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Samenvatting (1)
In dit schetsboek omschrijven we, de stuurgroep LAB071, hoe en welke keuzes we maakte rond kansrijke

maatregelpakketten en eventuele effectieve aanvullende modules.

Inleiding
Hoe blijft de Leidse Agglomeratie goed leefbaar en bereikbaar? Die vraag staat centraal in de Verkenning LAB071
(Leidse Agglomeratie Bereikbaar), een gezamenlijk project dat de gemeenten Leiden en Leiderdorp eind 2012 zijn
gestart.

Voor het bedenken van maatregelen voor het oplossen van het bereikbaarheidsvraagstuk heeft de stuurgroep
LAB071 randvoorwaarden opgesteld, namelijk: de maatregelen (1) betreffen fysieke maatregelen voor (vracht)auto,
OV en fiets, (2) moeten doorgaand verkeer weren in de Leidse binnenstad en de kern van Leiderdorp in verband met
ruimtelijke kwaliteit en HOV-inpassing, (3) kunnen we uitvoeren binnen het Ringwegoost-budget en (4) zijn
uitvoerbaar voor 2020.

Met dit vraagstuk is de projectgroep aan de slag gegaan. In sessies met raadsleden en de zogenoemde AggloLAB-

sessies (met bewoners en ondernemers) zijn verschillende maatregelen en pakketten besproken. In juni/juli 2013
stelden we in overleg met de raadsleden en AggloLAB scenario’s op die we onderzochten in de globale analyse. De
resultaten van de globale analyse deelden we met raadsleden en AggloLAB in november 2013 en we vroegen ze in
die bijeenkomsten naar hun inzichten. Voor een gedetailleerde omschrijving van de inbreng en wat we ermee hebben
gedaan, verwijzen we naar de verslagen van de bijeenkomsten. Deze staan op de website www.leiden.nl/LAB071.
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Samenvatting (2)
Globale analyse
In de globale analyse onderzoeken we uiteenlopende scenario’s. De analyse geeft aan dat 30 km/uur binnen en
op de singels een goede maatregel is voor de binnenstad, op voorwaarde dat we het doorgaand verkeer goed
faciliteren. Daarnaast geeft de analyse de volgende inzichten:

Maatregelen die de ambities goed faciliteren zijn: het gesloten houden van bruggen in de spits, de verbinding
Plesmanlaan-Schipholweg-Willem de Zwijgerlaan-N445 (verkeer buitenom), een zuidelijke ontsluiting van De
Waard, het openstellen van de OV-brug Hofland voor autoverkeer, de aansluiting N11-Kanaalweg en beperkte,
maar effectieve investeringen in OV en fiets.

De Westelijke Ringweg en de verbinding tussen De Waard en Baanderij lijken minder aantrekkelijk. Deze
scenario’s leveren een lokaal voordeel op voor leefbaarheid en bereikbaarheid, maar trekken ook verkeer de
stedelijke omgeving in. Dit laatste is niet de bedoeling. De positieve effecten van uitgebreid investeren in OV en
fiets zijn te beperkt ten aanzien van het faciliteren van de ambities.
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Samenvatting (3)
Bereikbaarheidsfilosofie
Op basis van het voorgaande komen we tot een bereikbaarheidsfilosofie voor de Leidse agglomeratie.

Wat houdt deze filosofie in? We willen het verkeer zoveel en zolang mogelijk op een Agglo-ring laten rijden.
Deze ring bestaat uit de A4, N446, Oude Spoorbaan, Willem de Zwijgerlaan, Schipholweg, Plesmanlaan, A44 en
nog aan te leggen Rijnlandroute. Daarbij minimaliseren we het verkeer in de woongebieden. Wel moeten de
centra goed bereikbaar zijn door ‘inprikkers’ vanaf de Agglo-ring. We onderscheiden daarbij drie soorten
gebieden: kernen, woongebieden en stedelijke gebieden. In de kernen staat ruimtelijke kwaliteit voorop en
weren we het doorgaande verkeer. In de woongebieden is een goede balans tussen leefbaarheid en
bereikbaarheid van belang. Stadslanen, waar auto’s, OV en fietsers gelijkwaardig zijn, dragen zorg voor de
ontsluiting van de woonwijken. Ook hier willen we het doorgaande verkeer beperken. De stedelijke gebieden in
de zone nabij de Agglo-ring zijn uitstekend bereikbaar. Hier concentreren we zo veel mogelijk de bedrijvigheid.

Waarom kiezen we voor deze bereikbaarheidsfilosofie? Ten eerste omdat de maatregelen die passen bij deze
filosofie kosteneffectief zijn. Met beperkte investeringen kunnen we de bestaande infrastructuur maximaal
benutten. Ten tweede omdat de maatregelen snel te realiseren zijn, voor 2020. Ten derde omdat ze onze
ambities optimaal faciliteren. Het versterkt de leefbaarheid en bereikbaarheid voor de hele agglomeratie! Ten
slotte sluit deze filosofie goed aan op het huidig beleid van gemeenten.
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Samenvatting (4)
Kansrijke maatregelpakketten
Welke kansrijke maatregelpakketten passen bij de gekozen bereikbaarheidsfilosofie? In ieder geval:
• No Regret maatregelen. Dit zijn snel realiseerbare maatregelen met groot draagvlak, zoals het beperken van
het openen van bruggen in de spits, afstemmen van verkeersregelinstallaties, aanleggen van ontbrekende
fietspaden, installatie van een verkeerscentrale, informatieborden op de Agglo-ring en andere dynamisch
verkeersmanagement-maatregelen, zoals het openstellen van de Hoflandbrug bij calamiteiten.
• Agglo-basis maatregelen. Maatregelen om de doorstroming op de Agglo-ring te versterken en de snelheid te
vergroten. De maatregelen omvatten de aanpak van kruispunten, zoals de rotondes op de N445 en
kruispunten op de Plesmanweg. Ook beperken we de doorstroming op delen van de Engelendaal, Hoge
Rijndijk en Rijnsburgerweg.

