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Voorwoord
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.
 
De noodzaak is groot om de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de Leidse 
agglomeratie te verbeteren. Verdere economische ontwikkeling van de 
agglomeratie komt alleen op gang indien ondernemers en ontwikkelaars er 
vertrouwen in kunnen hebben dat ondernemingen bereikbaar zijn en dat de 
leefbaarheid in de woonomgeving toekomstvast is. Dit laatste is natuurlijk van 
groot belang voor de bewoners. De uitdaging is het vinden van de optimale balans 
tussen het goed bereikbaar maken van werkgebieden en de centra en het maximaal 
leefbaar houden van de gemeenten. 

Eerdere infrastructurele plannen sneuvelden door gebrek aan draagvlak. Het nut 
en de noodzaak van de plannen was niet voldoende duidelijk en inzicht ontbrak 
op welke wijze deze plannen bijdragen aan de toekomst van onze gemeenten. 
Dit was aanleiding voor Leiden en Leiderdorp om eind 2012 het initiatief te 
nemen om samen met Oegstgeest de ruimtelijk-economische ambities en de 
bereikbaarheidsproblematiek van de Leidse agglomeratie opnieuw te beschouwen. 
Het is duidelijk dat de verkeersinfrastructuur van de Leidse agglomeratie zich niet 
door gemeentegrenzen laat dicteren. We moeten samenwerken om de problemen 
op te lossen. 

Als belangrijke eerste stap in de Verkenning hebben we voorliggend 
Ambitiedocument opgesteld. In dit Ambitiedocument omschrijven we de ruimtelijk-
economische ambities op het vlak van wonen, werken en bezoeken, knelpunten 
rond leefbaarheid en bereikbaarheid, de opgave van deze verkenning en een 
afwegingsmethode om oplossingsrichtingen in een later stadium te kunnen 
vergelijken. Op deze manier denken we een goede fundatie te leggen voor het nut 
en de noodzaak van toekomstig te definiëren maatregelen. Bij het maken van het 
document hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de inbreng van u: raadsleden, 
ambtenaren, bewoners, ondernemers en andere betrokkenen. Daarvoor danken we 
u hartelijk.

Voorzitter Stuurgroep Leidse Agglomeratie Bereikbaar (LAB071)
Robert Strijk
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Inleiding
Lekker wonen, goed werken en aangenaam om te 
bezoeken. Dat is wat we ,de stuurgroep Leidse 
Agglomeratie Bereikbaar (LAB071) die bestaat uit Leiden, 
Leiderdorp en Oegstgeest, nastreven voor de Leidse 
agglomeratie. Daarvoor is het nodig dat de bereikbaarheid 
en leefbaarheid op orde zijn. Dat is nu niet het geval. 
Vaak staan auto’s, bussen en fietsers stil door geopende 
bruggen en drukke kruispunten. Langs toegangswegen is 
overlast door het intensieve verkeer. De vraag waar we 
ons daarom op richten, luidt: Hoe kunnen we effectief 
investeren in de bereikbaarheid, zodanig dat het leidt tot 
meer woongenot, investeringen en bezoekers? Voordat 
we oplossingsrichtingen definiëren, willen we eerst meer 
inzicht geven in de onze ruimtelijk-economische ambities 
en de opgave rond het verbeteren van de leefbaarheid 
en bereikbaarheid waar we voor staan. Daarover gaat 
dit Ambitiedocument. Het Ambitiedocument is een 
gezamenlijk product van Leiden en Leiderdorp samen met 
Oegstgeest. Daarnaast is gebruik gemaakt van de inbreng 
van gemeenteraadsleden, ondernemers, bewoners en 
andere betrokkenen.

Ambities
Onze hoofdambitie is: De Leidse agglomeratie wil een 
regio zijn van internationale kennis, historische cultuur, 
met een prettige en hoogwaardige woonomgeving, die 
goed bereikbaar is.

Deze hoofdambitie vertalen we naar ambities rond 
wonen, werken en bezoeken. Dit is wat we willen bieden: 
• Een aantrekkelijk woongebied, door een divers 

aanbod aan woonmilieus. Daarbij geven we 
bijzondere aandacht aan kenniswerkers, starters en 
jonge gezinnen.

• Een uitstekend vestigingsklimaat, voor zowel de 
stuwende economie (life science en education) als de 
verzorgende economie (zoals zorg, ICT en MKB). De 
economische basis willen we breder maken door de 
uitbouw van wat al aanwezig is. We willen een balans 
vinden tussen arbeidsaanbod en werkgelegenheid.  

• Een aantrekkelijk gebied voor bezoekers, ook voor 
mensen die een paar dagen verblijven. Dit doen we 
door het bieden van een divers aanbod aan winkels, 
cultuur, horeca, natuur en recreatie.

SAmenVAttIng

 U Wonen

Ruimtelijke strategie
Vanuit de ambities volgen ruimtelijke speerpunten. We 
duiden zeven toplocaties en vijf topcentra. Deze liggen 
alle in een ‘L’. De locaties in de ‘L’ willen we verder 
ontwikkelen en versterken. 
Daarnaast vinden we het belangrijk om de relatie te 
versterken tussen de woongebieden en de natuur- en 
recreatiegebieden. Een goede bereikbaarheid en 
leefbaarheid zijn randvoorwaardelijk voor het realiseren 
van onze ambities.
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 U Werken en bezoeken  U Knelpunten 2013

 U Opgelost 2013-2020

 U Resterende knelpunten

Analyse
Op dit moment is er sprake van geluidshinder, 
problemen met de luchtkwaliteit en overbelasting op 
de toegangswegen. Een duidelijke hiërarchie in het 
wegennet ontbreekt, waardoor ook wijkontsluitingswegen 
worden gebruikt als toegangsweg. De gemiddelde 
reistijd is in orde, maar de betrouwbaarheid van de 
auto- en openbaar vervoerreistijden is onvoldoende. Dit 
laatste komt door overbelasting van wegen, kruisingen, 
verkeersregelinstallaties en de opening van bruggen en 
spoorwegovergangen. Tenslotte ontbreken belangrijke 
schakels in fietsroutes en voldoende hoogwaardige 
parkeervoorzieningen voor auto en fiets.

Knelpunten en geplande projecten
De komende jaren voeren wij en andere overheden 
projecten uit, zoals de Rijnlandroute, de HOV-plannen 
Zuid-Holland Noord en de realisatie van parkeergarages 
in de Leidse binnenstad. We verwachten, op basis van in 
het verleden uitgevoerd onderzoek, dat de projecten een 
deel van de bereikbaarheids- en leefbaarheidsknelpunten 
oplossen, met name aan de zuidwestzijde van de 
agglomeratie. De effecten van deze projecten zullen 
we in de komende periode nader onderzoeken met 
het nieuwe regionale verkeersmodel. Ook verbetert 
de luchtkwaliteit, met name door schonere auto’s. 
De voorziene projecten lossen naar verwachting de 
knelpunten aan de noordoostzijde van de agglomeratie 
niet op. 
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Vervolg
In de volgende fase definiëren we oplossingsrichtingen. 
Deze oplossingsrichtingen moeten in ieder geval 
maatregelen omvatten die het doorgaande verkeer in de 
Leidse binnenstad en kern van van Leiderdorp weren. 
Voor dit verkeer moeten we alternatieven bieden. 
Daarbij moeten oplossingsrichtingen financieel passen 
binnen het beschikbare budget.

Opgave
Onze opgave bestaat uit drie onderdelen: het oplossen 
van de resterende knelpunten met name aan de 
noordoostzijde van de agglomeratie, het faciliteren van 
kwaliteits- en openbaarvervoer ambities en het inspelen 
op ruimtelijke kansen. 

De resterende knelpunten betreffen overbelasting, 
geluidshinder, aandacht voor luchtkwaliteit, hinder 
door opening van bruggen en door spoorwegovergangen 
op wegen zoals Hoge Rijndijk, Zijlsingel, Engelendaal, 
Persant Snoepweg, Rijnsburgerweg, Morsweg, Geverstraat 
en Oude Spoorbaan. 

Nieuwe knelpunten kunnen ontstaan of bestaande 
versterken door onze kwaliteits- en openbaar 
vervoerambities. Deze faciliteren we door alternatieven 
aan te bieden voor het doorgaande verkeer over 
de Hooigracht-Langegracht en Engelendaal-Persant 
Snoepweg. Dit vinden we noodzakelijk om de 
leefbaarheid te verbeteren in de Leidse binnenstad 
en in de kern van Leiderdorp. Daarnaast zullen extra 
bussen gaan rijden over de Hooigracht, Langegracht 
en Engelendaal. Om ervoor te zorgen dat deze bussen 
niet vast komen te staan, willen we het autoverkeer op 
deze wegen verminderen. Dit is mogelijk door auto’s die 
niet noodzakelijk op deze wegen hoeven te rijden (het 
doorgaande verkeer) alternatieve routes aan te bieden. 

Investeringen in de bereikbaarheid kunnen een impuls 
geven aan ruimtelijke ontwikkelingen en de ruimtelijke 
kwaliteit van een gebied. Bijvoorbeeld door de 
bereikbaarheid van het gebied te versterken.

Afwegingsmethode
Oplossingsrichtingen vergelijken we in het vervolg van 
deze verkenning met behulp van drie complementaire 
analyses: de oplossend vermogen analyse, de regionale 
impact analyse en de business case analyse. De 
oplossendvermogenanalyse geeft aan in welke mate 
oplossingsrichtingen de leefbaarheid en bereikbaarheid 
verbeteren aan de hand van criteria, zoals geluidshinder, 
reistijd en veiligheid. De regionale impact analyse 
onderzoekt de bijdrage van oplossingsrichtingen aan de 
ruimtelijk-economische ambities, zoals het creëren van 
extra werkgelegenheid en omzet. De kosten en dekking 
van oplossingsrichtingen geven we weer in een business 
case. Als laatste stap verwerken we de resultaten van de 
analyses in een globale Maatschappelijke Kosten Baten 
Analyse (MKBA). Alle resultaten nemen we op in een 
integraal overzicht. Daarbij omschrijven we op welke 
wijze oplossingsrichtingen inspelen op ruimtelijke kansen.

