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Werksessie

Vragen:

1. Hoe definiëren we de opgave (het op te lossen probleem) van LAB071?

2. Welke meetbare criteria hanteren we om te toetsen of oplossingsrichtingen 
voldoen? 

Een voorstel is onderdeel van de presentatie ….
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Programma

19.00 Ontvangst

19.10 Toelichting en terugkoppeling 1e sessie

19.45 Werksessie in groepen

20.30 Resultaten van werksessie 

21.15 Conclusies en vervolg

21.30 Borrel
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Vervolg
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Bestuursopdracht
Plan van Aanpak (stap 1)

Knelpunten en kansen

Opgave

Afwegingsmodel

Beoordelen en kiezen
(stap 6)

Effecten onderzoeken
(stap 5)

Oplossingsrichtingen 
definiëren (stap 4)

Uitgangspunten

Ambities 

Sessie 15 meiSessie 15 mei
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Resultaten sessie 5 april
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Concept lijst:

A. Verwerkt in ambitiedocument (ambitie, knelpunt)

B. Meenemen in volgende fase (oplossingen) 

C. Buiten scope, meegeven aan anderen 

D. Niet meegenomen, toelichting



Agglolab 24 april
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Werken
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Ambitie

• Uitstekend vestigingsklimaat voor:

1. de stuwende economische clusters lifescience, health en education (o.a. 

door koppeling met space en bio based technology)

2. en:

• de ‘verzorgende’ economische clusters, zoals zorg, opleiding en  

• ICT/bank/verzekeringen (nieuwe werkgelegenheid)

• de creatieve- en cultuursector 

• MKB

• Balans tussen aanbod beroepsbevolking en werkgelegenheid

Speerpunten

• Versterken toplocaties en toevoegen programma in L:

1. Bio Science Park

2. Stationsgebied Leiden

3. A4 zone Leiderdorp

4. Leidse binnenstad

5. Flora

6. Heineken

7. Roomburg/Meerburg



Bezoeken
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Ambitie

• Aantrekkelijk door diversiteit in aanbod:

o Binnenstad Leiden (winkels, cultuur)

o Regionale centra in aanvulling op de Leidse binnenstad (winkels)

o Recreatieve voorzieningen (groen, water)

o PDV-locaties

• Ook richten op langer verblijf (met 1-2 overnachtingen)

Speerpunten

Versterken topcentra en toevoegen programma in L:

• Hoogstedelijk centrum: binnenstad Leiden

• Stedelijke subcentra:

o Centrum Leiderdorp (Winkelhof)

o A4 zone Leiderdorp

o Luifelbaan

o Centrum Oegstgeest (Kempenaerstraat)



Wonen
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Ambitie

• Aantrekkelijk wonen in een economisch krachtige, cultureel diverse en 

groene/blauwe leefomgeving

• Bieden van diversiteit aan woonmilieus

• Behouden en aantrekken van bewoners, met bijzondere aandacht 

voor kenniswerkers, starters en jonge gezinnen

Speerpunten

• Versterken van de relatie tussen wonen en natuur

• Op zoek naar binnenstedelijke bouwlocaties

• Aandacht voor transformatiegebieden



Succesfactoren (verkeersgerelateerd)
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Invalshoek Succesfactoren

Leefbaarheid Bereikbaarheid

Werken en bezoeken Geen of beperkte overschrijding van 

normen of doelstellingen voor geluid en 

emissies

Weinig doorgaand verkeer in centra

Goede kwaliteit van doorgaande wegen 

en openbare ruimte

(vracht)Auto: goede bereikbaarheid  toplocaties 

en –centra van/naar snelwegen en betere 

leesbaarheid van doorgaande routes

Fiets en OV: goede bereikbaarheid toplocaties 

en –centra vanaf station en woongebieden

Parkeren bus, auto en fiets: goede en 

voldoende parkeervoorzieningen toplocaties en 

-centra en betere aanrijroutes, looptijd parkeren-

bestemming, aanwezigheid P&R-voorzieningen 

en reistijd naar bestemming

Wonen Geen of beperkte overschrijding van 

normen of doelstellingen voor geluid en 

emissies

Minimaliseren sluipverkeer

Auto: goede bereikbaarheid  van/naar 

snelwegen en betere leesbaarheid van 

doorgaande routes

Fiets en OV: goede bereikbaarheid vanaf 

station, toplocaties en –centra

Auto, OV en fiets: goede bereikbaarheid van 

recreatie- en natuurgebieden



Knelpunten leefbaarheid 2013
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Luchtkwaliteit:

• Niet conform beleid: Oude Spoorbaan (Driegatenbrug), 

Hoge Rijndijk, Levendaal, Zijlsingel, Hooigracht, 

Langegracht, Oranjeboomstraat, Vrijheidslaan, 

Haagweg, Schipholweg, Rijnsburgerweg (ook in 

Oegstgeest), Noordeinde, Geregracht, Churchillaan

• Aandacht: Persant Snoepweg, Engelendaal, Dr. 