Bij deze studie houden we aan dat in 2020 de reeds voorgenomen projecten (benoemd in het Ambitiedocument
LAB071) zijn uitgevoerd, zoals de Rijnlandroute en de HOV-inpassingen van Zoetermeer-Leiden en MeerlijnNoord. Ook is de invoering van 30 km/uur binnen en op de singels dan werkelijkheid. De kansrijke
maatregelpakketten voeren we dus uit in aanvulling op deze projecten.

We onderzoeken de komende maanden in welke mate deze twee kansrijke maatregelpakketten de ambities uit
het Ambitiedocument faciliteren en de knelpunten op het wegennet wegnemen. Als blijkt dat deze maatregelen
de ambities voldoende faciliteren, zijn verdere maatregelen niet nodig. Aanvullende maatregelen zijn wel nodig
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als dit niet het geval is.

Samenvatting (5)
Modules
We vermoeden, op basis van de globale analyse, dat we met de No Regret en Agglo-basis maatregelen nog niet
alle knelpunten wegnemen, met name die op de Persant Snoepweg - Hoge Rijndijk, Morsweg – Haagweg en de
kern van Oegstgeest (Geversstraat). Daarom denken we alvast na over aanvullende maatregelen die deze
laatste knelpunten kunnen oplossen. De maatregelen bundelen we in modules. Modules die positief kunnen
bijdragen, zijn:
• Uitgebreid 30 km/u regime, een idee van het AggloLAB. Hierdoor weren we het verkeer nog verder uit
woongebieden. Omdat de hulpdiensten en het OV door moeten kunnen rijden, richten we de stadslanen wel
in op 50 km/uur.
• Stadslaan De Waard. Deze module omvat het maken van een zuidelijke verbinding naar De Waard.
Deze module heeft als doel om knelpunten rond leefbaarheid en bereikbaarheid weg te nemen aan de
noordoostzijde van de agglomeratie. We willen de leefbaarheid rond de Hoge Rijndijk, Persant Snoepweg,
Sumatrastraat en Zijldijk en de bereikbaarheid van de Burgemeester- en Professorenwijk verbeteren.
• Verlengde N11. Deze verbinding naar de Kanaalweg heeft als doel om de Europaweg, Hoge Rijndijk, Persant
Snoepweg en Willem van der Madeweg te ontlasten. Verkeer vanaf de A4 verkrijgt hiermee een alternatief om
richting Burgemeester- en Professorenwijk te rijden.
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Samenvatting (6)
• Morsweg autoluw. Doel van de varianten binnen deze module is om de leefbaarheid van de Morsweg en
Haagweg te verbeteren.
• Noordelijke tak Agglo-ring. We nemen maatregelen om de doorstroming en snelheid te vergroten op de
Oegstgeesterweg, Abtspoelweg en N446. Hierdoor realiseren we een extra noordelijke ontsluiting naar de
A44. Deze extra verbinding zorgt voor een afname van verkeer in de kern van Oegstgeest en voor een
robuuster verkeersnetwerk.

Vervolgonderzoek
De komende maanden doen we vervolgonderzoek. In een nadere analyse van de twee kansrijke
maatregelpakketten werken we de pakketten uit in een schetsontwerp en kostenraming. Daarna onderzoeken
we de effecten op leefbaarheid, bereikbaarheid en ruimtelijke economie, zoals verwoord in het
Ambitiedocument. Ten slotte maken we per pakket een globale Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse. Bij de
berekeningen houden we rekening met twee groeiscenario’s.
De nadere analyse zal inzicht geven in hoeverre de kansrijke maatregelpakketten onze ambities vervullen. In
een variantenstudie werken we globaal inpassingsvarianten uit van de genoemde modules.
We onderzoeken op het niveau van de globale analyse de effecten van de varianten. De variantenstudie toont
welke eventuele aanvullende kansrijke maatregelpakketten we kunnen definiëren. In januari 2014 presenteren
we de resultaten van het vervolgonderzoek.
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1 Inleiding

1. Inleiding
Inleiding
Leidse Agglomeratie Bereikbaar! zoekt naar maatregelpakketten die zo optimaal mogelijk bijdragen aan het
kunnen bereiken van de ambities van de agglomeratie.

In het door de gemeenteraden van Leiden en Leiderdorp vastgestelde ambitiedocument is de opgave en het
toetsingskader vastgelegd waaraan de maatregelpakketten worden getoetst.

Voordat we de kansrijke maatregelpakketen opstelden, is eerst een globale analyse uitgevoerd op acht
scenario’s. Daaruit zien we de globale effecten van maatregelen.
Op basis van de conclusies uit de globale analyse stelden we in samenwerking met de gemeenteraden en de
omgeving kansrijke maatregelpakketten en mogelijke aanvullende modules op.

Doel schetsboek
Inzicht geven in het trechteringsproces waaruit de kansrijke maatregelpakketten en modules zijn gedestilleerd.
Waarom zijn we tot welke kansrijke pakketten en modules gekomen?