 U Kwaliteits- en HOV-ambitie voor Leiden en Leiderdorp
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InLeIdIng: 
1.

ReALISeRen AmBItIeS nIet mOgeLIjK zOndeR AAndAcht 
VOOR BeReIKBAARheId
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1.1 Aanleiding
De Leidse agglomeratie, het stedelijk gebied tussen de rijkswegen A4 en A44 
zoals afgebeeld in figuur 1.1, wil een Europese topregio zijn. Een topregio van 
internationale kennis, historie en cultuur, met een prettige en hoogwaardige 
woonomgeving, die goed bereikbaar is. De bereikbaarheid is echter niet optimaal. 
Hierover – over de bereikbaarheid – gaat de verkenning die LAB071 uitvoert. De 
toegang tot de Leidse agglomeratie is voldoende, maar de bereikbaarheid binnen 
het gebied is slecht. Dat voelen werknemers, bewoners en bezoekers dagelijks 
door oponthoud. Als we – de stuurgroep LAB071 die bestaat uit de gemeenten 
Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest – hier te weinig aandacht voor hebben, leidt 
het op termijn zelfs tot een afbreuk van de sterke concurrentiepositie die we 
beogen. Daarom hebben de colleges van burgemeester en wethouders van 
Leiden en Leiderdorp op 27 november 2012 de bestuurlijke opdracht gegeven 
om vanuit onze ruimtelijk-economische ambities te komen tot een voorstel voor 
bereikbaarheidsmaatregelen. 

Bestuursopdracht
De gezamenlijke colleges van B en W van Leiden en Leiderdorp vragen de gemeentesecretarissen van beide 
gemeenten om op basis van het voorliggende document te komen tot breed gedragen bestuurlijke afspraken 
tussen Leiden en Leiderdorp en eventuele andere overheidspartners over de ruimtelijk-economische ambities 
van de Leidse agglomeratie en infrastructurele maatregelen om deze ambities te kunnen realiseren. De colleges 
spreken af dat Leiden, als centrumstad van de Leidse agglomeratie, deze verkenning in gezamenlijkheid trekt. 

Uiterlijk in de herfst van 2013 willen we tot de genoemde afspraken komen tussen de betrokken colleges van B 
en W. Vervolgens zullen we de afspraken ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraden. De uitdrukkelijke 
wens daarbij is dat het brede draagvlak zich vertaalt in een ruime meerderheid voor de afspraken onder de 
gemeenteraadsleden, zodat na de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen ook eventuele nieuwe coalities 
door kunnen gaan met het realiseren van de plannen. 

Het gaat om aanvullende bereikbaarheidsmaatregelen, want er gebeurt al van 
alles. We werken aan de Rijnlandroute en investeren grootschalig in het openbaar 
vervoer waaronder de HOV-plannen voor Zuid-Holland-Noord. Die projecten lossen 
een deel van de bereikbaarheids- en leefbaarheidsknelpunten op, maar lang niet 
alle. En dat is wel nodig om ruimtelijk-economisch te kunnen groeien, de gewenste 
ruimtelijke kwaliteit in de centra van Leiden en Leiderdorp te bereiken en ruimte 
te maken voor de openbaar vervoerplannen van de provincie Zuid-Holland en 
gemeenten. 

De vraag die nu voorligt, luidt: 
Hoe kunnen we investeren in de bereikbaarheid van de Leidse agglomeratie, op 
een zo effectief mogelijke manier, en zodanig dat het leidt tot meer woongenot,  
investeringen en bezoekers waarmee we de ruimtelijk-economische ambities 
realiseren?

1.2 doel
Het doel van dit ambitiedocument is tweeledig:
• Het in beeld brengen van de ambities, opgaven, en eerste verkenningen en 

kansen voor het verbeteren van de bereikbaarheid in Leidse agglomeratie.
• Het komen tot een afwegingsmethode en bijbehorende criteria om 

bereikbaarheidsoplossingsrichtingen objectief te kunnen vergelijken en 
beoordelen. Met die criteria geven we aan waar de (effecten van) de 
oplossingen aan moeten voldoen. 

Hoofdstuk 1 schetst de aanleiding, het doel, de totstandkoming en de opbouw van dit document: het 
ambitiedocument LAB071.
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Dit document laten we vaststellen door onze gemeenteraden: van Leiden en 
Leiderdorp. Dat gebeurt niet door de gemeenteraad van Oegstgeest. Zij ziet 
hiervoor geen noodzaak.

Het is in dit stadium nog niet de bedoeling al concrete oplossingen te definiëren, 
te vergelijken en te beoordelen. Het oplossingendenken gebeurt bewust pas in de 
volgende fase. In deze fase willen we juist de discussie met elkaar aangaan over de 
gewenste effecten, en ons daar ook expliciet tot beperken. 

 U Figuur 1.1: studiegebied

Begrenzing studiegebied

A4

A44

n206

n206
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1.3 gezamenlijk product
Het ambitiedocument maakt onderdeel uit van de verkenning die de 
projectorganisatie LAB071 uitvoert naar de bereikbaarheid van de Leidse regio. 
Dit document is een gezamenlijk product van de projectorganisatie van LAB071, 
ambtenaren en bestuurders van de betrokken gemeenten. Bij het opstellen van 
het document is gebruik gemaakt van de inbreng van raadsleden, bewoners, 
ondernemers en andere betrokkenen. Een eerste versie van dit ambitiedocument 
vulden we inhoudelijk aan in werksessies met gemeenteraadsleden op 5 april en 15 
mei 2013. We bespraken onderdelen van het document op 24 april en 21 mei 2013 
in AggloLAB – een platform voor overleg en uitwisseling van ideeën over LAB071 
tussen bewoners, ondernemers, overige belangstellenden en de gemeenten.

1.4 Opbouw
In het vervolg van dit ambitiedocument beschrijven we allereerst de toekomstvisie 
van de Leidse agglomeratie: de positie van de regio en de ambities. Zie figuur 
1.2. Die ambities vertalen we in speerpunten die we beschrijven in hoofdstuk 3. 
Hoofdstuk 4 gaat over de sterkte en zwaktes rond leefbaarheid en bereikbaarheid. 
Hoofdstuk 5 borduurt daarop voort met een samenvatting van de knelpunten, een 
overzicht van de uit te voeren projecten en sluit af met de resterende knelpunten. 
Daaruit volgt in hoofdstuk 6 onze opgave: het probleem dat we gaan oplossen. In 
hoofdstuk 7 presenteren we de afwegingsmethode met richtlijnen en criteria. We 
besluiten het ambitiedocument  in hoofdstuk 8 met een doorkijk in het proces: hoe 
gaan we verder.

1.5 Bronnen
 - ‘Bestuursopdracht LAB071’, gemeente Leiden en gemeente Leiderdorp, 27 november 

2012
 - ‘Verkenning LAB071. Leidse Agglomeratie Bereikbaar’, Plan van Aanpak, gemeente 

Leiden en gemeente Leiderdorp, 22 januari 2013

Vervolg

Stap 2 en 3:
Ambitiedocument

Bestuursopdracht
Plan van Aanpak (stap 1)

KKnelpunten leefbaarheid 
en bereikbaarheid

Opgave

Beoordelen en kiezen
(stap 6)

Effecten onderzoeken
(stap 5)

Oplossingsrichtingen 
definiëren (stap 4)

Ambities

Afwegingsmethode

Ruimtelijke strategie

 U Figuur 1.2: schematische weergave opbouw rapport en vervolgproces

 Z Foto: Posad Spatial Strategies
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AmBItIeS: 
2.

VISIe Op de tOeKOmSt VAn de LeIdSe AggLOmeRAtIe
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2.1 hoofdambitie
Verschillende beleidsdocumenten omschrijven de ruimtelijk-economisch ambitie 
van de Leidse agglomeratie als volgt: Leidse agglomeratie, regio van internationale 
kennis (waaronder de zorg), historische cultuur, met een prettige en hoogwaardige 
woonomgeving, die goed bereikbaar is. De Economische Agenda geeft daarop een 
aanvulling: “De Leidse regio wil een duurzame plek zijn in de top van Europese 
kennisregio’s met life sciences en health als sleutelsectoren en spin-off voor 
productie, midden- en kleinbedrijf en dienstverlening in de regio zelf in termen van 
nieuwe banen, omzetstijging en nieuwe markten.” 

Doel van de Economische Agenda is om samen de economische structuur, de 
innovatiekracht en het vestigingsklimaat van de Leidse regio te versterken en 
binnen de metropoolregio, de Randstad, nationaal en globaal meer positie te 
krijgen. Ondernemers, onderwijs en overheden werken sinds eind 2012 aan de 
agenda en de uitvoering daarvan.

Deze ambitie komt voort uit een aantal sterke vestigingsplaatskenmerken van de 
regio.
• De goede ligging: de Leidse regio ligt midden tussen de Amsterdamse en 

Haags / Rotterdamse metropolen, nabij luchthaven en de krachtigste 
economische gebieden van Nederland. 

• Ruimte voor goed wonen en recreëren.
• De aanwezigheid van het Bio Science Park met kennisintensieve life science 

en health als sleutelsectoren. 
• Een sterk historisch en cultureel centrum.
• Een topuniversiteit.
• De aanwezigheid van regionale grootschalige detailhandel.

We vinden het belangrijk om deze vestigingsplaatskenmerken sterk te houden. Ze 
trekken bedrijven en bewoners naar een regio en houden een regio economisch 
aantrekkelijk. Ze zijn een voorwaarde om onze genoemde ambitie te kunnen 
verwezenlijken. De ambitie heeft betrekking op verschillende doelgroepen: 
bewoners, werknemers en bezoekers. Die doelgroepen vragen elk om een eigen 
bereikbaarheidsniveau. De volgende paragraaf gaat over ambities op die thema’s: 
wonen, werken en bezoeken.