Lelylaan, Willem de Zwijgerlaan en 

Lammenschansweg

Geluid:

• > 70 dB: Hoge Rijndijk, Hooigracht (van Klokpoort tot 

Oranjeboomstraat), Morsweg, Oude Spoorbaan, 

Geversstraat, Rijnsburgerweg

• > 65 dB: Noordeinde, LangeGracht, Levendaal, Hoge 

Woerd, de “Singels”, Rijnsburgerweg, Marnixstraat, 

Kooilaan, Lage Rijndijk, Engelendaal, Van 

Diepeningenlaan/Vronkenlaan/Laan van 

Ouderzorg/Van der Valk Boumanweg, 

Mauritssingel/Achthovenerweg, Rijnzichtweg, 

Rhijngeesterstraatweg, Laan van Oud 

Poelgeest/Warmonderweg, Persant Snoepweg (?)

Gevoelde knelpunten:

• Sluipverkeer door woonwijken

• Te veel doorgaand verkeer:

• Leidse binnenstad (Hooigracht/Langegracht)

• Engelendaal-Persant Snoepweg

Sluipverkeer: 
overbelaste wegen in wijken

Luchtkwaliteit
Geluid



Knelpunten bereikbaarheid 2013
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Overbelasting wegennet (spits): 

• Europaweg / Lammenschansplein (N206)

• Hoge Rijndijk

• Plesmanlaan / Haagsche Schouwweg

• Haagweg / Morsweg

• Hooigracht / Langegracht

• Rijnsburgerweg

• Engelendaal / Persant Snoepweg

Gevoelde knelpunten:

• Auto- en OV-reistijd en betrouwbaarheid: 

Stationsgebied Leiden, Flora, Heineken, 

Roomburg/Meerburg, Holiday Inn e.o., Bio Science

Park, Lammenschansplein/weg, Leidse Binnenstad, 

Luifelbaan, Baanderij, Winkelhof

• Drukte/files op Zijlsingel, Hooigracht-Langegracht, 

Churchilllaan, Willem van de Madeweg, kruising A4-

N11, Oude Spoorbaan

• Files bij obstakels:

• Bruggen: Wilheminabrug, Stierenbrug, 

Lammebrug, Spanjaardsbrug, Sumatrabrug

• Spoorwegovergangen: Kanaalweg, Haagweg-

Morsweg

• Slechte leesbaarheid van toegangsroutes

• Vindbaarheid, kwaliteit en aantal parkeerplaatsen voor 

bus, auto en fiets in Leidse binnenstad

• Reistijd en veiligheid per fiets van woongebieden naar 

werkgebieden, centra en natuurgebieden
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Projecten 2013-2020
• Rijnlandroute

• Upgrade N206

• Parallelstructuur A4

• Aansluiting Flora

• Parkeergarages

• Onderdoorgang Bio 

sciencepark

• Onderdoorgang onder 

spoor Kanaalweg

• HOV-lijnen 

Zoetermeer-Leiden-

Katwijk

• HOV Meerlijn-Noord

P

P

P



Opgeloste knelpunten 2013-2020
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Leefbaarheid Bereikbaarheid

Luchtkwaliteit:

Knelpunten opgelost door verbeterde 

luchtkwaliteit

Geluid:

-

Gevoelde knelpunten:

-

Overbelasting wegennet (spits): 

• Europaweg / Lammenschansplein (N206)

• Plesmanlaan / Haagsche Schouwweg

Gevoelde knelpunten:

• Auto- en OV-reistijd en betrouwbaarheid: 

Flora, Heineken, Roomburg/Meerburg, 

Holiday Inn e.o., Bio Science Park, 

Lammenschans, Luifelbaan

• Drukte/files op Churchilllaan, kruising A4-N11

• Files bij obstakels:

• Bruggen: Lammebrug

• Spoorwegovergangen: Kanaalweg

• Vindbaarheid, kwaliteit en aantal 

parkeerplaatsen voor bus, auto en fiets in 

Leidse binnenstad
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Opgave 1: oplossen overblijvende knelpunten
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Leefbaarheid Bereikbaarheid

Geluid:

• > 70 dB: Hoge Rijndijk, Hooigracht (van 

Klokpoort tot Oranjeboomstraat), Morsweg, 

Oude Spoorbaan, Geversstraat, 

Rijnsburgerweg

• > 65 dB: Noordeinde, LangeGracht, 

Levendaal, Hoge Woerd, de “Singels”, 

Rijnsburgerweg, Marnixstraat, Kooilaan, 

Lage Rijndijk, Engelendaal, Van 

Diepeningenlaan/Vronkenlaan/Laan van 

Ouderzorg/Van der Valk Boumanweg, 

Mauritssingel/Achthovenerweg, 

Rijnzichtweg, Rhijngeesterstraatweg, Laan 

van Oud Poelgeest/Warmonderweg, 

Persant Snoepweg (?)