Leeswijzer
Dit schetsboek begint na deze inleiding met een toelichting op het trechteringsproces, de input van raadsleden
en de omgeving en geeft vervolgens inzicht in de onderzochte scenario’s. Daaruit volgt de
bereikbaarheidsfilosofie en de kansrijke maatregelpakketten en modules. Nadat deze omschreven zijn, volgt
een korte toelichting op het vervolgproces.
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Trechteren naar kansrijke maatregelpakketten
Onderstaande afbeelding geeft weer op welke wijze en met welke input we tot de kansrijke
maatregelpakketten en modules zijn gekomen. In navolgende sheets worden de randvoorwaarden en is
de gebruikte input uit raadssessies en AggloLAB nader omschreven.
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Randvoorwaarden
bij definiëren van maatregelpakketten
De maatregelpakketten:
• Bevatten fysieke maatregelen voor (vracht)auto, OV en fiets
• Faciliteren de ambities / lossen de problematiek van Leidse binnenstad op (HOV
inpassen op Hooigracht / Langegracht)
• Faciliteren de ambities van de kern van Leiderdorp
• Passen binnen het gestelde budget
• Zijn uitvoerbaar voor 2020
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Input Raadsleden
Ideeën van de
Raadsleden
meegenomen in de
scenario’s

Ideeën van de Raadsleden
overgenomen in de kansrijke
maatregelpakkettten

Ideeën van de Raadsleden
overgenomen in de
modules

Onder meer:
•
Parallelweg óp de A4
meenemen.
•
Syb van Breda meenemen
/ oostelijke ring
meenemen.
•
VRI’s op de fiets
afstemmen
•
DVM
•
Hoofdfietsroutes
•
Voeg transferia toe buiten
de stad

•

•

•

•

De (aanwezige) Raadsleden
bevestigen de Agglo-basis.
Aanscherpen van No Regretmaatregelen:
o Besteed veel aandacht aan
Dynamisch Verkeer
Management
o Geen brugopeningen in de
spits
Aanscherpen van Agglo-basis
(Agglo-ring, inprikkers en
stadsboulevards):
o Benut de nieuwe A4 door een
parallelstructuur aan te leggen
voor regionaal verkeer

Uitbreidingen op de Agglo-basis /
Aangedragen varianten:
o Maak een
Waardboulevard door
middel van een zuidelijke
verbinding naar De
Waard.
Denk na over een knip op
De Waard, om doorgaand
verkeer te voorkomen
o N11 doortrekken naar de
Kanaalweg over het
bedrijfsterrein

Voor informatie over alle ideeën en de argumentatie waarom punten niet of wel overgenomen
zijn, verwijzen we naar de verslagen en de terugkoppelingen van de werksessies met de
Raadsleden d.d. 11 juni en 13 november 2013
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Input AggloLAB
Ideeën van AggloLAB
overgenomen in de
scenario’s

Ideeën van AggloLAB
overgenomen in de kansrijke
maatregelpakkettten

Ideeën van AggloLAB
overgenomen in de
modules

Onder meer:
•
Parallelweg óp de A4
meenemen.
•
Parallelweg langs de A4
meenemen in een scenario.
•
Plaats OV transferia aan de
oostzijde bij de A4.
•
Doe iets voor het knelpunt
bij de Morsweg.

•

•

•

•

De Agglo-basis als uitgangspunt
nemen
Aanscherpen van No Regretmaatregelen:
o Besteed veel aandacht aan
Dynamisch Verkeer
Management
o Hoflandbrug bij calamiteiten
benutten
Aanscherpen van Agglo-basis (Aggloring, inprikkers en stadslanen):
o Benut de nieuwe A4 door een
parallelstructuur aan te leggen
voor regionaal verkeer.
o T-splitsing op de kruising
Sumatrastraat – Willem de
Zwijgerlaan ter verbetering van
de doorstroming (gewijzigd
overgenomen).

Uitbreidingen op de Agglobasis / Aangedragen varianten:
o Richt alle straten, met
uitzondering van de
Agglo-ring, in als 30
km/uur-weg (gewijzigd
overgenomen) / richt
ook andere straten als
30 km/u in
(overgenomen)

Voor informatie over alle ideeën en de argumentatie waarom punten niet of wel overgenomen
zijn, verwijzen we naar de verslagen en de terugkoppelingen van de werksessies met
AggloLAB d.d. 11 juli en 20 november 2013
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2. Globale analyse

Onderzoek
Huidige situatie
Referentie 2020
Referentiesituatie +: invoeren 30 km binnen en op de singels
Scenario’s (incl. 30 km binnen en op de singels):
Geen brugopeningen in de spits
1. Leidse lussen
2. Ontbrekende schakels
3. Woonkwaliteit optimaal
4. Woonkwaliteit optimaal en ontsluiting A4 zone
5. Ontsluiting stationsgebied
6. Verbinding Waard en Baanderij
7. Duurzaam mobiel
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Huidige situatie
Ambitiedocument

Congestielocaties ochtendspits

Congestielocaties avondspits
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Referentiesituatie 2020: geplande projecten
Ambitiedocument
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Congestielocaties avondspits

Referentiesituatie +: 30 km-zone binnen en op de singels

Locatie

doorgaand
verkeer
avondspits

totaal voertuigen per
avondspits

Hooigracht

23% (37%)

2.000 (2.700)

Engelendaal

5% (5%)

3.200 (3.200)

Opmerkingen:
• Verkeer op de Hooigracht neemt af
• Verkeer op de Engelendaal en Persant Snoepweg neemt (licht) toe
• Verschuiving van verkeer naar randen binnenstad en omliggende schil
• Afwikkeling op routes Van der Madeweg-Hoge Rijndijk en over Rijnzichtbrug slechter
Potentie van deze vastgestelde maatregel is goed. Wel noodzakelijk om gewijzigde
verkeersstromen te faciliteren.
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Toelichting op de resultaten van de scenario’s
Scenario
Omschrijving scenario

Toe/afname knelpunten
Verbetering of
verslechtering van
knelpunten in de
avondspits ten opzichte
van de referentie +

De congestielocaties in de
avondspits

Waar het verkeer in de
avondspits met 25% toeof afneemt ten opzichte
van referentie+.
Geeft inzicht in het effect
op de leefbaarheid.