2.2 Wonen, werken en bezoeken in 2013

Wonen
De Leidse agglomeratie kent een sterke verscheidenheid aan woonmilieus. De 
stedelijke woonmilieus liggen vooral in Leiden. Zie figuur 2.1. De meer suburbane 
woonmilieus liggen in de omliggende gemeenten.
 

‘Wonen, werken en bezoeken’. Dit hoofdstuk beschrijft hoe het daarmee gaat in de Leidse agglomeratie, 
wat de trends zijn en wat de ambities zijn van de agglomeratie voor die onderwerpen.
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 U Figuur 2.1: woonmilieus, bron: Woonvisie Leiden 2012, SmartAgent Company
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In de directe omgeving van de regio liggen natuur- en recreatiegebieden met 
verschillende milieutypen: zee, strand, duinen, de binnenduinrand, de bollen, de 
plassen, de veenweidegebieden van het Groene Hart, polders (Boterhuispolder 
en Achthoven) en de landgoederen richting Den Haag. De groenblauwe gebieden 
bieden geen plek voor woningbouw en bedrijvigheid, maar wel voor een beperkt 
aantal economische functies in de recreatie- en landbouwsector. Zie figuur 2.2. 
De toegankelijkheid van de gebieden per fiets, per kano of te voet kan beter; er 
ontbreken verbindingen tussen stad en platteland. Daarnaast bestaat het gevoel 
dat water en natuur ver weg zijn, maar figuur 2.2 laat een ander beeld zien. 

 U Figuur 2.2: ligging van agglomeratie middenin groene en blauwe gebieden
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Werken
De werklocaties, te zien in figuur 2.3, delen we in tweeën: stuwende economie 
(topsectoren) en verzorgende economie (brede economie). Zie kader.

 U Figuur 2.3: werklocaties

Stuwende economie

Brede economie
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Stuwende economie (topsectoren)
De topsectoren beschouwen we als de stuwende economie. De landelijke topsectoren zijn: life science, 
health, greenport, food, ICT en hoofdkantoren. Zie figuur 2.3. In de Leidse regio zijn de volgende topsectoren 
aanwezig:
1. Bio Science Park, inclusief zorg en onderwijs. Bedrijvigheid op het gebied van bio science, de 

Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden, Leids Universitair Medisch centrum (LUMC) en ROC.
2. Stationszone Leiden. Vooral (hoofd)kantoren, waaronder het hoofdkantoor van Zilveren Kruis Achmea en 

onderwijs en zorg.
3. Heineken, Zoeterwoude. Mondiaal bedrijf binnen topsector ‘food’ en met veel logistieke activiteiten.
4. FloraHolland (Rijnsburg). Bloemenveiling, topsector tuinbouw en veel logistieke activiteiten. 
5. Roomburg (Knoop Zuidoost), met onder andere de vestiging van Collis, internationaal ICT-bedrijf. 
6. Centrum Leiden. Verschillende activiteiten en functies, waaronder winkels, musea, 

universiteitsgebouwen, horeca, dienstverlening, schouwburg / theater, recreatie en toerisme.
7. A4-zone Leiderdorp: een gevarieerd gebied langs de A4 met onder andere WOOON-boulevard, kantoren 

(Vierzicht), regionaal ziekenhuis / zorgboulevard. In 2015 opent IKEA een nieuwe vestiging net ten 
noorden van deze zone. 

Verzorgende economie (brede economie)
Op verspreide plekken binnen de agglomeratie is plaats voor de verzorgende economie: bedrijventerreinen, 
kantoren, perifere detailhandelsvestigingen (PDV-locaties), (buurt)winkelcentra en overige activiteiten. Voor 
het AggloLAB voerde het te ver al deze locaties in ogenschouw te nemen. Enkele specifieke locaties zijn:
1. Omgeving Lammenschansweg (gebied tussen spoor, Lammenschansweg, Lammenschansplein en 

Kanaalweg). Gemengd gebied met perifere detailhandel langs de Lammenschansweg, kantoren 
(Kanaalpark) en een gemengd bedrijventerrein.

2. Baanderij. Een PDV-locatie en bedrijventerrein in Leiderdorp.
3. Rijneke Boulevard. Een PDV-locatie en (woon)boulevard in Zoeterwoude langs de Rijn.
4. Vondellaan. Gemengd gebied met kantoren (Heerema), de ijshal en een concentratie autodealers.
5. Roomburg. Gemengd bedrijventerrein voor MKB-bedrijvigheid, naast ICT-topbedrijven.
6. Luifelbaan, Winkelhof, De Kempenaerstraat en Lange Voort. Winkelcentra in respectievelijk Leiden 

Zuidwest en Leiderdorp met een regionale functie.
7. Kust. Toeristische trekpleister in met name het zomerseizoen. Veel toeristen die naar de kust gaan, 

komen ook een dag naar Leiden. De kust draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

De ambitie is om een betere balans te krijgen tussen het aantal arbeidsplaatsen 
en het aantal potentiële werknemers in de Leidse agglomeratie. De Leidse 
agglomeratie heeft nu een groot pendeloverschot: voor Leiden is dat 54%, voor 
Leiderdorp 77% en voor Oegstgeest zelfs 85%. Van het totaal aantal inwoners van de 
gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten en Oegstgeest – samen 
201.000 – behoort 73% tot de beroepsbevolking. Dat komt overeen met 146.000 
potentiële werknemers. De groep potentiële werknemers omvat hier alle 18- tot 
65-jarigen. In werkelijkheid is het aantal werknemers kleiner, omdat een deel 
van deze groep bijvoorbeeld arbeidsongeschikt is of studeert. Het aantal banen 
in de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten en Oegstgeest 
samen ligt op 90.000. Het pendeloverschot is duidelijk: er zijn meer potentiële 
werknemers (146.000) dan er banen zijn (90.000).
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Bezoeken
Bezoekers van de Leidse agglomeratie komen hoofdzakelijk voor de Leidse 
binnenstad. Zie figuur 2.4a en 2.4b. Voor de kleinschalige winkels, historische en 
culturele voorzieningen en woon- en werkfuncties. Het Programma Binnenstad 
can de gemeente Leiden richt zich op het versterken van de binnenstad met als 
streven om in 2017 de namelijk de meest aantrekkelijke binnenstad van Nederland 
te zijn. We zien echter een daling in het percentage mensen uit de regio dat in de 
binnenstad van Leiden komt winkelen voor niet-dagelijkse artikelen. 

 U Figuur 2.4a: centra voor bezoekers (bezoekersaantallen per week)

 U Uitsnede 2.5b
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 U Figuur 2.4b: centra voor bezoekers, uitvergroot (bezoekersaantallen per jaar)

Een groot deel van de bezoekers gaat ook naar de grotere regionale 
winkelcentra en de PVD-locaties: de Winkelhof Leiderdorp, de Luifelbaan in 
Leiden en de De Kempenaerstraat Oegstgeest en de Lange Voort. Ook daar 
zien we met uitzondering van de Winkelhof teruglopende bezoekersaantallen. 
De  perifere detailhandelslocaties binnen het studiegebied zijn de Baanderij, 
Lammenschansweg, Rijneke Boulevard en A4 WOOON. WOOON richt zich uitsluitend 
op het thema woninginrichting. We laten hier ook kleinere speciaalzaken binnen 
het thema woninginrichting toe om WOOON een impuls te geven. Die boost geeft 
ook de komst van IKEA in 2015.
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2.3 toekomstverwachtingen
trends
We zien de volgende landelijke trends voor wonen, werken en bezoeken in de 
Leidse agglomeratie. 
 
Wonen
• Vergrijzing en ontgroening
• Vastzittende en statische woningmarkt
• Scheefwonen
• Uitgestelde vraag
• Terug naar de stad
• De vraag centraal
• Flexibiliteit en duurzaamheid

Werken
• Het aantal arbeidsplaatsen in Nederland daalt, maar in Leidse agglomeratie 

ligt het aantal nog net boven het gemiddelde, behalve in de industrie en 
groothandel. Het aandeel hoogopgeleiden stijgt tot boven de 65% in 2030. 
Het aandeel van laag- en middelbaaropgeleide mensen daalt. 

• Er ontstaat meer oriëntatie op de Noordvleugel dan op de Zuidvleugel, 
omdat de groei in de Zuidvleugel afneemt en in de Noordvleugel toeneemt. 

Bezoeken
• Dalende omzet van veel winkelcentra. De Winkelhof is hierop een 

uitzondering.
• Meer internetaankopen.
• Andere manier van winkelen, meer gericht op beleving, verrassing, 

dienstverlening en sfeer.
• Toenemende leegstand van winkelpanden

SWOt-analyse
In het onderzoeksrapport ‘Kennis maken met de Leidse regio’ komen de volgende 
kansen, bedreigingen, sterkten en zwakten van de Leidse agglomeratie naar voren:
• Kansen. De toekomst geeft kansen om de kracht van de Leidse 

kenniseconomie verder te benutten en om nieuwe kennisclusters toe te 
voegen en uit te breiden. Hierbij denken we met name aan zorg, ICT, space 
en bio based economy. Daarnaast kunnen we de aantrekkelijkheid van de 
woonmilieus versterken door de relatie met het meren- en plassengebied, 
het Groene Hart, het duingebied, de bollenstreek en het strand te 
verbeteren.

• Bedreigingen. Een grote bedreiging zijn de veranderende winkelgewoonten, 
waardoor de binnenstad en regionale winkelcentra in de problemen komen. 
De vergrijzing en ontgroening versterken die trend en zorgen voor een krimp 
van de economie. 

• Sterkten. De regionale economie is met haar sterke clusters en 
hoogopgeleide beroepsbevolking aantrekkelijk voor ondernemers en 
werknemers. In onze regio hebben we een goed woon- en leefmilieu en een 
bovengemiddeld welvaartsniveau. Bewoners waarderen de diversiteit aan 
woonmilieus en een goede bovenregionale bereikbaarheid. Bezoekers komen 
naar het gebied vanwege de historische binnenstad, cultuur en musea en 
PDV-locaties.