Gevoelde knelpunten:

• Sluipverkeer door woonwijken

• Te veel doorgaand verkeer:

• Leidse binnenstad 

(Hooigracht/Langegracht)

• Engelendaal-Persant Snoepweg

Overbelasting wegennet (spits): 

• Hoge Rijndijk

• Haagweg / Morsweg

• Hooigracht / Langegracht

• Rijnsburgerweg

• Engelendaal / Persant Snoepweg

Gevoelde knelpunten:

• Auto- en OV-reistijd en betrouwbaarheid: 

Stationsgebied Leiden, Leidse Binnenstad, 

Baanderij, Winkelhof

• Drukte/files op Zijlsingel, Hooigracht-

Langegracht, Willem van de Madeweg, Oude 

Spoorbaan

• Files bij obstakels:

• Bruggen: Wilheminabrug, Stierenbrug, 

Spanjaardsbrug, Sumatrabrug

• Spoorwegovergangen: Haagweg-

Morsweg

• Leesbaarheid van toegangsroutes

• Reistijd en veiligheid per fiets van 

woongebieden naar werkgebieden, centra en 

natuurgebieden
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Opgave 2: faciliteren van plannen Leidse
binnenstad en Engelendaal/Persant Snoepweg

• Leidse binnenstad: 

vinden alternatief voor 

doorgaand verkeer, 30 

km gebied

• Engelendaal / P. 

Snoepweg: vinden 

alternatief voor 

doorgaand verkeer 
P

P

P



Bonus: inspelen op ruimtelijke kansen
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Speerpunten:

• Versterken van toplocaties door transformatie van bedrijfsterreinen naar 

werklandschappen (flexibel, profilering)

• Toevoegen van programma in L

• Sterkere relatie tussen woon- en natuurgebieden

• Transformatie ‘verouderde’ woongebieden

• Toevoegen van binnenstedelijke bouwlocaties

En:

• Van bedrijfsterreinen naar werklandschappen (flexibel, profilering)

• Verbeteren ruimtelijke kwaliteit van openbare ruimte en infrastructuur

• Herinrichting of afwaardering van ‘verouderde’ bedrijfsterreinen, zoals:

o LOI-ROC

o Baanderij

o De Waard
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Criteria
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Leefbaarheid:

A. Aandeel doorgaand verkeer over Hooigracht, Langegracht, Engelendaal

en Persant Snoepweg

B. Gehinderden door luchtkwaliteit langs de hoofdroutes 

C. Gehinderden door geluid langs de hoofdroutes

D. Sluipverkeer: overbelaste wegen in woonwijken



Criteria
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Bereikbaarheid:

A. Gemiddelde autoreistijden over de hoofdroutes van toplocaties, 

topcentra en woongebieden naar snelwegen bij een betrouwbaarheid 

van 95% 

B. Aantal knelpunten (auto) op hoofdroutes door bruggen/spoorovergangen 

en door overbelasting kruispunten

C. Doorstroming op hoofdroutes (gemiddelde rijsnelheid)

D. Reistijd op HOV-trajecten van woongebieden, toplocaties en – centra 

naar Leiden CS

E. Ontbrekende schakels in fietstoproutes van woonwijken naar toplocaties, 

-centra en natuur- en recreatiegebieden



Criteria
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Economie (en financiën):