Locatie

% doorgaand
# voertuigen per
verkeer avondspits
avondspits
Inzicht in toe- of afname van (doorgaand) verkeer door
Hooigracht
Leidse
binnenstad en23%
kern van Leiderdorp 2.000
Engelendaal

Opmerkingen:
• ………..n
De begeleidend schrijven van DE effecten van een
• scenario
Flinke afname verliestijd in
• Congestielocaties blijven, maar minder hevig
• Betere robuustheid
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Toe/afname verkeer +/-25%

Congestie

5%

3.200

Score van het scenario ten
opzichte van de referentie + op de
toetsingscriteria uit het
ambitiedocument:

Toetsingscriteria uit het ambitiedocument
(samengevat)
Leefbaarheid
A. Luchtkwaliteit
B. Geluidsbelasting
C. Sluipverkeer in woonwijken
D. Veiligheid
E. % Doorgaand verkeer Engelendaal –
Persant Snoepweg
F. % Doorgaand verkeer HooigrachtLangegracht

Bereikbaarheid
A. Gemiddelde autoreistijden van toplocaties
naar snelwegen
B. Gemiddelde autoreistijden van
woongebieden naar snelwegen
C. Aantal knelpunten op hoofdroutes (bruggen
& overbelasting)
D. Gemiddelde rijsnelheid op hoofdroutes
(doorstroming)
E. Reistijd op HOV- trajecten naar Leiden
Centraal
F. Ontbrekende schakels in fietsroutes vanuit
woongebieden
.
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Geen brugopeningen in de spits
Brugstremmingen tijdens de
spits beperken.

Maatregelen:
• Op en binnen de singels
30 km/u
• Tijdens de spitsperioden de
bruggen dicht houden.

30 km/h

N.b. Ten gevolge van deze
maatregel moet na de spits de
brug langduriger open.
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Geen brugopeningen in de spits
Scenario

Congestie

Toe/afname knelpunten

Locatie

doorgaand verkeer
avondspits

totaal voertuigen per
avondspits

Hooigracht

23% (23%)

2.000 (2.000)

Engelendaal

5% (5%)

3.200 (3.200)

Opmerkingen:
+ Flinke afname verliestijd in avondspits
+ Congestielocaties blijven, maar minder hevig
+ Betere robuustheid
- Verschuiving van vrachtverkeer per water naar per vrachtauto
Goede maatregel! Op korte termijn oppakken in samenwerking
met de provincie Zuid-Holland
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Scenario 1: Leidse lussen
Doorgaand verkeer door de
binnenstad van Leiden
belemmeren.

Maatregelen:
• Op en binnen de singels 30
km/u
• Door middel van ‘lussen’
het doorgaand verkeer in de

30 km/h

binnenstad onaantrekkelijk
maken.
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Scenario 1: Leidse lussen
Scenario

Toe/afname verkeer +/-25%

Congestie

Toe/afname knelpunten
Locatie

doorgaand
verkeer
avondspits

totaal voertuigen per
avondspits

Hooigracht

20% (23%)

1.600 (2.000)

Engelendaal

6 % (5%)

3.200 (3.200)

Opmerkingen:
+ Afname doorgaand verkeer binnenstad Leiden
- Sluipverkeer in/rond centrum
- Toename congestie rondom binnenstad Leiden
Sterk verkeersluwend effect in Leidse binnenstad. Niet
uitvoerbaar zonder forse capaciteitsuitbreidingen buiten de
binnenstad.
26

Scenario 2: Ontbrekende schakels
Het wegennet fijnmaziger
maken door het toevoegen
van verbindingen.

Maatregelen:
• Op en binnen de singels
30 km/u
• Gallaslaan-N446

30 km/h

• Brug Nieuwe Rijn / De
Waard
• Dr. Lelylaan – Damlaan
• Tunnel Trompplein –
A.Tinneplein
• Hoflandbrug
• Stevensbrug - Diamantlaan
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Scenario 2: Ontbrekende schakels
Scenario

Toe/afname verkeer +/-25%

Congestie

Toe/afname knelpunten
Locatie

doorgaand verkeer
avondspits

totaal voertuigen per
avondspits

Hooigracht

28% (23%)

2.100 (2.000)

Engelendaal

5 % (5%)

3.000 (3.200)

Opmerkingen:
+ Korte verplaatsingsafstanden, minder uitstoot
+ Versterking robuustheid, ontlasting hoofdinfrastructuur
- Sterke toename verkeer in bepaalde woonwijken
- Slechtere verkeersafwikkeling
In zijn geheel weinig aantrekkelijk scenario.
De zuidelijke ontsluiting De Waard en het openstellen van
doorgang
onderVerkenning
station
De Vink/Hoflandbrug zijn in potentie wel
28
bereikbaarheid Leidse agglomeratie / Plan van Aanpak
verkeerskundig zinvolle maatregelen.

Scenario 3: Woonkwaliteit optimaal
Verkeer voornamelijk
buitenom afwikkelen.

Maatregelen:
•

Op en binnen de singels
30 km/u

•

Afwaarderen naar 30 km/u:
- delen Hoge Rijndijk,
- deel Engelendaal,

30 km/h

- deel Rijnsburgerweg

•

Versterken naar 70 km/h:
- N445, W illem de Zwijgerlaan,
Plesmanlaan,
Oegstgeesterweg,
Abtspoelweg, N444,
N447 Voorschoterweg

•

Doortrekken N11 - Kanaalweg

toegangswegen
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Scenario 3: Woonkwaliteit optimaal
Scenario

Toe/afname verkeer +/-25%

Congestie

Toe/afname knelpunten
Locatie

doorgaand verkeer
avondspits

totaal voertuigen per
avondspits

Hooigracht

21% (23%)

1.900 (2.000)

Engelendaal

3% (5%)

3.000 (3.200)

Opmerkingen:
+ Verluwing in woongebieden
+ Afwikkeling verkeer verbetert
- N11 maakt Kanaalweg drukker
- Mitigerende maatregelen noodzakelijk, onduidelijk in hoeverre
sprake is van (geluids) normoverschrijding
In potentie een aantrekkelijk scenario, verdient uitwerking om
negatieve effecten weg te nemen of te verminderen. Het effect
Verkenning bereikbaarheid Leidse agglomeratie / Plan van Aanpak
van30verbinding
N11-Kanaalweg nader onderzoeken.