• Zwakten. Bewoners vinden de interne bereikbaarheid van het gebied matig 
en ervaren de nabijheid van natuur- en recreatiegebieden onvoldoende. 
Ondernemers en werknemers zijn ontevreden over het gebrek aan ruimte 
voor extra bedrijvigheid, de bereikbaarheid binnen de regio, de matige 
betrouwbaarheid van het verkeerssysteem en het matige parkeren bij grote 
economische aanjagers. 
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2.4 Ambities voor wonen, werken en bezoeken
Op basis van het voorgaande bepaalden we ambities voor wonen, werken en 
bezoeken. 

Wonen
De ambitie op het vlak van wonen is een aantrekkelijk woongebied bieden 
voor bewoners in een economisch krachtige, cultureel diverse en groenblauwe 
leefomgeving. Daarbij willen we diverse woonmilieus bieden. Nieuwe woningen 
bouwen we zoveel mogelijk binnenstedelijk, en niet in het groen. We richten ons 
op het behouden en aantrekken van bewoners, met bijzondere aandacht voor 
kenniswerkers, starters en jonge gezinnen.

Werken
De ambitie op het vlak van werken is een uitstekend vestigingsklimaat bieden voor 
de stuwende economische clusters en de brede economie en het vinden van balans 
tussen arbeidsaanbod en werkgelegenheid. De stuwende economische clusters zijn 
life science en education, onder andere door koppeling met space en bio based 
technology. De brede economie omvat de ‘verzorgende’ economische clusters, 
zoals zorg, opleiding, ICT, bank en verzekeringen, de creatieve- en cultuursector en 
het midden- en kleinbedrijf. De ambitie is de economische basis breder te maken 
door uitbouw van wat al aanwezig is.

Eerste doelstelling van de Economische Agenda is het versterken van de 
economische structuur van de Leidse regio, zodat de regio haar sterke positie in 
de top van de Europese innovatieregio’s houdt. De partners van de Economische 
Agenda werken aan de drie volgende voornemens:

1. Versterken van wat het sterkst is met de kennisintensieve life science en 
health & zorginnovatie als sleutelsectoren.

2. Verbreden van het economisch profiel van de regio door in te zetten op de 
stuwende sectoren die wortelen in de Leidse kenniseconomie en kansrijk 
zijn om richting 2030 uit te groeien tot nieuwe sterke sectoren van de regio.
a. Bio based economie; kruisbestuiving tussen life science (Leiden) en 

innovatieve tuinbouw in Greenports (Duin- en Bollenstreek)
b. Cluster Holland Space op kennisas Noordwijk-Leiden-Den Haag-Delft
c. Combinatie tussen health-ondernemers en stuwende sector 

‘pensioenen en verzekeringen op zuidvleugelniveau
d. Creatieve economie en cultuur

3. Bevorderen van ‘trickle down’ van de stuwende economie naar verzorgende 
economie zodat ook productiebasis en MKB profiteert van een sterkere 
kennistop en nieuwe banen voor alle opleidingsniveaus.

Bezoeken
De ambitie op het vlak van bezoeken is de Leidse agglomeratie aantrekkelijker 
maken met een divers aanbod dat bezoekers uitnodigt een paar dagen te blijven. 
Dat aanbod willen we bieden met winkels, cultuur en horeca in de Leidse 
binnenstad, regionale winkelcentra en PDV-locaties in aanvulling op de binnenstad 
en aantrekkelijke recreatieve voorzieningen in de regio. 

De ambitie is om binnen de regio te komen tot afspraken over positionering en 
profilering op gebied van wonen, werken en bezoeken, zodat niet iedere gemeente 
binnen de agglomeratie hetzelfde gaat aanbieden.
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2.5 Bronnen
 - ‘Kennis maken met de Leidse regio’, bureau Louter, 2012
 - Pendelcijfers, CBS 2011
 - ‘Regio’s in economisch perspectief 2013. Agglomeratie Leiden en Bollenstreek’, ING, 

december 2012
 - ‘Kennis en werk’, Economische Agenda Leidse regio, concept 2013
 - ‘Van bedrijventerreinen naar werklandschappen’, gemeente Leiden, concept 2013
 - ‘Quick-scan Regionaal Economische Effectenstudie RijnlandRoute’, Ecorys, december 

2012
 - ‘Notitie detailhandel Zuid-Holland’, juli 2012
 - ‘Actualisatie beleid perifere detailhandelsvestigingen (pdv)’, Holland Rijnland, 2013 
 - ‘Geef kennis de ruimte’, bureau Louter, 2013
 - ‘Regionale structuurvisie 2020’, Holland Rijnland, 2009
 - ‘Gewoon lekker wonen tussen stad en groene hart’, Woonvisie, gemeente Leiderdorp, 

2013 
 - ‘Leiden kijkt vooruit en pakt door’, Nota Wonen, Leiden, 2013
 - ‘Naar een verleidelijke winkelstad’, beleidskader winkelvoorzieningen en binnenstad, 

Leiden, 2011
 - ‘Verder met de Binnenstad’, gemeente Leiden, oktober 2012
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3.
RuImteLIjKe StRAtegIe: 
VeRtALIng VAn AmBItIeS In RuImteLIjKe SpeeRpunten
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3.1 Ruimtelijke speerpunten
Speerpunt op het gebied van wonen is het versterken van de relatie tussen 
wonen en natuur (zie ook figuur 2.2). Bewoners in de regio hebben hier grote 
behoefte aan. Woningbouw in Leiden, met name voor de rode en blauwe 
doelgroep, realiseren we hoofdzakelijk door binnenstedelijk te bouwen in 
transformatiegebieden (transformatiegebieden zijn weergegeven in figuur 5.2). 
Leiderdorp zet in op het in stand houden van de huidige inwonersaantallen door te 
bouwen voor starters en senioren en het benutten van kansen binnen de bestaande 
stedelijke structuur. 

De economische krachtgebieden – gebieden in de regio met toplocaties en -centra 
– vallen binnen een ruimtelijk aaneengesloten gebied dat de vorm heeft van de 
letter ‘L’: van FloraHolland (Rijnsburg) tot aan A4-zone. Zie figuur 3.1. In enkele 
van deze gebieden is ruimte voor groei op het gebied van werken en bezoeken. 

De toplocaties in de ‘L’ zijn:
1. Bio Science Park
2. Stationsgebied Leiden
3. A4-zone Leiderdorp
4. Leidse binnenstad
5. Flora Rijnsburg
6. Heineken
7. Roomburg / Meerburg

De topcentra in de ‘L’ zijn:
1. Hoogstedelijk centrum: binnenstad Leiden
2. Regionale subcentra:

a. Centrum Leiderdorp (Winkelhof)
b. A4-zone Leiderdorp
c. Luifelbaan
d. Centrum Oegstgeest (De Kempenaerstraat en Lange Voort)

3.2 Bertolini-model: relatie ruimtelijke economie en mobiliteit
Bij het concretiseren van de ambities voor de Leidse regio besteden we aandacht 
aan het gedachtegoed van Bertolini – een professor aan de Universiteit van 
Amsterdam. Hij heeft het plaats- en knoopwaardemodel ontworpen dat bedoeld is 
om de functionaliteit van een knooppunt of stationslocatie te bepalen. Een station 
is functioneel wanneer de knoop- en plaatswaarde met elkaar overeenstemmen. 
Het is een model over de relatie tussen ruimtelijk-economische ontwikkeling en 
mobiliteit. Het toont aan dat een goed bereikbaarheidsniveau (knoopwaarde) 
condities schept voor de vestiging van economische activiteiten of ruimtelijk 
programma (plaatswaarde). Omgekeerd geldt dat een ruimtelijk-economisch 
programma van zekere omvang (plaatswaarde) investeringen in vervoer rendabel 
kan maken. In het optimale geval zijn knoop- en plaatswaarde dus in evenwicht: er 
is genoeg bereikbaarheid voor de huidige of geplande economische functies. 

Vooral de locaties met veel economie en verhoudingsgewijs beperkte 
bereikbaarheid (overmatige plaatswaarde) verdienen aandacht. Vanuit economisch 
oogpunt is het relevant juist daar te investeren in het verbeteren van de 
infrastructuur. Interessant zijn ook de goed bereikbare locaties met beperkt 
economisch programma (overmatige knoopwaarde): daar lijkt ruimte voor (her)-
ontwikkeling. 

Welke ruimtelijke strategie hanteren we om de ambities rond wonen, werken en bezoeken te realiseren? 
Met andere woorden: hoe vertalen we de in hoofdstuk 2 geformuleerde ambities in speerpunten? 
Welke verkeersgerelateerde succesfactoren zijn daarbij van belang? Op deze vragen geeft dit hoofdstuk 
antwoorden. 
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 U Figuur 3.1: speerpunten rond werken en bezoeken (toplocaties en topcentra die liggen in een denkbeeldige letter ‘L’)

Een bijzondere categorie vormen de zogenaamde ‘gespannen locaties’ 
waar functies concurreren om mobiliteit en bijvoorbeeld ontvlechting van 
verkeersstromen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het stationsgebied Leiden en het 
Bio Science Park. Hier is sprake van een verscheidenheid aan functies en een 
verscheidenheid aan (ruimtevragende) modaliteiten (voetganger, fiets, OV en auto). 
De A4-zone van Leiderdorp kent een goede bereikbaarheid, vooral met de auto. 
De plaatswaarde lijkt niet in balans met deze goede bereikbaarheid. Er is hier 
dus potentie voor programma, op en bij de WOOON-boulevard en kantorenlocatie 
Vierzicht. Het centrum van Leiden kent juist een hoge plaatswaarde door de 
hoeveelheid en verscheidenheid aan economische en andere activiteiten. 

Stuwende economie

Brede economie

de ´L´
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De bereikbaarheid van het centrum per openbaar vervoer is voldoende, maar met 
de auto en met de fiets is dit onvoldoende. Vervoer te voet is een goed alternatief, 
maar we moeten dit faciliteren met goede en veilige routes.  