A. Extra arbeidsplaatsen binnen de agglomeratie 

B. Extra bezoekers naar de agglomeratie

C. Verhoging WOZ-waarde van vastgoed  in de agglomeratie (??)

D. Investering

E. Kosten beheer en onderhoud

Nader bepalen



Streefwaarden

16 mei 2013Verkenning Leidse Agglomeratie Bereikbaar!25

Criterium 2013 
Inschatting

2030 
Streefwaarde

Leefbaarheid

A. Aandeel doorgaand verkeer over :

1. Hooigracht, Langegracht (%)

2. Engelendaal en Persant Snoepweg (%)

B. Gehinderden door luchtkwaliteit langs de hoofdroutes (# woningen)

C. Gehinderden (>65 dB) door geluid langs de hoofdroutes (# woningen)

D. Sluipverkeer: overbelaste wegen win woonwijken  (# overbelaste wegen)

25-30

10-20

2015: 0

6.500

10

10

0

0

5.800

5

Bereikbaarheid

A. Gemiddelde autoreistijden (betrouwbaarheid 95%) over de hoofdroutes van:

1. Toplocaties- en centra naar snelwegen (min)

2. Woongebieden naar snelwegen (min)

B. Aantal knelpunten op hoofdroutes door bruggen en door overbelasting (#)

C. Doorstroming op hoofdroutes, gemiddelde rijsnelheid (km/uur)

D. Reistijd op HOV-trajecten van woongebieden, toplocaties en – centra naar 

Leiden CS (min)

E. Ontbrekende schakels in fietstoproutes van woonwijken naar toplocaties, -

centra en natuur- en recreatiegebieden (#)

5-25

5-25

15

25-30

-

7

15

25

5

35

30

0



Afwegingsmodel: score van oplossing X
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A   B   C   D   E  

Bereikbaarheid

A   B   C   D 

Leefbaarheid

100% 

score

0% 

score

-100% 

score A   B   C   D   E 

Economie
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Werken aan de bereikbaarheid van de Leidse Agglomeratie 

 

Uitnodiging tweede sessie AggloLAB op dinsdag 21 mei  
 
Hoe blijft de Leidse Agglomeratie goed 
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. Op dinsdag 21 mei vindt de tweede 
sessie van AggloLAB plaats. U bent van harte 
uitgenodigd.  
 
In AggloLAB denken specialisten van de gemeenten 
samen met inwoners, ondernemers en andere 
geïnteresseerden na over dit vraagstuk. Op 24 april 
vond de eerste sessie plaats. Die ging over de 
ambities en knelpunten van de Leidse regio. Op 21 
mei houden we een tweede sessie. Dan horen we 
graag uw mening over de probleemstelling van de 
verkenning en bespreken we aan welke criteria 
volgens u de oplossingen  moeten voldoen. 
 
Wij verwelkomen u graag op dinsdag 21 mei om 19.15 uur in het Scheltemacomplex, Marktsteeg 1 te 
Leiden. Inloop is vanaf 19:00 uur. 
 
Programma 21 mei 
Na een korte terugblik op de eerste sessie, volgt een plenaire presentatie over het proces LAB071 en 
het ambitiedocument. Het ambitiedocument is de basis voor het uiteindelijk zoeken naar, en afwegen 
van, oplossingsrichtingen. Op basis van ambities voor de functies ‘werken’, ‘wonen’ en ‘bezoeken’ en 
de knelpunten per functie, definiëren wij het probleem. Vervolgens kijken we naar criteria waaraan 
oplossingen moeten voldoen. De in een latere fase op te stellen oplossingsrichtingen worden aan 
deze criteria getoetst.  
 
Aansluitend op de plenaire presentatie  vragen wij u aan discussietafels wat volgens u het op te 
lossen probleem moet zijn en bespreken we de criteria waarop  oplossingsrichtingen moeten worden 
getoetst. Wat vindt u belangrijk? 
 
Meer informatie en aanmelden 
Kijk op www.leiden.nl/LAB071 voor meer informatie over de verkenning. U kunt zich nu vast 
aanmelden voor deze sessie. Stuur een mail naar Lab071@leiden.nl met uw naam en 
telefoonnummer. Ook als u de eerste sessie niet heeft kunnen bijwonen, bent u van harte welkom! 
 
Achtergrond 
LAB071 is een gezamenlijke verkenning van de Leidse agglomeratie. De gemeentelijke ambities op 
economisch en ruimtelijk vlak zijn de basis van de verkenning. Denk bijvoorbeeld aan de verdere 
ontwikkeling van het Bio Science Park, de Leidse binnenstad, of Wooon in Leiderdorp. Die moeten 
zowel nu als in de toekomst goed bereikbaar zijn. LAB071 bekijkt welke knelpunten er zijn in de 
bereikbaarheid van deze toplocaties en andere belangrijke gebieden, zoals woonwijken. Op basis 
daarvan verwoorden we het op te lossen probleem. De uitkomst van de verkenning moet een pakket 
aan maatregelen worden dat de bereikbaarheid van de agglomeratie verbetert. Niet alleen voor 
autoverkeer, maar ook voor het openbaar vervoer en de fiets.  
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Verslag AggloLAB  sessie 1 
 
Datum    24 april 2013 

Locatie   Scheltemacomplex te Leiden 

    

 

 

Op woensdag 24 april vond de eerste bijeenkomst van AggloLAB plaats. Een avond waar met 

betrokken inwoners, ondernemers en belangenvertegenwoordigers gesproken is over de 

toekomst van de Leidse Agglomeratie en de rol van bereikbaarheid daarin.  