8 januari 2014

Scenario 4: scenario 3 + complete parallelstructuur A4
Maatregelen :
Gelijk aan scenario drie, met
aanvullend:
• Verbinding
Willem van der Madeweg –
Willem-Alexanderlaan

30 km/h

toegangswegen
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Scenario 4: scenario 3 + complete parallelstructuur A4
Scenario

Toe/afname verkeer +/-25%

Congestie

Toe/afname knelpunten
Locatie

doorgaand verkeer
avondspits

totaal voertuigen per
avondspits

Hooigracht

20% (23%)

1.900 (2.000)

Engelendaal

3% (5%)

3.000 (3.200)

Opmerkingen:
Idem als scenario 3
+ Verbinding Willem van der Madeweg – Willem-Alexanderlaan
ontlast Leiderdorpse Brug
- Verplaatsing leefbaarheidsproblemen
De verbinding Willem van der Madeweg-Willem -Alexanderlaan
lost enerzijds congestie op, maar verplaatst ook
leefbaarheidsproblemen.
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8 januari 2014

Scenario 5: Ontsluiting stationsgebied + N11 doortrekken
Verbeteren van de
ontsluiting van het
stationsgebied door
westelijke verbinding.

Maatregelen:
•

Afwaarderen naar 30 km/h:
- Dr Lelylaan

•

30 km/h

Versterken naar 70 km/h:
- N445, W illem de Zwijgerlaan,

Plesmanlaan, Oegstgeesterweg,
Abtspoelweg, N444,
N206 Europaweg en
Churchilllaan
•

Toevoegen verbinding
Stationsplein - Churchilllaan

•

Op en binnen de singels 30 km/u

•

Doortrekken N11- Kanaalweg

toegangswegen
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Scenario 5: Ontsluiting stationsgebied + N11 doortrekken
Scenario

Toe/afname verkeer +/-25%

Congestie

Toe/afname knelpunten
Locatie

doorgaand
verkeer
avondspits

totaal voertuigen per
avondspits

Hooigracht

21% (23%)

2.000 (2.000)

Engelendaal

6% (5%)

3.400 (3.200)

Opmerkingen:
+ Ontlasting Lelylaan en Morsweg/Haagweg
+ Betere robuustheid
- Verschuiving van verkeer naar nieuwe verbinding
- Alleen uitvoerbaar in combinatie met gebiedsontwikkeling
Scenario trekt verkeer de stedelijke omgeving in. Positief voor
de verkeersafwikkeling in de directe omgeving van de nieuwe
verbinding.

Scenario 6: Verbinding Waard/ Baanderij + doortrekken N11
Nieuwe verbinding De
Waard/ Baanderij en
aansluiting van de N11 met
de Kanaalweg.

Maatregelen:
• Op en binnen de singels
30 km/h
• Doortrekken N11

30 km/h

• Tunneltje Hoge Rijndijk
• Brug naar De Waard
• Brug over Oude Rijn / De Zijl
• Over Zijldijk
• Rotonde Oude Spoorbaan

(Variant Syb van Breda)
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Scenario 6: Verbinding Waard/ Baanderij + doortrekken N11
Scenario

Toe/afname verkeer +/-25%

Congestie

Toe/afname knelpunten
Locatie

doorgaand verkeer
avondspits

totaal voertuigen per
avondspits

Hooigracht

22% (23%)

2.000 (2.000)

Engelendaal

6% (5%)

2.800 (3.200)

Opmerkingen:
+ Ontlasting Zijlsingel en Engelendaal
+ Betere robuustheid
- Verschuiving van verkeer naar nieuwe verbinding
- Slechte afwikkeling bij nieuwe aansluiting op Engelendaal
Scenario trekt verkeer de stedelijke omgeving in.
Positief voor de verkeersafwikkeling in de directe omgeving van
de nieuwe verbinding.
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Scenario 7: Duurzaam mobiel
Versterken van openbaar
vervoer en fietsverbindingen
zodat het autoverkeer iets

kan afnemen.

Maatregelen:
• Op en binnen de singels
30 km/h

30 km/h

• Transferia bij:
Zijlbaan, Corpus / Hilton,
Haagwegterrein,
Lammenschans
• OV:
- extra busbanen
- aanpassen kruispunten
- VRI aanpassen
• Fiets:

- bredere fietspaden
- VRI aanpassen
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Scenario 7: Duurzaam mobiel
Scenario

Congestie

Toe/afname knelpunten

Locatie

doorgaand
verkeer
avondspits

totaal voertuigen per
avondspits

Hooigracht

23% (23%)

1.900 (2.000)

Engelendaal

5% (5%)

3.100 (3.200)

Opmerkingen:
+ Potentiele afname van autoverkeer met 1-5%
+ Door ontlasting wegennet nemen de verliestijden licht af
- Effect van maatregelen erg onzeker
- Maatregelen rond fiets en OV zullen vanwege ruimtegebrek ten
koste gaan van het autoverkeer
Elementen van dit scenario zijn goed bruikbaar binnen een
breed maatregelenpakket. Als scenario op zich te weinig
effectief.