De kansen en knelpunten van werklocaties in de Leidse agglomeratie zijn 
weergegeven in figuur 3.2. Vanwege het karakter van deze studie zetten we in 
op de bereikbaarheidsopgave voor de werklocaties. Natuurlijk ligt er ook een 
ruimtelijke ontwikkelingsopgave: de inzet op programma bij Meerburg / Roomburg 
en de A4-zone Leiderdorp. Op de ruimtelijke kansen gaan we in paragraaf 6.4 in.

Locatie Bereikbaarheidsopgaven

Bio Science park Completeren regionale fietsverbindingen
Afwikkelen spitsverkeer A44/Rijnlandroute/Plesmanlaan
Realiseren HOV-verbinding en kennislijn

Stationszone Ontsluiten van station op de A4/N11
Realiseren meer fietsparkeerplaatsen
Toevoegen autoparkeerplaatsen
Creëren van ruimte voor de voetganger

FloraHolland (Rijnsburg) Verbeteren oostwestverbinding, richting A4/N11

Meerburg / Roomburg Waarborgen doorstroming Willem van der Madeweg, ook bij toevoeging programma 
Meerburg

A4-zone Leiderdorp Verbeteren HOV-bereikbaarheid
Faciliteren ruimtelijk programma

Lammenschansdriehoek Verbeteren aansluiting op A4, via Lammenschansweg en Europaweg

Centrum Leiden Begeleiden voetgangersstromen
Transformeren naar verblijfsgebied, inclusief HOV en winkellogistiek

Winkelhof Faciliteren uitbreiding Winkelhof
Verminderen barrièrewerking Engelendaal

Luifelbaan Verbeteren doorstroming 5-Meilaan-Churchilllaan

Baanderij Verbeteren logistieke bereikbaarheid van het gebied
Transformeren

Rijneke Boulevard Verbeteren aansluiting N11 op A4
Verbeteren (H)OV

Vondellaan Verbeteren aansluiting Plesmanlaan / A44 en op Stationsgebied

 U Tabel 3.1: kansen en knelpunten werklocaties uit het Atelier Mobiliteit en Economie Leidse regio, 12 maart 2013, RoyalHaskoningDHV



Ruimtelijke strategie: vertaling van ambities in ruimtelijke speerpunten  29

 U Figuur 3.2: bereikbaarheidskansen en -knelpunten
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3.3 Verkeersgerelateerde succesfactoren
Een goede leefbaarheid en bereikbaarheid zijn randvoorwaardelijk voor het 
realiseren van de geformuleerde ambities voor wonen, werken en bezoeken.  Tabel 
3.2 laat zien op welke fronten leefbaarheid en bereikbaarheid succesvol kunnen 
bijdragen. We hebben het dan over succesfactoren en benoemen deze vanuit de 
invalshoeken ‘wonen’, ‘werken’ en ‘bezoeken’.

 U Tabel 3.2: succesfactoren leefbaarheid en bereikbaarheid

3.4 Bronnen
 - Verslag Atelier Mobiliteit en Economie Leidse Regio, 12 maart 2013, 

RoyalHaskoningDHV

Invalshoek

Succesfactoren

Leefbaarheid Bereikbaarheid

Wonen Geen overschrijding van normen of doelstellingen 
voor geluid en emissies
Minimaliseren verkeersbelasting in woonwijken

Auto: goede bereikbaarheid  van en 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
Fiets: regionale verbindingen

Werken Geen overschrijding van normen of doelstellingen 
voor geluid en emissies
Goede kwaliteit van doorgaande wegen en 
openbare ruimte

(Vracht)auto: goede bereikbaarheid  toplocaties 
van en naar snelwegen en betere leesbaarheid van 
doorgaande routes
Fiets en OV: goede bereikbaarheid toplocaties 
vanaf station en woongebieden
Parkeren bus, auto en fiets: goede en voldoende 
parkeervoorzieningen toplocaties en -centra en 
betere aanrijroutes, looptijd bestemming parkeren, 
aanwezigheid P&R-voorzieningen en reistijd naar 
bestemming

Bezoeken Geen 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  topcentra 
van en naar snelwegen en betere leesbaarheid van 
doorgaande routes
Fiets en OV: goede bereikbaarheid topcentra vanaf 
station en woongebieden
Parkeren bus, auto en fiets: goede en voldoende 
parkeervoorzieningen toplocaties en -centra en 
betere aanrijroutes, looptijd bestemming parkeren, 
aanwezigheid P&R-voorzieningen en reistijd naar 
bestemming

 Z Foto: Posad Spatial Strategies
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4.
AnALySe: 
InzIcht In de LeefBAARheIdS- en BeReIKBAARheIdSSItuAtIe
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4.1 Leefbaarheid
Onder leefbaarheid, vanuit een bereikbaarheidsoptiek, laten we vallen: 
luchtkwaliteit, geluidoverlast, overbelaste wijkwegen, verkeersveiligheid en 
doorgaand verkeer in de kernen van Leiden,  Leiderdorp en Oegstgeest.

Luchtkwaliteit
In figuur 4.1a zien we vooral een overschrijding van de normen voor lucht op de 
routes binnen de agglomeratie waar vaak verkeersdrukte is en nabij de rijkswegen. 
In 2011 constateerden we dat er op zes plekken sprake is van een overschrijding 
van de normen voor luchtkwaliteit. Dat is het geval op de Churchilllaan, de Hoge 
Rijndijk, de Langegracht, de Oranjeboomstraat, de Plesmanlaan en de Schipholweg 
/ tunnelmonden van de Stationsweg. Daarnaast zijn er aandachtslocaties 
waarvoor minimaal één van de volgende aspecten geldt: stikstofdioxide >37 μg/
m3, kleine afstand tot de wegrand, 10.000 motorvoertuigen per etmaal of meer 
of veel langdurig blootgestelden. Die aandachtslocaties zijn: Oude Spoorbaan 
(Driegatenbrug), Hoge Rijndijk, Levendaal, Zijlsingel, Hooigracht, Langegracht, 
Oranjeboomstraat, Vrijheidslaan, Haagweg, Schipholweg, Rijnsburgerweg, 
Leidsestraatweg, Geversstraat, Rijnzichtweg, Rijnsburgerweg(Oegstgeest en 
Rijnsburg), Noordeinde en de Geregracht, Churchillaan,  Persant Snoepweg, 
Engelendaal, Dr. Lelylaan, Willem de Zwijgerlaan, en Lammenschansweg. Ook de 
snelwegen beschouwen we als aandachtlocaties.

In dit hoofdstuk brengen we de leefbaarheids- en bereikbaarheidssituatie van de Leidse agglomeratie 
in beeld. Voornamelijk de knelpunten, maar we geven ook aan waar het goed gaat in de agglomeratie. 
We brengen zowel meetbare knelpunten naar voren als belemmeringen die bewoners en ondernemers 
‘voelen’. 
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 U Figuur 4.1a: luchtkwaliteit: aandachtlocaties en normoverschrijding (bron: Luchtkwaliteitsplan 2012-2014, Omgevingsdienst West-Holland)

Aandachtlocatie

Normoverschrijding
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 U Figuur 4.1b: knelpunten geluid (bron: Actieplan Geluid 2011, Omgevingsdienst West-Holland)

geluid
Het verkeerslawaai is met meer dan 70 dB (gemeten op de gevels) het grootst 
op de Hoge Rijndijk, Morsweg, Hooigracht, Langegracht, Oude Spoorbaan en 
Geversstraat. Op onder andere het Noordeinde, Plesmanweg, Levendaal, Hoge 
Woerd, Sumatrastraat, Willem de Zwijgerlaan, de singels, Rijnsburgerweg, Leidse 
straatweg, Marnixstraat, Kooilaan, Lage Rijndijk, Engelendaal, Persant Snoepweg, 
Vronkenlaan, Laan van Ouderzorg, Valk Boumanweg en Van Diepeningenlaan is 
sprake van een geluidbelasting van meer dan 65 dB (gemeten op de gevels). Zie 
figuur 4.1b.

Geluid: >70 dB

Geluid: >65 dB
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 U Figuur 4.2: overbelaste wijkontsluitingswegen

Overbelaste wijkwegen
Figuur 4.2 geeft weer welke wegen een hoge (9.000 - 17.000) of zeer hoge (> 
17.000) intensiteit hebben en tegelijkertijd geen primaire doorstroomfunctie 
hebben, maar dienen als wijkontsluitingsweg of zelfs als erftoegangsweg. De 
intensiteiten zijn afkomstig uit het regionale verkeersmodel (RVMK). Vanwege het 
ontbreken van een duidelijke herkenbare hiërarchie in het verkeerssysteem zijn 
deze knelpunten relatief subjectief en geven ze vooral de wegen aan waar een 
hoge intensiteit, in combinatie met het beschikbare straatprofiel, tot overlast 
leidt. In de vervolgfase bekijken we per locatie of we een deel van dit doorgaande 
verkeer kunnen weren of dat we het anders kunnen oplossen.

9.000 tot 17.000 voertuigen
per etmaal
> 17.000 voertuigen 
per etmaal

Overbelaste wijk-
ontsluitingswegen
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Veiligheid
De afgelopen jaren is de verkeersveiligheid binnen de Leidse agglomeratie 
aanzienlijk verbeterd. Nagenoeg alle black-spots in het verkeersnetwerk zijn 
opgelost. Toch blijft veiligheid met name van van kwetsbare deelnemers, zoals 
fietsers, ouderen, minder validen en slechtzienden een continu aandachtspunt bij 
het opstellen van oplossingsrichtingen voor bereikbaarheidsproblemen. 

Figuur 4.3 geeft inzicht in de ongevallen in Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest in de 
periode 2007-2011.

