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Ontwerpverantwoording VO Heinsiuslaan 
 
De gemeente Leiderdorp heeft aan Megaborn de vraag gesteld om de fysieke inpasbaarheid 
inzichtelijk te maken van een mogelijke capaciteitsverruimende maatregel op de kruising Engelendaal 
- Heinsiuslaan. In de situatie 2020 is de huidige gecombineerde strook rechtdoor/rechtsaf op de 
Heinsiuslaan te kort vanwege het vele rechtsafslaande verkeer. Als uitgangspunt voor de ruimte 
waarbinnen de maatregel moet passen zijn de huidige trottoirband aan de oostzijde, en de watergang 
aan de westzijde als dwangpunten aangehouden.   
 
In een eerder stadium is een viertal varianten onderzocht (Goudappel Coffeng, 2011), waarin Variant 
A overeenkomt met behoud van de huidige situatie en derhalve afvalt. De benodigde opstellengte 
(114m) van Variant B is niet op de Heinsiuslaan aanwezig, vanwege de aantakking van de Muzenlaan 
na +/- 80m. Ook Variant C is vanwege de beperkte breedte niet fysiek inpasbaar. Om die reden is 
gekozen voor een ontwerp gebaseerd op de Combivariant (één gecombineerde strook voor linksaf en 
rechtdoor, en twee stroken rechtsaf). In eerste instantie richt dit onderzoek zich alleen op de 
Heinsiuslaan. Een eventuele extra linksafstrook op de Engelendaal richting Heinsiuslaan blijft 
vooralsnog buiten beschouwing. 
 
Gekozen is voor een profiel waarin de huidige rijbaan vanaf Engelendaal richting Muzenlaan (inclusief 
bestaande fietssuggestiestrook van 1,00m) onveranderd blijft. De andere rijrichting krijgt vanaf de 
Muzenlaan zowel een gecombineerde opstelstrook voor linksaf en rechtdoor, als een opstelstrook voor 
rechtsaf. Beide stroken zijn ongeveer 80m lang. Bijna 20m voor de kruising start de tweede 
opstelstrook rechtsaf, waardoor een gecombineerde opstellengte van 100m ontstaat. Alle drie de 
opstelstroken hebben een breedte van 2,75m. De rechtsafstrook is ter hoogte van het aanliggende 
fietspad nog 0,10m breder, als schrikafstand ten opzichte van de verhoogde band. De tweede 
opstelstrook rechtsaf is relatief kort, waardoor het als capaciteitsverruimende maatregel wellicht 
onvoldoende is. Fysiek is echter alleen extra ruimte te winnen voor een langere strook, wanneer de 
aangehouden dwangpunten losgelaten worden. 
 
Vanwege de versmalling per rijstrook ten opzichte van de huidige situatie, en vanwege het feit dat 
twee motorvoertuigen naast elkaar kunnen rijden of staan, is ervoor gekozen de fietssuggestiestrook 
te wijzigen in een aanliggend, verhoogd aangelegd fietspad van 1,20m (alleen voor rijrichting 
Muzenlaan - Engelendaal). Idealiter zou dit nog breder zijn, maar dat is niet ruimtelijk inpasbaar. Het 
voetpad wordt met 30cm versmald, tot 1,50m. 
 
De fietssuggestiestrook buigt af voorafgaand aan de tweede opstelstrook rechtsaf. Om te voorkomen 
dat gemotoriseerd verkeer op kan stellen op de fietssuggestiestrook is ervoor gekozen een smalle 
geleidende ‘tussenberm’ in te passen. Het fietspad kan pas weer teruggebracht worden naar de 
oorspronkelijke breedte van 2,10m voorbij de tweede strook rechtsaf. 
 
Ter hoogte van de Muzenlaan sluit het aanliggende fietspad aan op de bestaande 
fietssuggestiestrook. Vanwege het aangepaste profiel buigt de strook over het kruisingsvlak uit. De 
kruising met de Muzenlaan wordt voorzien van een inritconstructie. 
 
Het voorlopig ontwerp is in de tweede bijlage toegevoegd met tekeningnummer GLp1201-1-1-c0. 
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