer capaciteit?
Sec voor de capaciteit van het wegvak is het niet nodig. Vanwege de noodzakelijke nieuwe inrichting van de
kruising Touwbaan-Rietschans met verkeerslichten en twee rechtsafstroken vanaf de Touwbaan naar de
Rietschans is het voor een consistent wegbeeld een logische keuze om in oostelijke richting wel een tweede
rijstrook toe te voegen.
Is het mogelijk om de Baanderij in het toekomstbeeld verkeerskundig goed te kunnen laten functioneren
zonder de doorsteken naar het Zijlkwartier bij Van der Marckstraat en Lijnbaan?
Ja, dat is goed mogelijk. Wel is er het risico dat het verkeer dat nu van deze doorsteken gebruikmaakt deels
verschuift naar de route Van der Valk Boumanlaan/Zijldijk. De modelresultaten suggereren dit ook. Als de
beoogde verkeersstructuur daadwerkelijk is gerealiseerd is monitoring op verkeersdruk wel gewenst, om
waar nodig aanvullende maatregelen te kunnen nemen. Bij nadere afwegingen voor eventuele maatregelen
dient een afweging gemaakt te worden tussen de algemene bereikbaarheid van de Baanderij en de
mogelijke kwetsbaarheid die afsluiting van de Van der Valk Boumanweg geeft voor de Baanderij. Oftewel:
alleen verkeer dat de route via de Van der Valk Boumanweg gebruikt als sneller alternatief voor de route via
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het Engelendaal om de Zijlbrug te bereiken is sluipverkeer. Al het verkeer dat een bestemming heeft in de
Baanderij is zeker geen sluipverkeer.
Aanbevelingen
De verkeersontsluiting is en blijft een belangrijk aspect bij de herontwikkeling van de Baanderij. De
modelcijfers zijn op basis van de huidige inschattingen. Nieuw verkeersbeleid en nieuwe ontwikkelingen
kunnen leiden tot verschuivingen in het verkeersbeeld, in de keuzes van het vervoermiddel, de tijdstippen
van rijden en de routekeuze. Bijvoorbeeld het recente beleid van de gemeente Leiderdorp om het gebruik
van de fiets en het openbaar vervoer te bevorderen, kan hierbij van invloed zijn en in Leiden spelen
soortgelijke ontwikkelingen. De herontwikkeling van de Baanderij is niet binnen enkele jaren gerealiseerd.
Daarom wordt aanbevolen om verkeerskundig de vinger aan de pols te houden en de verkeerskundige om
de circa 5 jaar van een update te voorzien en waar nodig plannen aan te passen of maatregelen te nemen.
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Inleiding
In deze memo worden de uitgangspunten van de modelwerkzaamheden voor de Baanderij
in Leiderdorp beschreven. Voor deze studie wordt gebruik gemaakt van het RVMK Holland
Rijnland versie 3.2. In totaal worden drie varianten doorgerekend:


2020 Huidig



2030 Referentie



2030 Project

1
Modelwerkzaamheden Baanderij

2

Netwerk

2.1

2020 Huidig
Voor 2020 Huidig is het 2020 netwerk als uitgangspunt gebruikt. In dit netwerk is de
Leidsedreef als éénrichtingsverkeer toegevoegd van de Rietschans naar de Zijldijk. Verder
zijn geen wijzigingen aan het netwerk aangebracht.

2.2

2030 Referentie
Voor 2030 Referentie is het 2030 netwerk als uitgangspunt gebruikt. Het afsluiten van de
Spanjaardsbrug voor autoverkeer en de opheffing van de bypass van de Oude Spoorbaan
zijn hierin opgenomen. In dit netwerk is de Leidsedreef als éénrichtingsverkeer toegevoegd
van de Rietschans naar de Zijldijk. Verder zijn geen wijzigingen aan het netwerk
aangebracht.