Conclusies uit globale analyse
1. 30 km/uur binnen en op de singels is een goede maatregel voor de binnenstad, maar het
verdrongen verkeer moeten we goed faciliteren.
2. De scenario’s op zichzelf hebben niet voldoende oplossend vermogen en faciliteren de
ambities onvoldoende. We moeten zoeken naar een combinatie van maatregelen.
3. Het niet openen van bruggen in de spits lijkt een effectieve maatregel.
4. Lussen in de binnenstad heeft zonder extra maatregelen nadelen voor de leefbaarheid en
de bereikbaarheid.
5. Extra verbindingen bij station Vink/Hoflandbrug, De Waard leveren voordelen op.
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Conclusies uit globale analyse
6. De verbinding Plesmanlaan-Schipholweg-Willem de Zwijgerlaan-N445 (verkeer buitenom)
lijkt goed en positief te werken. Dit heeft kansen voor een nadere uitwerking.
7. Aansluiting N11-Kanaalweg lijkt interessant.
8. Westelijke Ringweg (verbinding Stationsplein – Churchilllaan) levert een lokaal voordeel
op, maar trekt ook verkeer de stedelijke omgeving in. Deze verbinding lijkt alleen te kunnen
in combinatie met gebiedsontwikkeling en daardoor niet realiseerbaar voor 2020.
9. De verbinding De Waard-Baanderij levert een lokaal voordeel op, maar trekt in de huidige
opzet ook verkeer de stedelijke omgeving in.
10. Investeren in OV en fietsverbindingen lijkt te weinig te doen voor de totale opgave. Als
onderdeel van een pakket kan het bijdragen aan een verbetering van het totaal.
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3. Bereikbaarheidsfilosofie

Idee

Huidige situatie
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Gewenste situatie

Ruimtelijke basis
Infrastructuur past bij de woonkwaliteit:
Zone A: centrumgebieden / kernen
Zone B: woonwijken
Zone C: stedelijke gebieden

B
C

A

B
B
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B
C

A

B
C

B
B A C
C

Waarom deze keuze?
De maatregelen die passen bij deze filosofie:
• Zijn kosteneffectief. Door middel van beperkte investeringen kunnen we de bestaande
infrastructuur maximaal benutten.
• Zijn snel te realiseren, voor 2020.
• Faciliteren onze ambities optimaal. De maatregelen versterken agglomeratie-breed de
leefbaarheid en bereikbaarheid en hebben niet alleen lokaal effect.
Ten slotte sluit deze filosofie goed aan op het huidig beleid van gemeenten.
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Agglo-ring, inprikkers en stadslanen

Basisprincipe:
• Agglo-ring met hoofdaansluitingen: Verkeer maakt zo lang mogelijk gebruik van
buitenstructuur.
• Hoofdinprikkers: Snelle verbinding tussen Agglo-ring, binnenstad Leiden en
woonkernen.
• Stadslanen: Ontsluitingswegen voor bestemmingsverkeer
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(Hoofd) inprikkers
• Functie:
• Snelle verbinding en verdeler van het verkeer tussen de
ring, binnenstad en woonkernen
• Verdelen het verkeer over de Stadslanen

Dr. Lelylaan

• Uitstraling
• 50 km/u
• Eventueel 2x2 rijbanen (als nodig)
• Ontsluitingsweg
Europaweg

Inprikkers
Agglo-ring
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Stadslanen
• Functie:
• Verbinding tussen wijken onderling
• Verbinding tussen wijken en de buitenom structuur
• Leefbaarheid in balans met bereikbaarheid:
• Geen / beperkt doorgaand verkeer (=verkeer van Aggloring naar Agglo-ring)
• Beperkt aantal voertuigen
• Goed oversteekbaar
• Ruimte voor auto, OV en fiets
• Ruimtelijke kwaliteit ingepast in de omgeving
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Burggravenlaan

Kooilaan

4. Kansrijke maatregelpakketten

Inleiding
Welke kansrijke maatregelpakketten passen bij de eerder genoemde filosofie?
• No Regret maatregelen
• Agglo-basis maatregelen
Deze maatregelpakketten vullen elkaar aan.
De maatregelen in de pakketten zijn een aanvulling op reeds voorgenomen projecten
(Referentie +), zoals de Rijnlandroute, HOV-inpassing en invoering van 30 km/uur binnen
en op de singels.
Als blijkt dat deze maatregelen de ambities voldoende faciliteren, zijn verdere maatregelen
niet nodig.
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Referentie+
Gerealiseerde maatregelen:

P

•

Rijnlandroute

•

Upgade N206

•

Aansluiting Flora Holland

•

Parkeergarages

•

Ongelijkvloerse aansluiting BSP

•

Onderdoorgang spoor Kanaalweg

•

Fietsen: ontbrekende schakels

30
km/h
P

conform Fietsnota gerealiseerd

•

HOV-lijnen Zoetermeer-LeidenKatwijk
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•

HOV Meerlijn-Noord

•

Op en binnen de singels 30 km/h

Referentie +
We vergelijken met Referentie +
Maatregelen:
• Uitvoeren van alle voorgenomen projecten in de periode tot 2020, waaronder HOVinpassing van de lijnen Leiden-Zoetermeer en Meerlijn-Noord
• Invoeren van 30 km/u binnen en op de singels
Afname van verkeer in de Leidse binnenstad, waardoor:
• Verbetering kwaliteit openbare ruimte door inrichting als 30 km/u gebied
• Verbetering leefklimaat (lucht, geluid, verkeersveiligheid)
• Ruimte voor (H)OV en langzaam verkeer (uitgangspunt is afname verkeer
Hooigracht – Langegracht met 30%)
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No Regret
Maatregelen:
•

Slimmer gebruik van vaarwegen:
- Afspraken brugopeningstijden

- Onderzoeken naar verplaatsen
van overslagstation(s) / loswal(len)
- Blauwe golf, etc.
•

Slimmer gebruik van de wegen
- Dyn. Verkeersmanagement
(netwerk regelen ipv kruispunten)
- Bebordingen;
- Groene golven etc.
- OV bruggen (Hoflandbrug,

Stevensbrug) open voor autoverkeer
bij calamiteiten
•

Nog ontbrekende schakels
fietsnetwerk na realisatie Fietsnota
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No Regret

Het doel van de No Regret is met een minimale inspanning zorgdragen voor een positief effect op de
bereikbaarheid en leefbaarheid van de agglomeratie.
Door het dicht houden van bruggen in de spits ontstaat er minder filevorming en met het dynamisch
verkeersmanagement (DVM) kan het verkeer beter gestuurd worden. Hierdoor verbetert de doorstroming binnen
de agglomeratie. Het effect van DVM wordt versterkt door het toepassen van groene golven en een aangepaste
afstelling van verkeerslichten.