  

De avond werd geopend door onafhankelijk gespreksleider Bart Cosijn. Via een vraaggesprek 

met Kees Wassenaar, wethouder Verkeer en Vervoer van de gemeente Leiderdorp, werden 

vragen als ‘Wat is LAB071?’ en ’Wat is AggloLAB?’, beantwoord. 

 

LAB071 staat voor Leidse Agglomeratie Bereikbaar! Het is de naam van het proces dat de 

gemeenten Leiden en Leiderdorp eind 2012 samen zijn gestart. Vanuit de ruimtelijk 

economische ambities van de agglomeratie worden de knelpunten aangewezen op het gebied 

van leefbaarheid en bereikbaarheid. Wat belemmert het bereiken van de ambities? Welke 

knelpunten bestaan er nu en welke knelpunten verwachten we in de toekomst nadat de reeds 

lopende bereikbaarheidsprojecten zijn gerealiseerd? Op basis daarvan kunnen we het 

probleem definiëren en de criteria waaraan wij samen vinden dat de oplossingen moeten 

voldoen.  

 

AggloLAB is vervolgens het laboratorium waarin de gemeenten samen met bewoners en 

ondernemers in gesprek gaan over de vragen uit de verkenning. Vragen over ambities, 

knelpunten, de criteria en straks ook de oplossingsrichtingen. De gemeenten zijn van mening 

dat de aanwezige kennis en ervaring bij inwoners en ondernemers bijdragen aan het 

verbeteren van het resultaat van de verkenning.  

 

 

Plenaire presentatie 

Harold Lek, procesmanager LAB071, presenteert kort het proces en de hoofdlijnen van het 

ambitiedocument.  

 

Ambitiedocument 

De basis voor de verkenning is het ambitiedocument. Hierin worden de ambities van de 

Leidse Agglomeratie, het op te lossen bereikbaarheidsprobleem en de randvoorwaarden 

waaraan de oplossingen worden getoetst, vastgesteld.  

 

Voor de ambities en knelpunten wordt onderscheid gemaakt tussen drie functies: 

• Werken 

• Bezoeken 

• Wonen 

 

Waarom gekozen is voor deze driedeling? De gemeenten zijn van mening dat voor deze drie 

functies deels gelijke, maar ook verschillende knelpunten en bereikbaarheidsvraagstukken 

gelden. En natuurlijk verschillende ambities. 
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Zo is een goede (fiets) verbinding naar het ‘groen’ voor de elementen ‘wonen’ en ‘bezoeken’ 

veel belangrijker dan voor ‘werken’.  

 

Kaders verkenning 

De verkenning gaat uit van een aantal kaders, waaronder reeds lopende en vastgestelde 

projecten. De gemeenten gaan er vanuit dat deze projecten gerealiseerd worden. De 

bereikbaarheidsknelpunten die daaruit ontstaan of de bereikbaarheidsknelpunten die niet door 

de lopende projecten worden opgelost, zijn de problemen waarvoor LAB071 een oplossing wil 

bieden. Uiteraard gekoppeld aan de te realiseren ambities. 

  

Planning - proces 

Harold licht toe dat vanavond en de sessie op 21 mei gaan over het ambitiedocument. 

Vanavond over ambities en knelpunten en de vervolgsessie over het probleem en de 

randvoorwaarden waaraan we oplossingen voor het probleem gaan toetsen. 

 

De planning is dat het ambitiedocument in juli door de raden van Leiden en Leiderdorp wordt 

vastgesteld. In juni vindt de derde AggloLAB sessie plaats. Deze sessie gaat over de 

oplossingen. Tijdens en na de zomer volgen diverse sessies, onder andere over de 

effectenonderzoeken van de oplossingsrichtingen en de voorkeursoplossing.  

 

De voorkeursoplossing (een pakket aan maatregelen) wordt in het najaar via een formeel 

inspraaktraject aan de omgeving voorgelegd.  

 

 

Vragen 

Tijdens de presentatie worden diverse vragen gesteld: 

• Houdt de gemeente wel rekening met de inwoners?  

o Jazeker. We hebben gekozen voor de drie functies, waaronder ook de functie 

‘wonen’. Daarbij de aantekening dat inwoners binnen de Agglomeratie 

verschillende behoeften hebben, afhankelijk van waar ze wonen, werken, 

recreëren en van welk vervoersmiddel ze gebruik maken.  