2.3

2030 Project
Voor 2030 Project is het 2030 netwerk als uitgangspunt gebruikt. Als leidraad voor de
netwerkwijzingen is figuur 2-1 gebruikt. In de bijlage modelplots van de het netwerk in het
RVMK HR. Ook de afsluiting van de Spanjaardsbrug voor autoverkeer en de opheffing van
de bypass van de Oude Spoorbaan zijn in het netwerk opgenomen

Figuur 2-1: Schematisering netwerk voor 2030 Project
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3

Sociaal Economische Gegevens
In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten en de gebruikte methodiek voor het opstellen
van de SEG’s beschreven. Voor 2020 Huidig en 2030 Referentie worden de standaard SEG’s
van het RVMK HR v3.2 gebruikt, hier worden verder geen wijzigingen aangebracht. In 2030
Project worden enkel aanpassingen gedaan aan de zones in het studiegebied (Baanderij).
In paragraaf 3.1 wordt de verdeling van het programma over de RVMK HR zones
beschreven. De methodiek voor de omzetting van het programma naar de SEG’s is
weergegeven in paragraaf 3.2. Paragraaf 3.3 beschrijft de SEG’s voor de zones van de
Baanderij per variant.

3.1

Programma
Onderstaand het programma voor 2030 Project wat verwerkt moet worden in de SEG’s.
Meijekwartier (exclusief ROC locatie)(noordelijk deel)
Aantal woningen: 563
Aantal m2 werken(BVO): 10.725
KPN locatie (zuidoost, losse locatie)
Aantal woningen: 61
Aantal m2 werken (BVO): 1153
Touwkwartier (transformatie gebied aan de Zijl)
Aantal woningen: 1420
Aantal m2 werken (BVO): 27.046
Werkbaan(huidige (auto)bedrijven rondom de touwbaan) + Parkstrip (exclusief KPN
locatie en sociale huurwoningen)(gebied ten noordoosten van de touwbaan oa.
tankstation)
Geen wijzigingen

3
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Het programma heeft betrekking op vier modelzones in het RVMK HR: 1123 t/m 1226 en
1132. In onderstaande afbeelding is de zone-indeling weergegeven. In het rood is de
gebiedsindeling van het programma weergegeven.

Figuur 3-1: Zone-indeling RVMK HR; in het rood de gebiedsindeling van de kwartieren

Zoals is figuur 3-1 is te zien valt een gebied onder meerdere modelzones. Het programma
dient dus opgesplitst te worden over de modelzones. Dit wordt gedaan op basis van het
geografische aandeel van het programma per modelzone. In figuur 3-2 zijn de aandelen per
zone weergegeven.
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Figuur 3-2: Aandeel per kwartier voor desbestreffende modelzone

Onderstaand de aanpassingen voor 2030 Project per zone. In tabel 3-1 is een overzicht van
de verdeling van het programma over de zones weergegeven.


1123: ROC-locatie is opgenomen in deze zone en het aantal woningen in deze zone
blijven behouden. De woningen zijn voornamelijk gelegen in het zuidelijke deel van
de zones, daar is verder geen ontwikkeling gepland. 66% van het programma voor
het Meijekwartier is toegevoegd aan deze zone (283 arbeidsplaatsen en 372
woningen).



1124: Het programma van het Meijekwartier (34%) en het Touwkwartier (100%) zijn
overgenomen voor deze zone. De bedrijvigheid in de Parkstrip blijft behouden
(noordelijke gedeelte van de zone). Hiervoor wordt op basis van geografische
gegevens 16% van de oorspronkelijke vulling behouden (77 arbeidsplaatsen).



1125: Geen wijzigingen aangebracht.



1126: Geen wijzigingen aangebracht.



1132; Het programma van de KPN-locatie is toegevoegd aan de oorspronkelijke
vulling van deze zone.
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Tabel 3-1: Verdeling van het programma over modelzones

Zone
1123
1124
1125
1126
1132
Totaal

3.2

BVO m2 werken
7.079
30.692
1.153
38.924

Woningen
372
1.611
61
2.044

Methodiek

3.2.1 Arbeidsplaatsen
Voor omrekeningen van het aantal m2 BVO naar het aantal arbeidsplaatsen een
omrekenfactor van 25 m2/arbeidsplaats gebruikt. In de SEG’s van het RVMK HR wordt een
uitsplitsing gemaakt naar verschillende categorieën: Landbouw, industie, detail en overig.
Voor de uitsplitsing naar deze categorieën zijn de verhoudingen van de oorspronkelijke (van
2030) SEG’s gebruikt.