 U Figuur 4.3: ongevallen in Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest, 2007-2011

Ernstig ongeval op wegvak
(ziekenhuis/dodelijk)

Ernstig ongeval op kruising
(ziekenhuis/dodelijk)
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Locaties die extra verkeersveiligheidsaandacht vragen vanwege de geringe breedte 
of de onoverzichtelijke situatie zijn onder meer Morsweg / Haagweg, inclusief 
de Rijnzichtbrug, Breestraat, Lage Rijndijk / Spanjaardsbrug, Noordeinde, 
Spanjaardsbrug en Julius Caesar fietsbrug / Kanaalweg. Daarnaast hebben we te 
maken met sociale onveiligheid in bijvoorbeeld tunnels. Die hebben we niet in 
kaart gebracht.

doorgaand verkeer
Bewoners en ondernemers ervaren de Zijlsingel, Hooigracht, Langegracht, Haagweg 
en Morsweg in Leiden en de Engelendaal en de Persant Snoepweg in Leiderdorp 
als druk. Op deze wegen is sprake van relatief veel doorgaand verkeer. Recent 
verkennend onderzoek dat is uitgevoerd op de Hooigracht en Langegracht laat zien 
dat 30 tot 40% van de motorvoertuigen doorgaand verkeer is. Dit doorgaand verkeer 
passeert de singel aan de ene zijde en verlaat de binnenstad via een singel aan de 
andere zijde. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden op een donderdag door middel 
van visuele tellingen. Het aantal doorgaande voertuigen verschilt per locatie. 
Voor de Hooigracht ligt het tussen de 4.000 en 5.300 motorvoertuigen per etmaal 
van het totaal van 13.300 motorvoertuigen. Een vergelijkbaar kentekenonderzoek 
is vorig jaar uitgevoerd in Leiderdorp. Het aandeel doorgaand verkeer op de 
Engelendaal (gemeten nabij de Oude Spoorbaan) en Persant Snoepweg (gemeten 
op de Leiderdorpse brug) ligt tussen de 10 en 20%. Onze doelstelling is om deze 
percentages naar beneden te krijgen zodat de leefbaarheid verbetert.

4.2 Bereikbaarheid – auto
Gezien van buiten de agglomeratie kunnen we de autobereikbaarheid van de Leidse 
agglomeratie als goed kwalificeren. Door de flankering aan weerszijden door de A4 
en A44, met ruimvoldoende afslagen, zijn Schiphol, de Zuidas, het Prins Clausplein 
en het Klein Polderplein in circa 20 minuten te bereiken. 

Wegenstructuur
Een goed ingericht wegennet is de basis voor een goede en veilige afwikkeling 
van verkeer: een voor de weggebruiker herkenbare inrichting die afgestemd 
is op de functie. Daarmee voorkomen we onder andere dat doorgaand verkeer 
door woongebieden gaat. In de agglomeratie onderscheiden we de volgende 
categorieën:
• Snelweg / regionale verbindingswegen. Primair doel is het afwikkelen 

van bovenstedelijk verkeer. Autoverkeer blijft zolang mogelijk op de 
stroomweg en kiest een afslag die zo dicht mogelijk bij de bestemming ligt. 
Voorbeelden zijn de snelwegen A4 en A44, de provinciale wegen N445 en 
N446 en de toekomstige Rijnlandroute.

• Stedelijke ontsluitingswegen. Primair doel is het afwikkelen van verkeer 
tussen stadsdelen / gemeenten en verkeer tussen de stroomwegen en 
de stadsdelen / gemeenten. Voorbeelden zijn de Europaweg, Willem 
de Zwijgerlaan, Oegstgeesterweg, Schipholweg, Warmonderweg en 
Rijnsburgerweg.

• Wijkontsluitingswegen. Primair doel is het afwikkelen van verkeer tussen 
stadsontsluitingswegen en de wijken. Vaak zijn dit ook hoofdroutes voor 
fietsverkeer en OV. Voorbeelden zijn de IJsselmeerlaan, Gooimeerlaan, 
Voorhoflaan, Vondellaan, Hooigracht, Langegracht, Marnixstraat en Kooilaan.

• Erftoegangswegen. Primair doel is de ontsluiting van woningen, bedrijven en 
voorzieningen voor alle verkeerssoorten. Verblijfsklimaat en leefbaarheid 
rond deze wegen is belangrijk. 
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 U Figuur 4.4: wegenstuctuur Leidse agglomeratie

Figuur 4.4 geeft inzicht in de wegenstructuur van de Leidse agglomeratie. 
De wegcategorie is in de praktijk vaak niet duidelijk herkenbaar.Stedelijke ontsluitingsweg

Wijkontsluitingsweg

Snelweg en 
regionale verbinding
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 U Figuur 4.5: reistijden auto op trajecten (bron: NavTeq, 2013)

Autoroutes

Reistijden

Bestemming

15.26

traject naar
toplocatie

naar 
woongebied

Reistijd 
(min.)

A4 afslag noord – 
A4-zone Leiderdorp

X 1,84

A4 afslag noord  - 
Bio Science Park

X 14.30

A4 afslag noord – 
P Garenmarkt

X X 8,42

A4 afslag zuid – 
P Garenmarkt

X X 6.09

A4 afslag zuid – 
Bio Science Park

X 11,22

A44 afslag noord – 
A4-zone Leiderdorp

X 15,44

A44 afslag noord – 
P Lammermarkt

X X 6.94

A44 afslag zuid – 
P Lammermarkt

X X 4.68

A44 afslag Plesmanweg 
– Roomburg/Meerburg

X X 11.65

A44 afslag Plesmanweg 
– A4-zone Leiderdorp

X 12,21

A44 afslag Plesmanweg 
– Bio Science Park

X 3,56

A4 afslag noord – 
Winkelhof

X X 4,00

A4 afslag noord - 
Merenwijk

X 7,12

A4 afslag zuid - 
Stevenshof

X 8,20

A44 afslag zuid - 
Stevenshof

X 2,19

Reistijden
Zoals in de inleiding al aangegeven, is de bereikbaarheidssituatie binnen de 
agglomeratie niet optimaal. De reistijd van de rijkswegen tot aan belangrijke 
bestemmingen in de agglomeratie is relatief onbetrouwbaar, gelet op de omvang 
van de regio: de routes zijn omslachtig, onlogisch en congestiegevoelig. Niet alleen 
tijdens spitsuren, maar ook daarbuiten. Om een beeld te krijgen van de huidige 
bereikbaarheid hebben we voor een aantal routes de huidige reistijden vanaf 
de agglomeratiepoorten (aansluitingen A4 en A44) naar een aantal toplocaties 
bepaald. Zie figuur 4.5. De reistijden zijn gebaseerd  op het driejaargemiddelden. 
Gemiddeld  genomen blijken de reistijden helemaal niet slecht te zijn. Vooral de 
betrouwbaarheid van de reistijd  is een probleem in de Leidse agglomeratie. 
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 U Figuur 4.6: snelheidsverdeling over de dag op de huidige N206 per auto vanaf A4 en A44 naar Bio Science Park (bron: TomTom 2010)

Betrouwbaarheid
De betrouwbaarheid van de reistijden per auto in de Leidse agglomeratie blijkt 
niet goed te zijn. In figuur 4.6 is voor één van de reistijdtrajecten in Leiden de 
betrouwbaarheid van de reistijd weergegeven met daarbij de spreiding van de 
gemiddelde snelheid op een aantal tijdstippen. De grafiek maakt duidelijk dat in 
de spitsen in een kwart van de gevallen de gemiddelde snelheid nog niet de helft 
is van de 50%-waarde. Dit betekent dat een dagelijkse gebruiker meer dan één 
keer per week twee keer zo lang onderweg is. Voor een werknemer die van het Bio 
Science Park naar de A4 rijdt, betekent dit meer dan eens per week 50 minuten 
reistijd in plaats van 25 minuten. De betrouwbaarheid is slecht door bijvoorbeeld 
bushaltes op de rijbaan, laden en lossen, bruggen en spoorwegovergangen.

Naast absolute reistijd is de betrouwbaarheid van de reistijd een belangrijk criterium voor bereikbaarheid. 
Onverwacht lange reistijden betekenen gemiste afspraken, ergernis en de noodzaak om grote marges aan 
te houden. In het Rijksbeleid heeft betrouwbaarheid van de reistijd dan ook een belangrijke plaats. Het 
Rijk streeft ernaar op het hoofdwegennet 95% van de verplaatsingen ‘op tijd’ te laten zijn. Op tijd wil 
zeggen op langere afstanden (boven 50 km) maximaal 20% vroeger of later dan de verwachte reistijd en 
op kortere afstanden maximaal 10 minuten korter of langer dan de verwachte reistijd op een bepaald 
tijdstip van de dag (bron: Rijkswaterstaat DVS 2009). Het Rijksbeleid voor openbaar vervoer richt zich op 
het spoor. Betrouwbaarheid in de vorm van het 5-minutenpunctualiteitpercentage is daar zelfs de primaire 
kwaliteitsindicator. Tal van landelijke onderzoeken dragen de keuze om in te zetten op betrouwheid; reizigers 
waarderen betrouwbaarheid in hoge mate.
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 U Figuur 4.7: rijsnelheid, op basis van NavTeq, 2013

Rijsnelheid
De gemiddelde rijsnelheid is op orde en passend bij de Leidse agglomeratie. Zie 
figuur 4.7. Wel is sprake van een hoge mate van onbetrouwbaarheid. Wat geldt voor 
de betrouwbaarheid van de reistijd geldt ook voor de rijsnelheid.