Het No Regret pakket heeft deze naam gekregen omdat het maatregelen betreft met een relatief kleine
financiële impact en groot draagvlak (raadssessies & AggloLAB). Daardoor kunnen deze maatregelen mogelijk
op korte termijn worden opgepakt.
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Agglo-basis
Maatregelen:
•

Doorstroming beperken:

− Delen Hoge Rijndijk (30 km/u)
− Deel Engelendaal
(kruispuntweerstand)
• ,Agglo-ring Versterken: 50 / 70 / 80
km/h: N445, W de Zwijgerlaan,
Plesmanlaan, N447 Voorschoterweg
door versnellingsmaatregelen.
•

Stadslanen: 50 km/uur,
bestemmingsverkeer, verbinding
tussen wijken en met Aggloring.

•

Inprikkers: 50 km/uur

RWS/ PZH
•

Aansluiting N11 – A4 geoptimaliseerd

•

Doorstroming van regionaal verkeer
op de A4 verbeteren
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Agglo-basis

1

Ongelijkvloerse kruising:

2

Capaciteit vergroten:

3

Ongelijkvloerse kruising:

1
3
6

5

4

2

Nader uit te werken
4 Kruispunt optimaliseren (ruimere bocht)
5 Kruispunt met Verbeekstraat optimaliseren
6 Ongelijkvloerse kruising Bio Science Park
geschikt maken voor 70 km/u
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Agglo-basis
De Agglo-basis is een pakket dat tot doel heeft om doorgaand verkeer zoveel mogelijk buiten de centra, kernen
en woonwijken van de agglomeratie te houden. Door het beter benutten van de bestaande wegenstructuur en
het verbeteren van de doorstroming op de ring, verbetert de leefbaarheid en bereikbaarheid binnen de
agglomeratie.
Daarnaast worden door snelheid beperkende maatregelen bij de Hoge-Rijndijk en de Engelendaal de
leefbaarheid op deze locaties verbeterd.

Wij gaan er vanuit dat Rijkswaterstaat het knooppunt N11-A4 en de doorstroming van regionaal verkeer op de
A4 (parallelstructuren) verbetert, dit heeft een positief effect op het functioneren van de Agglo-ring.

Een aandachtspunt is de snelheidsverhoging op de Agglo-ring. Dit kan leiden tot normoverschrijding van
verkeerslawaai.
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5. Modules

Toelichting
We vermoeden, op basis van de globale analyse, dat we met de No Regret en Agglo-basis
maatregelen nog niet alle knelpunten wegnemen. Met name die op de Persant SnoepwegHoge Rijndijk, Morsweg-Haagweg en in de kern van Oegstgeest (Geversstraat) kunnen
blijven bestaan.
We verwachten dat de volgende modules deze knelpunten (deels) kunnen wegnemen:
• Uitgebreid 30 km/u regime
• Stadslaan De Waard (drie varianten)
• Verlengde N11
• Morsweg autoluw
• Noordelijke tak Agglo-ring
De maatregelen uit de modules zijn een aanvulling op de No Regret maatregelen en de
Agglo-basis.
Hierna volgt een uitwerking van de modules en een toelichting op het effect dat we
daarvan verwachten.
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Uitgebreid 30 km/u regime
Maatregelen:
•

Binnen Agglo-ring 30 km/h, met

uitzondering van de inprikkers en een
aantal stadslanen (blauw)

59

Uitgebreid 30 km/u regime
Dit is een module aangedragen door AggloLAB*.

Met deze maatregel wordt de bestaande wegenstructuur beter benut. De maatregel versterkt het gebruik van de
Agglo-ring en zorgt voor nog minder (doorgaand) verkeer door woonwijken, centra en kernen van de
agglomeratie.

*Vanwege het belang van de hulpdiensten en het (H)OV, heeft de projectgroep besloten om de module iets aan
te passen. Hulpdiensten en het (H)OV moeten kunnen doorrijden en daarom maken we voor de inprikkers en
een aantal stadslanen een uitzondering op het 30km/u regime. Deze wegen blijven 50 km/u.
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Stadslaan De Waard
Maatregelen:
• Afsluiten Spanjaardsbrug voor
verkeer richting Leiden
• Nieuwe brug aan de zuidzijde
van De Waard

Ontmoedigen van doorgaand
verkeer door:

X

Variant 1:
• Afsluiting van de Sumatrabrug
voor (vracht) autoverkeer.
Variant 2:
• Vertraging in verkeerssysteem
aanbrengen op De Waard om
sluiproute te voorkomen. Te
denken valt aan een slinger over
De Waard.
Variant 3:
• Vertraging in verkeerssysteem
aanbrengen op de Kanaalweg
door een wegvak ter hoogte van
de Julius Ceasar brug in te
richten als 30 km/u weg om
sluiproute te voorkomen.
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Stadslaan De Waard
Deze module heeft als doel om knelpunten rond leefbaarheid en bereikbaarheid weg te nemen aan de
noordoostzijde van de agglomeratie. We willen de leefbaarheid rond de Hoge Rijndijk, Persant Snoepweg,
Sumatrastraat en Zijldijk en de bereikbaarheid van de Burgemeester- en Professorenwijk verbeteren.