• Mogen we alleen aanvullingen geven? Of mogen we ook nieuwe ideeën aandragen? 

o Beide. We horen graag uw aanvullingen op wat er al ligt. En ook willen we 

graag uw nieuwe ideeën horen.  

• Ambitie van bewoners: Ik wil graag rustig in mijn tuin kunnen zitten!  

o Dat is een ambitie die ook wordt meegenomen. 

• Heeft het nog wel zin om hier mee te denken als er al zoveel is, en nog wordt, 

vastgelegd? 

o Dat heeft zeker zin. Ook binnen de kaders is er voor u voldoende ruimte om 

input te leveren die wij mee kunnen en willen nemen in de verkenning. De 

projecten die lopen, lossen niet alles op, of veroorzaken zelfs nieuwe 

problemen. Daarvoor staan wij aan de lat. Daar hebben we uw hulp bij nodig.  

• Kunnen we niet beter eerst de projecten realiseren en dan kijken wat er overblijft? Is 

het wel te overzien wat de situatie is na het realiseren van de projecten? Een crisis, 

zoals we de afgelopen jaren hebben meegemaakt, zorgt voor een heel andere situatie 

dan wanneer de crisis niet had plaatsgevonden.  

o Via het dynamisch verkeersmodel kunnen we een heel goede inschatting 

maken van de verkeerstromen nadat de projecten zijn gerealiseerd. De 

effecten van de projecten zijn daarin meegenomen. Echter het is waar dat we 

niet alles, zoals een crisis, kunnen voorspellen. Misschien is er zelfs een 
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scenario denkbaar dat we inderdaad nog niets doen totdat de grotere 

projecten zijn gerealiseerd. Een mogelijke oplossingsrichting. 

• We hebben het hier over de Agglomeratie. Moeten Oegstgeest, Voorschoten en 

Zoeterwoude dan niet ook het ambitiedocument vastleggen?  

o De verkenning betreft met name de gemeente Leiden, Leiderdorp en 

Oegstgeest. Derhalve zit de gemeente Oegstgeest ook in de Stuurgroep en 

kan ze als ze dat wenst het ambitiedocument vaststellen. Voorschoten en 

Zoeterwoude zijn tevens aangehaakt bij de verkenning. Voor alle drie de 

gemeenten geldt dat ze meedoen aan de Economische Agenda waarin de 

economische ambities gezamenlijk worden afgestemd en opgesteld. Dit 

betreft dan met name ambities voor de functies ‘werken’ en ‘bezoeken’. De 

ambities uit de Economische Agenda worden in de afzonderlijke raden 

vastgesteld.  

• Er zijn al oplossingen bedacht, zoals door Syb van Breda, waarom worden die niet 

meegenomen in de verkenning?  

o Pas nadat we het probleem helder hebben gedefinieerd, gaan we kijken naar 

oplossingsrichtingen. Immers, we moeten eerst weten wat we willen oplossen 

en waarom. Het plan dat expliciet genoemd wordt, is een mogelijke 

oplossingsrichting die in de volgende fase bekeken wordt. 

• Passen de huidige plannen wel bij de ambities die wij nog gaan formuleren. Er zijn al 

zoveel plannen. Wat doen we hier eigenlijk? 

o Wij kunnen niet stil blijven staan. Er zijn nu al problemen die we als 

afzonderlijke gemeenten moeten en willen oplossen en ambities die we 

nastreven. Deze plannen lossen niet alles op. De toekomst en het 

agglomeratie-brede perspectief onderzoeken we in LAB071 en daar willen we 

in gezamenlijkheid een oplossing voor bieden. U bent hier zeker niet voor 

niets.  

• Aan het eind van de avond wordt de vraag gesteld met welke toekomstcijfers er 

gerekend wordt in het dynamisch verkeersmodel. Sommige cijfers gaan uit van een 

hoge mate van groei, terwijl het maar de vraag is of dat realistisch is.  

o Voor het dynamisch verkeersmodel worden cijfers gebruikt die regionaal zijn 

vastgesteld. Daarbij wordt gewerkt met hoge en lage groeiscenario’s. Het 

risico van lage groeiscenario’s is dat er te rooskleurige uitkomsten uit kunnen 

komen en dat inwoners daar ook vraagtekens bij zullen zetten. Daarin moeten 

we gezamenlijk goede uitgangspunten kiezen. Een punt van aandacht dat 

zeker meegenomen wordt in het proces.  