> 50 km/uur

40 - 50 km/uur

30 - 40 km/uur

20 - 30 km/uur

< 20 km/uur
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Knelpunten door overbelasting
We hebben de knelpunten door overbelasting van verkeersregelinstallaties, 
kruisingen en wegvakken in kaart gebracht. De knelpunten geven vooral plekken 
aan waar een hoge intensiteit leidt tot vertraging en files. Er zijn knelpunten 
door overbelasting als gevolg van de te geringe capaciteit van de kruispunten 
en verkeersregelinstallaties (VRI’s). Zie figuur 4.8. Daarnaast zijn de inprikkers 
vanaf de snelweg A4 en A44 richting de agglomeratie overbelast (stedelijke 
ontsluitingswegen). De afslag A4 / Leiderdorp (Persant Snoepweg) en de afslag A4 
/ N11 (Willem van der Madeweg) hebben lange routes de stad in en komen allebei 
uit op de Hoge Rijndijk, een historische route die slechts een beperkte hoeveelheid 
verkeer kan verwerken. Aan de westkant, vanaf de A44, is de situatie anders. 
Het knelpunt zit vooral in de ‘Knoop West’: de aanknoping van de Plesmanlaan 
en de N206 uit de Duin- en Bollenstreek op de A44. Op de afritten van de A44 
treedt vaak filevorming op. De afslag A44 / Oegstgeest is ongeschikt als entree 
naar de agglomeratie, maar wordt wel vaak als zodanig gebruikt. Hierdoor is de 
doorstroming op de Rijnsburgerweg slecht. Ook zijn enkele wijkontsluitingswegen 
overbelast, zoals reeds is omschreven in paragraaf 4.1.

Knelpunten door obstakels
De kunstwerken, zoals bruggen en spooroverwegovergangen op belangrijke routes 
zorgen ook voor knelpunten. Die vormen obstakels voor de doorstroming en 
dragen vanzelfsprekend niet bij aan de betrouwbaarheid van routes binnen de 
agglomeratie. 

parkeren
Bewoners, ondernemers en bezoekers geven aan dat zij grote parkeerdruk ervaren. 
Grote ondernemers hebben behoefte aan (extra) P&R-voorzieningen. Daarnaast 
blijkt dat bezoekers niet altijd op een logische manier parkeergelegenheid 
vinden. Het ontbreekt aan oriëntatiepunten, een goed functionerend 
parkeerverwijssysteem en aan een zogenaamde ‘parkeerhiërarchie’ en een 
parkeerring. Verder is sprake van een beperkte capaciteit voor touringcars die het 
centrum van Leiden bezoeken.
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 U Figuur 4.8: knelpunten op wegen (auto, OV en fiets)

Overbelaste wijk-
ontsluitingswegen

Overbelaste stedelijke
onstluitingswegen

Overbelaste VRI

Overbelaste kruisingen

Brug

Spoorwegovergang

Afrit snelweg - ’inprikker’
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4.3 Bereikbaarheid – openbaar vervoer
Dagelijks komen er 70.000 mensen met de trein naar de Leidse agglomeratie. 
Hiermee is Leiden Centraal het vijfde station van Nederland als het gaat om 
het aantal reizigers. Het is een sterke OV-knoop voor de regio: het regionale en 
nationale OV-netwerk komen hier samen. Tegelijkertijd constateren we dat OV-
systemen in naburige regio’s niet goed aansluiten op Leiden. Zo is Leiden niet 
aangesloten op Randstadrail aan de zuidkant of de Zuidtangent aan de noordkant. 
Dit zal verbeteren met de realisatie van de HOV-plannen Zuid-Holland-Noord: het 
nieuwe OV-net voor de agglomeratie Leiden. Deze plannen betekenen de komst van 
HOV-bussen op de Hooigracht-Langegracht en een halvering van de bussen op de 
Breestraat.

hOV-netwerk
HOV staat voor hoogwaardig openbaar vervoer: OV met extra kwaliteit ten aanzien 
van de (exploitatie)snelheid, betrouwbaarheid, comfort en haltevoorzieningen. De 
hoofdlijnen van de OV-visie Holland Rijnland zijn leidend voor het HOV-netwerk. 
Hierin is Leiden Centraal als belangrijke regionale OV-hub genoemd die een vlotte 
en betrouwbare bereikbaarheid moet hebben. 75% van de reizigers van regionale 
buslijnen heeft het station als eindbestemming en 15% stapt uit op een van de 
centrumhaltes. Voor de relaties naar Katwijk, Leiderdorp (Rijnland Ziekenhuis), 
Zoetermeer en Zoeterwoude / Alphen is de ambitie HOV-kwaliteit te realiseren. 

Reistijden en frequenties volgens dienstregeling
Ter illustratie geeft figuur 4.9 voor een aantal wijken binnen de agglomeratie 
de reistijd en de frequentie van de OV-verbinding weer naar het station Leiden 
Centraal. 

Knelpunten en betrouwbaarheid
De OV-bereikbaarheid is in nog grotere mate gebaat bij betrouwbaarheid dan de 
autobereikbaarheid omdat de OV-reiziger vaak afhankelijk is van aansluitingen. 
Vooral bij een regionaal knooppunt zoals Leiden Centraal. Net als voor de auto 
geldt voor OV dat de betrouwbaarheid onvoldoende is omdat voor het OV dezelfde 
knelpunten gelden als voor de auto. Uitzondering hierop vormen knelpunten 
waar separate OV-voorzieningen zijn gerealiseerd: de vrije busbanen op de 
Lammenschansweg en rond het station en kruisingen waar een prioriteitsregeling 
voor OV is ingesteld. 



Analyse: inzicht in de leefbaarheids- en bereikbaarheidssituatie  45

 U Figuur 4.9: dienstregeling OV (bron: OV 9292)

Reistijd en frequentie

Bestemming

Startpunt (treinstation)

Route

18 min
2x/uur
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4.4	 Bereikbaarheid	–	fiets
De gemeente Leiden zet in op de kwaliteit van hoofdroutes met prioriteit op drukke 
woon-werk trajecten, zo beschrijft de conceptfietsnota van de gemeente Leiden. 
Knelpunten op deze routes die de reistijd, comfort en directheid beperken worden 
direct aangepakt. Hiermee verbetert de fietsinfrastructuur voor alle Leidenaren, 
bezoekers en werknemers van Leiden, maar zeker zo belangrijk zijn deze routes 
voor de potentiële regionale woon-werkfietser binnen de Leidse agglomeratie.  
Ook de gemeente Leiderdorp werkt dit jaar aan een fietsnota en uitvoeringsplan, 
waarbij het regionale fietsnetwerk een belangrijke bouwsteen vormt.

In bovenstaande nota’s en bijbehorende uitvoeringsplannen worden de meeste 
knelpunten op het gebied van de fietsbereikbaarheid aangepakt. De knelpunten 
die beide fietsnota’s aanpakt, liggen op een lager schaalniveau dan de 
agglomeratieschaal. Interessant voor de agglomeratie en daarmee ook voor LAB071 
is daarom het compleet maken van het regionale fietsnetwerk omdat:
• het anticipeert op het groeipotentieel ‘nieuwe’ fietsritten;
• het de kernen in de Leidse Regio met elkaar en met de grote bestemmingen 

verbindt; 
• het zowel de hoofdbestemmingen als ook de onderliggende bestemmingen 

beter bereikbaar maakt via ontsluitende fietspaden.

De Leidse agglomeratie heeft reeds een goed fietsnetwerk. Daarin constateren 
we echter acht ontbrekende regionale schakels. Die zijn te zien in figuur 4.10. 
Doelstelling van het LAB071 is om deze ontbrekende schakels, waar mogelijk mee 
te nemen in de oplossingsrichtingen. Deze ontbrekende schakels zijn:
1 Knoop West
2 NUON-terrein Langegracht
3 De Waard
4 Park Matilo
5 Spoorroute Haagwegterrein
6 Kikkerpolder
7 Bio Science Park
8 Leiderdorp / Winkelhof
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 U Figuur 4.10: ontbrekende schakels topfietsroutes (bron: Nota herijking fietsroutes, Leiden, concept 2013 en fietsnota Leiderdorp)

Topfietsroutes

Ontbrekende schakels

Fietssnelweg 
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4.5 Bereikbaarheid– voetgangers
Vooral rond de centra en winkelgebieden moeten we voetgangers goed bedienen. 
Dat geldt zowel voor Leiden, Leiderdorp als Oegstgeest. Daarnaast moeten 
voetgangers duidelijke looproutes hebben. De looproutes naar de parkeerlocaties 
en het station Leiden Centraal kunnen beter. Vooral omdat de voetganger rondom 
het station te maken heeft met druk busverkeer, fietsers, smalle stoepen en 
winkels in het lagere segment. Het is een Leidse ambitie om de routes meer 
herkenbaar te maken en een kwaliteitsimpuls te geven.

4.6 Bronnen
 - ‘Luchtkwaliteitsplan 2012-2014’, Omgevingsdienst West-Holland, september 2012
 - ‘(concept) Actieplan Geluid, Omgevingsdienst West-Holland, maart 2013
 - ‘Kentekenonderzoek verkeer Leiderdorp’, Goudappel Coffeng, 2012
 - ‘Kentekenonderzoek verkeer centrumgebied Leiden’, Goudappel Coffeng, 2013
 - ‘Reistijdanalyse routes Leidse regio’, Goudappel Coffeng, april 2013
 - TomTom-data, 2010 
 - NavTeq, 2013
 - Rijkswaterstaat, DVS, 2009
 - ‘OV-visie Holland Rijnland’, Holland Rijnland, 2012
 - ‘HOV-net Zuid-Holland-Noord’, provincie Zuid-Holland, december 2012
 - OV9292
 - Nota herijking fietsroutes, gemeente Leiden, concept 2013
 - Fietsnota Leiderdorp, gemeente Leiderdorp, (in ontwikkeling) 

 Z Foto: Posad Spatial Strategies
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KneLpunten 
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en gepLAnde pROjecten: een OVeRzIcht



50  Ambitiedocument LAB071

5.1 Knelpunten in 2013
Figuur 5.1 en tabel 5.1 geven een overzicht van de in hoofdstuk 4 omschreven 
knelpunten op het vlak van leefbaarheid en bereikbaarheid.

 U Tabel 5.1: knelpunten 2013

De beschreven situatie in hoofdstuk 4 samen met de resultaten van de werksessies met 
gemeenteraadsleden en het AggloLAB geven een totaaloverzicht van de huidige knelpunten rond 
leefbaarheid en bereikbaarheid. Figuur 5.1 vat die knelpunten samen. Het oplossen van deze knelpunten 
moet uiteindelijk bijdragen aan de geformuleerde ambities. Dit hoofdstuk sluiten we af met de 
knelpunten, die na uitvoering van de in 5.2 te noemen projecten, zijn opgelost.