Om de Sumatrastraat en de Zijldijk te ontlasten, sluiten we de Spanjaardsburg af voor autoverkeer vanaf
Leiderdorp en maken we een extra verbinding aan de zuidzijde van De Waard. Deze maatregel heeft
tevens een positief effect op de verkeersveiligheid voor fietsers rond de Spanjaardsbrug.

Om te voorkomen dat de route doorgaand verkeer aantrekt, worden aanvullende maatregelen voorgesteld.
Daarin onderzoeken we de volgende drie varianten:
Variant één gaat uit van een afsluiting van de Sumatraburg voor autoverkeer. Dat zorgt voor een nog
verder ontlasting van de Sumatrastraat en maakt doorgaand verkeer onmogelijk.
Bij varianten twee en drie zorgen we wel voor een extra ontsluiting van de Burgemeesterwijk richting de

Willem de Zwijgerlaan. Maar om te voorkomen dat er een bypass ontstaat tussen beide zijden van de
Agglo-ring voor doorgaand verkeer nemen we verkeersluwende maatregelen.
In variant twee door een 30 km/uur kronkelweg aan te leggen op De Waard en bij variant drie door een 30
km zone op de Kanaalweg in combinatie met verbetering van de verkeersveiligheid ter plaatse van de
Julius Ceasar-fietsbrug. Dit laatste draagt tevens in positieve zin bij aan de verkeersveiligheid voor fietsers.

De berekeningen moeten aantonen dat de nieuwe verbinding met deze maatregelen geen doorgaand
verkeer aantrekt.

Verlengde N11
Maatregelen:
•

Verlengde N11 langs noordzijde

bedrijventerrein
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Verlengde N11
Deze module heeft als doel om de knelpunten rond leefbaarheid en bereikbaarheid weg te nemen aan de
noordoostzijde en zuidoostzijde van de agglomeratie.
Specifiek willen we hiermee de leefbaarheid rond de Hoge Rijndijk, Persant Snoepweg en de
bereikbaarheid van de Burgemeester- en Professorenwijk, Roomburg en Meerburg verbeteren. Met deze
aansluiting hopen we tevens de Willem van der Madeweg en de Europaweg te ontlasten.
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Morsweg autoluw
Maatregelen:
Varianten ter verbetering van de

leefbaarheid aan de westzijde van de
agglomeratie:

Variant 1:

X

Een bus-sluis op de Rijnzichtbrug en de
brug volledig afsluiten voor autoverkeer

X

Variant 2:
Eenrichtingsverkeer op de Morsweg
(vanaf de Haagweg richting station blijft
open)

(top)locaties
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Morsweg autoluw
Door deze varianten van maatregelen aan de westkant van de agglomeratie willen we de leefbaarheid van de

Morsweg en de Haagweg verbeteren.

In de eerste variant wordt de Rijnzichtbrug volledig afgesloten voor autoverkeer. Middels een bus-sluis blijft de
brug wel toegankelijk voor fietsers, voetgangers, bussen en hulpdiensten. Met deze maatregel wordt het verkeer
over de Morsweg en Haagweg sterk teruggebracht.

In de tweede variant krijgt de Morsweg een éénrichtingsfunctie. Vanaf de Haagweg blijft het station voor
autoverkeer bereikbaar. Dit heeft eveneens een positief effect op het terugbrengen van verkeer dat over de
Morsweg en Haagweg rijdt. Het station is in deze variant nog redelijk bereikbaar.
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Noordelijke tak Agglo-ring
Maatregelen:
•

Afwaarderen / snelheid verlagen naar

30 km/h:
- deel Geversstraat,
•

Agglo-tak versterken: 50 / 70 / 80
km/h: Toevoeging: Oegstgeesterweg,
Abtspoelweg, N444 door
versnellingsmaatregelen

(top)locaties
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Noordelijke tak Agglo-ring
Met deze module willen we de kern van Oegstgeest ontlasten. Door een extra ontsluiting vanaf de A44
wordt daarnaast de Agglo-ring robuuster en het verkeer op de ring van en naar de A44 beter verdeeld.
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6. Vervolgonderzoek

8 januari 2014

Nadere analyse
Kansrijke maatregelpakketten
(incl. 30 km/u binnen en op de singels en HOV-inpassing)
1. No Regret pakket
2. Agglo-basis
De Agglo-basis voeren we uit in combinatie met het No Regret pakket.
We vergelijken met Referentie+.
In de nadere analyse onderzoeken we in hoeverre deze maatregelpakketten de ambities
vervullen uit het Ambitiedocument. Daartoe maken we schetsontwerpen en kostenramingen.

De volgende effecten brengen we in kaart:
• Leefbaarheid
• Bereikbaarheid
• Ruimtelijke economie
Daarnaast maken we een business case en een globale MKBA.
In de nadere analyse houden we rekening met twee groeiscenario’s.
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Variantenstudie
Aanvullende modules
a. Uitgebreid 30 km/u regime
b. Stadslaan De Waard
c. Verlengde N11
d. Morsweg autoluw
e. Noordelijke tak Agglo-ring

Bij de modules A,C en E onderzoeken we één variant. Voor module B en D onderzoeken we
respectievelijk drie en twee varianten. Per variant onderzoeken we globaal de effecten op een
vergelijkbare wijze als in de globale analyse.
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Eind januari 2014
Eind januari 2014 hebben we inzicht in:
• Welk deel van de ambities we kunnen invullen met No Regret maatregelen en de Agglo-ring
• Of aanvullende maatregelen benodigd zijn
• Welke modules en varianten binnen deze modules goed werken en we mee kunnen nemen in
een eventueel aanvullend kansrijk maatregelpakket
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