3.2.2 Inwoners
Voor het aantal huishoudens is het opgegeven aantal woningen gebruikt. Voor de bepaling
van het aantal inwoners en inwoners gerelateerde gegevens1 zijn de verhoudingen t.o.v. het
aantal huishoudens van de zone gebruikt. Wanneer deze niet geschikt zijn, zijn de
gemiddelde verhoudingen van de gemeente Leiderdorp gebruikt.

1

Leeftijdsverdeling en de beroepsbevolking per man/vrouw.
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3.3

SEG’s per variant
De vulling wat betreft inwoners en arbeidsplaatsen voor 2020 Huidig, 2030 Referentie en
2030 Project zijn in tabellen 3-2 en 3-3 weergegeven. Voor 2020 Huidig en 2030 Referentie
zijn de standaard SEG’s van het RVMK HR gebruikt. Voor 2030 Project zijn de in paragraaf
3.1 en 3.2 beschreven wijzigingen aangebracht.
Tabel 3-2: Inwoners per zone voor de Baanderij in Leiderdorp

RVMK HR
ZONE
1123
1124
1125
1126
1132

Gemeente
Leiderdorp - Baanderij
Leiderdorp - Baanderij
Leiderdorp - Baanderij
Leiderdorp - Baanderij
Leiderdorp - Baanderij
Totaal

2020
Huidig
792
4
1.040
77
902
2.815

INWONERS
2030
Referentie
778
4
1.023
75
887
2.767

% verschil t.o.v. 2020 Huidig
2030
Project
1.486
3,339
1.023
75
1,003
6.926

2030 Referentie
-2%
0%
-2%
-3%
-2%
-2%

2030 Project
88%
83375%
-2%
-3%
11%
146%

Tabel 3-3: Arbeidsplaatsen per zone voor de Baanderij in Leiderdorp

RVMK HR
ZONE
1123
1124
1125
1126
1132

Gemeente
Leiderdorp - Baanderij
Leiderdorp - Baanderij
Leiderdorp - Baanderij
Leiderdorp - Baanderij
Leiderdorp - Baanderij
Totaal

2020
Huidig
877
494
14
708
118
2,211

Arbeidsplaatsen
% verschil t.o.v. 2020 Huidig
2030
2030
Referentie
Project 2030 Referentie
2030 Project
851
283
-3%
-68%
479
1,305
-3%
164%
14
14
0%
0%
687
687
-3%
-3%
114
160
-3%
36%
2,145
2,449
-3%
11%
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Bijlage II: Intensiteiten kruispunt Rietschans-Engelendaal
De kruispuntberekeningen zijn uitgevoerd op basis van de modelresultaten waarbij de intensiteiten vanuit de
2-uurs spits in het model zijn omgezet naar 1-uur spitscijfers (60 % van de 2-uurs spits). Voor vrachtauto’s is
een personenauto equivalent gehanteerd van 2,0. De resulterende getallen zijn hier getoond.
Richtingnummers uit de eerste kolom zijn terug te vinden in de afbeelding van de kruising. Ter oriëntatie is
richting 5 verkeer op Engelendaal, rechtdoorgaand van zuid naar noord. Richting 8 is verkeer vanuit de
Rietschans waarbij op twee stroken rechtdoorgaand en linksafslaand verkeer gelijktijdig kan rijden.
In de tellingen zijn voor richting 2 en 8 rechtdoorgaand en linksafslaand verkeer bij elkaar opgeteld. In de
modelresultaten zijn voor linksafslaand verkeer apart linksafrichtingen opgenomen, respectievelijk richting
3 en 9. In de telling is geen onderscheid gemaakt tussen vrachtauto’s en personenauto’s. Hierdoor zullen de
totalen circa 2-5 % lager kunnen zijn dan de cijfers uit de modelruns omdat daarvoor het aantal vrachtauto’s
wel is omgezet in personenauto-eenheden (PAE).