 

 

Discussie aan tafels 

Na de presentatie en het beantwoorden van de vragen, vindt de werksessie plaats. Aan vijf 

discussietafels wordt de aanwezigen gevraagd om met stickers en toelichtingen aan te geven 

wat volgens hen de ambities van de gemeenten moeten zijn, en ook waar ze op moeten 

letten. De zogenaamde ‘ambitie-’ en ‘let op’ sticker.  
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Hieronder volgt een korte samenvatting per presentatie: 

 

Groep 1: 

 

De eerste groep heeft een aantal ‘Let op’- punten en ‘ambities’ voor de gemeenten 

geformuleerd.  

 

‘Wonen’ 

- Belangrijk dat iedereen in de regio een plek geboden wordt, ook aandacht voor de 

groene en gele woondoelgroepen.  

- Ambitie om de woonmilieus te verbeteren samen op laten gaan met verbetering van de 

bereikbaarheid (bijvoorbeeld Kopenhagen fietsstad) 

- Geef aandacht aan kinderen; kinderen hebben een kleiner bereik, dus plan 

voorzieningen voor kinderen dichtbij 

- Haal doorgaand verkeer zoveel mogelijk uit woonwijken 

- Haal scholen uit knelpuntgebieden 

- De groep vindt dat een vitale, aantrekkelijke en goed functionerende binnenstad ook 

bijdraagt aan het verbeteren van de woonomgeving. Een belangrijk speerpunt dus dat als 

ambitie moet terugkomen.  

- Verder wenst ze aandacht voor het aanscherpen van fijnstofnormen en geluidsnormen. 

 

‘Werken’ 

- De ambities zijn nu vooral gericht op het opwaarderen van bedrijventerreinen. De groep 

vraagt expliciet aandacht voor het eventueel afwaarderen van bedrijventerreinen, zoals 

De Waard  

- Vergeet hierbij het MKB niet, dit maakt 50% uit van de werkgelegenheid, en de 

zelfstandigen, die zitten vaak in de woonwijken. Voorbeeld: Zoeterwoude Zilverrijn, hier 

worden kleine werkunits gecombineerd met wonen. 

 

‘Verkeersknelpunten’ 

- Toevoegen aan de knelpuntenkaart: Van der Madeweg, Rijnsburgerweg, Breestraat 

(leefbaarheid & economie), de kruisingen met de Rijn en de maaswijdte van het 

verkeerssysteem aan de oostkant van de regio. 

- Ambitie: geen nieuwe knelpunten erbij! 

 

De presentatie sluit af met de volgende boodschap: 

“Iedereen wil graag bereikbaar zijn, maar niemand wil doorgaand verkeer voor de deur!” 

 

 

Groep 2  

 

Groep 2 heeft zich voornamelijk gericht op de leefbaarheid: “Prettig wonen!”  

 

De volgende ambities dragen daar volgens hen aan bij: 

- Weren van doorgaand verkeer door woonwijken van de Agglomeratie (oa Persant 

Snoepweg & Engelendaal).  

- Goede en veilige fietsverbindingen naar scholen, sportvelden en de binnenstad 

- Alleen ‘lichte’ industrie nabij woonwijken. De rest zoveel mogelijk buiten de 

woongebieden plaatsen. 

- Verbeteren van het openbaar vervoer  

- Goede bereikbaarheid van het strand.  
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Vanuit werkoptiek heeft de groep de ambitie dat alle werklocaties goed bereikbaar moeten 

zijn. Overeenkomstig de ambities op de kaart en aanvullend de Baanderij. 

 

De groep geeft de gemeenten ook ‘Let op’ stickers mee: 

- Zorg dat de leef- en woonkwaliteit niet achteruit gaat door het realiseren van de lopende 

projecten en de ambities die de gemeenten hebben. De zorg wordt uitgesproken dat de 

geplande parkeergarages in Leiden zorgen voor meer geluid- en fijnstof overlast op 

wegen in de binnenstad.  

- De bruggen, met name Stierenbrug, is een knelpunt. Zeker in de spits. De groep uit haar 

zorg dat de verkenning erg autogericht is. Ze vraagt aandacht voor fiets en OV als middel 

om de bereikbaarheid te verbeteren. 

- Leefbaarheid van de Maredijkbuurt is een aandachtspunt. 

- En een goede balans tussen de aandacht in de verkenning voor ‘werken’ & ‘wonen’. 

Beide zijn essentieel voor een goed functionerende gemeente.  

 

 

Groep 3 

Groep 3 heeft meer een algemene discussie gehouden over bereikbaarheid. Hieronder de 

punten die daarin aan bod kwamen: 

 

- De OV-plannen zijn op zich goed, maar er is kritiek op het verplaatsen van het busstation 

en het verwijderen van bussen uit Breestraat. 