Afbeelding II.1 Intensiteiten kruispunt Rietschans-Engelendaal
Rietschans-Engelendaal
PAE

2019 telling

richting

2019-OS-telling
2019-AS-telling
2020-OS-basis
2020-AS-basis
2030-OS-ref
2030-AS-ref
2030-OS-pro
2030-AS-pro
1

2020-basis

94

31

2

2030-ref

2030-pro

127

60

103

65

106

71

15

17

11

13

4

12
21

3

48

25

37

22

34

18

38

4

10

25

8

25

5

21

5

23

5

468

442

503

551

551

613

602

654

6

56

106

79

73

43

61

88

190

7

85

258

113

235

32

80

115

267

21

45

20

32

19

26

496

295

680

499

991

732

830

8
9

186

10

113

82

194

98

593

521

528

466

11

606

758

514

761

553

870

597

966

12

16

67

31

89

38

95

38

196

1936

2657

2481

3380

2872

3722
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Bijlage III Intensiteiten kruispunt Vronkenlaan-Engelendaal

Afbeelding III.1 Intensiteiten kruispunt Vronkenlaan-Engelendaal
Vronkenlaan-Engelendaal
PAE

2020

2030-ref

OS-basis AS-basis

OS-ref

2030-pro
AS-ref

OS-ref

AS-ref

1

155

430

102

118

95

413

2

144

224

40

67

40

217

3

16

16

40

19

40

20

4

13

28

13

21

13

25

5

238

221

307

524

332

298

6

40

26

61

122

44

26

7

57

105

70

94

56

94

8

47

134

22

167

20

60

9

122

84

145

139

227

188

10

111

59

125

99

158

177

11

625

644

632

661

719

730

12

117

289

33

181

44

138

1684

2261

1588

2210

1790

2386

Chart Title
800

700
600

500
400

300
200

100
0

1

2

3

4

5

6

OS-basis

AS-basis

OS-ref
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7
AS-ref

8
OS-ref

9
AS-ref

10

11

12

IV
BIJLAGE: INTENSITEITEN EN KRUISPUNTBEREKENINGEN KRUISPUNT OUDE
SPOORBAAN-ENGELENDAAL
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Bijlage IV Intensiteiten en berekeningen kruispunt Oude Spoorbaan-Engelendaal
Nota bene: de afbeelding is van de huidige kruising en dient alleen om aan de richtingnummers uit de tabel
te kunnen plaatsen.

Afbeelding IV.1 Richtingnummers
Oude Spoorbaan-Engelendaal
PAE

tellingen 2019

2030 kaderbesluit

richting

OS 2019

OS kader AS kader OS eerder AS eerder

AS 2019

2030 eerder berekend 2030-pro
OS pro

AS pro

2

796

698

818

989

1073

868

854

901

3

150

160

338

235

185

156

241

191

4

123

189

270

371

207

268

293

351

6

606

742

721

745

947

1062

1165

1255

7

592

741

650

975

1036

1235

920

1431

8

1116

924

1088

867

1262

1236

1114

1022

3383

3454

3885

4182

4710

4825

4587

5152

Voor modeljaar 2030 zijn eerder modelcijfers verstrekt, nog zonder de ontwikkeling van Baanderij, tevens
voor een variant ‘kaderbesluit’. De tellingen van 2019 zijn inclusief de rechtsaffers op de bypass (die er nu
nog is). Goed zichtbaar is de toename op richting 3 en 6 in de avondspits als gevolg van de herontwikkeling
van de Baanderij en ook de herverdeling van het verkeer komende vanaf de Zijlbrug, met de herontwikkeling
van de Baanderij gaat er meer verkeer rechtsaf naar het Engelendaal.
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