- Ambitie: Zet nog meer in op OV en fiets. 

- Niet te veel nadruk leggen op economie, ook aandacht voor bewoners is nodig. 

- Faciliteer toeristen in de stad: zorg voor parkeerplaatsen touringcars 

- Benader het probleem van grof naar fijn: leg een ringstructuur aan, voer de 30 km 

maatregel binnenstad uit. 

- Bescherm de binnenstad en geef aan welke functies je daar ziet (o.a. funshoppen) 

- De Waard transformeren: zware industrie (vrachtwagens) eruit en kleinere bedrijven die 

zich met wonen mengen erin. 

- Maak gebruik van transferia en busjes, zoals je dat ook in ander (buitenlandse) steden 

ziet. 

- Beschouw meerdere bereikbaarheidsprofielen: maak onderscheid tussen werken, wonen 

en toerisme. 

- Het niet verbinden van de Van der Madeweg met de Willem-Alexanderlaan wordt verder 

als een gemiste kans gezien. 

 

 

Groep 4 

Sluit zich aan bij de voorgaande groepen. En geeft drie punten mee naar aanleiding van de 

presentatie in het begin: 

1. Het is de groep niet duidelijk hoe dit proces past in het besluitvormingsproces van de 

gemeenten. Hoe relevant is onze inbreng? Waar kan ik als burger nog een zinvolle 

bijdrage leveren aan het besluitvormingsproces? 

2. Het valt op dat er veel nadruk ligt op de pijler Economie (‘werken’). Wonen en 

Bezoeken sneeuwen nu onder. Er moet een evenwicht gezocht worden tussen 

woonbeleving en werken. 

3. De groep waardeert de organisatie van het AggloLAB, maar geeft aan dat het een 

complex verhaal blijft.  
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Groep 5 

 

Ambities 

• De 30-kilometerzone willen we graag, maar dan moet de gemeente zorgen dat deze 

handhaafbaar wordt uitgevoerd.  

• Natuurgebieden moeten herkenbaar zijn (niet teveel asfalt) en per fiets binnen vijf á 

tien minuten bereikbaar zijn vanuit de woonwijken. 

• Ook de binnenstad moet vanuit de woonwijken binnen vijf á tien minuten bereikbaar 

zijn. 

 

 

Knelpunten 

• De bruggen vormen een knelpunt bij de doorstroming voor fietsverkeer. Met name de 

Spanjaardbrug, en de Wilhelminabrug. 

• De Julius Caesarbrug is een ander belangrijk knelpunt. Met name op het gebied van 

verkeers(on)veiligheid. 

• De wijk Roomburg heeft nu slechts één ontsluitingsweg voor gemotoriseerd verkeer. 

Als straks de Europaweg op de schop gaat, zal de Willem van der Madeweg helemaal 

vastlopen. 

• Lammenschansplein is een groot knelpunt 

• Ze willen graag aandacht voor het fijnstofniveau bij Roomburg. 

• Een ander aandachtspunt is de communicatie over dit project. De groep heeft 

behoefte aan een netwerk van betrokken burgers waarin zij elkaar makkelijk kunnen 

benaderen.  

 

 

Deel 3: Onderzoeksvragen: 

o Wat zijn de werkgelegenheidscijfers per bedrijvencluster in de agglomeratie? Hoe is 

de verhouding tussen de verschillende clusters? En wat is het totale 

werkgelegenheidscijfer van de agglomeratie?  

o Hoe gaan we om met verkeersprognoses? Die zijn veelal gebaseerd op te hoge 

groeiverwachtingen. De realistische cijfers liggen duidelijk onder de laagste CPB 

scenario’s terwijl de prognoses gebaseerd zijn op de allerhoogste scenario’s.  

o Openbaar Vervoersysteem zou vervangen moeten worden door een systeem met 

midi- en minibussen. Zoals het Turkse Dolmuş-systeem. Wil de gemeente kijken naar 

andere vormen van openbaar vervoer systemen, zoals mini bussen in het buitenland, 

in plaats van de grote stadsbussen? 

o De fijnstof overschrijdingen zijn in Roomburg naar verwachting hoger dan op de 

kaarten is weergegeven. Graag een check/ onderzoek naar de fijnstof 

overschrijdingen in Roomburg.  

 

 

Afronding 

De wethouder zegt toe dat de 21
e
 mei een terugkoppeling wordt gegeven van hetgeen 

vandaag besproken is en wat er mee wordt gedaan.  

 

Ten aanzien van de onderzoeksvragen wordt op 21 mei aangegeven hoe en binnen welke 

termijn deze vragen beantwoord worden.  
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