Leefbaarheid Bereikbaarheid

Luchtkwaliteit. Zie figuur 4.1a.
• Normoverschrijding: Churchilllaan, Langegracht, 

Plesmanlaan, Schipholweg, Oranjeboomstraat, Hoge 
Rijndijk

• Aandachtlocaties: Oude Spoorbaan (Driegatenbrug), Hoge 
Rijndijk, Levendaal, Zijlsingel, Hooigracht, Langegracht, 
Oranjeboomstraat, Vrijheidslaan, Haagweg, Schipholweg, 
Rijnsburgerweg, Leidsestraatweg, Geversstraat, 
Rijnzichtweg, Rijnsburgerweg (Oegstgeest en Rijnsburg), 
Noordeinde en de Geregracht, Churchillaan,  Persant 
Snoepweg, Engelendaal, Dr. Lelylaan, Willem de 
Zwijgerlaan,  Lammenschansweg en nabij de snelwegen.

Geluid: > 65 dB en >70 dB: > 70 dB: Hoge Rijndijk, Hooigracht 
(van Klokpoort tot Oranjeboomstraat), Morsweg, Oude 
Spoorbaan, Geversstraat, Leidsestraatweg, Rijnsburgerweg, 
Noordeinde, Lange Gra cht, 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. 
Zie figuur 4.1b

Overbelaste wijkontsluitingswegen. Zie figuur 4.2.

Veiligheid: verkeersveiligheid en sociale veiligheid

Teveel doorgaand verkeer op Engelendaal-Persant Snoepweg en 
Hooigracht-Langegracht

Aanzien en kwaliteit van wegen en openbare ruimte

Parkeeroverlast, o.a. op de Rooseveltstraat

Auto- en OV-reistijd en betrouwbaarheid: Stationsgebied 
Leiden, Flora Rijnsburg, Heineken, Roomburg, Meerburg, 
Holiday Inn e.o., Bio Science Park, Lammenschansplein, Leidse 
Binnenstad, Luifelbaan, Baanderij, Winkelhof

Overbelaste wegen en kruispunten. Zie figuur 4.8.
• Verkeerskundig bekend: Europaweg, Lammeschansweg, 

Rooseveltstraat, Lammenschansplein (N206), Hoge 
Rijndijk, Plesmanlaan, Haagsche Schouwweg, Haagweg, 
Morsweg, Hooigracht, Langegracht, Rijnsburgerweg, 
Leidsestraatweg, Geversstraat, Rijnzichtweg, 
Rijnsburgerweg (Oegstgeest en Rijnsburg),Engelendaal en 
Persant Snoepweg

• Gevoeld: Zijlsingel, Churchilllaan, Willem van de 
Madeweg, kruising A4-N11, Oude Spoorbaan

Files bij obstakels: Wilheminabrug, Stierenbrug, Lammebrug, 
Spanjaardsbrug, Sumatrabrug, spoorwegovergangen Kanaalweg 
en Haagweg-Morsweg. Zie figuur 4.8.

Leesbaarheid toegangsroutes

Vindbaarheid, kwaliteit en aantal parkeerplaatsen voor bus, 
auto en fiets in Leidse binnenstad

Reistijd  en comfort per fiets van woongebieden naar 
werkgebieden, centra en natuurgebieden

Oponthoud door bevoorrading

Reistijd (auto en OV) van woongebieden naar natuurgebieden
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 U Figuur 5.1: knelpunten in 2013
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5.2 projecten in 2013-2020 
De projecten die wij, provincie Zuid-Holland en andere overheden, de komende 
10 jaar uitvoeren, verbeteren de bereikbaarheid van de Leidse agglomeratie, 
zoals de HOV-plannen Zuid-Holland-Noord, de Rijnlandroute en parkeergarages 
Lammermarkt en Garenmarkt. Figuur 5.2 geeft een opsomming van de ruimtelijke 
en infrastructuurprojecten die we de komende 10 jaar uitvoeren. Voor 
infrastructuurproject nummer 9 HOV Meerlijn-Noord zijn de financiën nog niet 
geregeld. Dat geldt ook voor een aantal ruimtelijke projecten. We hebben als 
uitgangspunt dat de ontbrekende schakels van topfietsroutes nummer 1 tot en met 
7 in de periode 2013-2020 worden gerealiseerd.

Ook vanuit de Economische Agenda gaan we in de agglomeratie aan de slag. De 
volgende infrastructurele voornemens hebben we daarin geformuleerd:
• Optimaliseren van de bereikbaarheid (parkeren, fietsen, looproutes en 

openbaar vervoer) rondom de belangrijkste werklocaties zonder dat dit 
grote investeringen vergt. 

• Bijdragen aan de doorontwikkeling van de HOV-kennislijn, die de 
belangrijkste kennis- en onderwijslocaties in de agglomeratie frequent met 
elkaar en Leiden Centraal verbindt.

• Verbeteren en verhogen van de frequentie van (H)OV van en naar het 
centrum en de belangrijkste werklocaties in Holland Rijnland met het oog op 
het vergroten van het ‘catchment area’ voor de arbeidsmarkt.

• Ontvlechten van verschillende modaliteiten en het realiseren van voldoende 
parkeervoorzieningen voor de culturele voorzieningen en de brede 
economie.

• Ontwikkelen van stadsassen die de buitenring van de agglomeratie verbinden 
met de binnenring van Leiden.

5.3 Opgeloste knelpunten in 2013-2020
Met de uitvoering van bovengenoemde bereikbaarheidsprojecten is onze 
verwachting dat een deel van de huidige bereikbaarheidsknelpunten oplost: het 
overbelaste wegennet op de Plesmanlaan, Europaweg en Lammenschansplein 
verbetert, de obstakels verdwijnen door het verhogen van de Lammebrug en het 
maken van een spooronderdoorgang op de Kanaalweg. Zie figuur 5.2. Vooral aan 
de zuidwestzijde verbetert de autobereikbaarheid aanzienlijk. Het effect van de 
reeds geplande projecten hebben we bepaald op basis van eerder uitgevoerde 
berekeningen en analyses. De omvang van dit effect checken we in een later 
stadium aan de hand berekeningen met het nieuwe regionale verkeersmodel dat in 
de zomer van 2013 beschikbaar komt.

De parkeerproblematiek pakken we aan door de realisatie van parkeergarages op 
de Garenmarkt en Lammermarkt en fietsvoorzieningen bij station Leiden Centraal 
en in de binnenstad bij de V&D.  

Schonere auto’s  en een schonere  omgeving zorgen ervoor dat we in 2015 
geen overschrijdingen meer hebben van de normen van luchtkwaliteit, behalve 
misschien bij de tunnelmonden van de Schipholweg in Leiden. De aandachtlocaties 
voor luchtkwaliteit blijven echter van belang.

5.4 Bronnen
 -  ‘Kennis en werk’, Economische Agenda Leiden, concept 2013
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 U Figuur 5.2: ruimtelijke en infrastructuurprojecten in de Leidse agglomeratie in de periode 2013-2020

P

Hoogwaardig openbaar 
vervoer en nieuwe 
weginfrastructuur

Transformatiegebieden

Ruimtelijke projecten

Parkeergarages

Ontbrekende schakels
topfietsnetwerk

de ´L´

1. Rijnlandroute
2. Upgrade N206
3. Verbreding A4
4. Aansluiting FloraHolland (Rijsburg)
5. Parkeergarages
6. Onderdoorgang Bio Science Park
7. Onderdoorgang onder spoor Kanaalweg
8. HOV-lijnen Zoetermeer-Leiden-Katwijk
9. HOV Meerlijn-Noord
10. Fietsen: ontbrekende schakels
11. Meerburg
12. A4-zone
13. Bospoort
14. Nieuw Rijngeest
15. Valkenburg
16. Transformatiegebieden wonen



54  Ambitiedocument LAB071

 U Figuur 5.3: inzicht in opgeloste knelpunten
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 Z Foto: Posad Spatial Strategies
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6.
OpgAVe: 
OpLOSSen ReSteRende KneLpunten, fAcILIteRen 
AmBItIeS en InSpeLen Op RuImteLIjKe KAnSen
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6.1	 Probleemdefinitie
De Leidse agglomeratie wil een Europese topregio zijn van internationale kennis, 
historie en cultuur, met een prettige en hoogwaardige woonomgeving, die goed 
bereikbaar is. De toegang tot de Leidse agglomeratie is voldoende, maar de 
bereikbaarheid binnen het gebied is slecht. Door de uitvoering van projecten, 
zoals de Rijnlandroute en HOV-plannen voor Zuid-Holland-Noord, verbetert de 
bereikbaarheid en ook de leefbaarheid de komende jaren, vooral aan de zuid- en 
westzijde van de agglomeratie. 

De knelpunten op het vlak van leefbaarheid en bereikbaarheid aan de noord- en 
oostzijde van de agglomeratie lossen we echter niet op door de reeds geplande 
projecten. Ook zullen nieuwe knelpunten ontstaan door de ruimtelijke kwaliteit 
in de centra van Leiden en Leiderdorp te verbeteren en ruimte te maken voor de 
openbaarvervoerplannen van de provincie Zuid-Holland. 

Binnen LAB071 willen we het geschetste probleem oplossen dat resteert na 
de uitvoering van de reeds geplande projecten. Daarbij streven we ernaar dat 
bereikbaarheidsinvesteringen inspelen op ruimtelijke kansen.

In de volgende paragrafen gaan we nader in op de drie onderdelen van de opgave: 
oplossen van resterende knelpunten, faciliteren van ambities voor de kernen van 
Leiden en Leiderdorp en het inspelen op ruimtelijke kansen.

6.2 Resterende knelpunten
Als gevolg van de investeringen in bovengenoemde projecten in de periode 2013-
2020 verbetert vooral de autoreistijd en betrouwbaarheid van deze reistijd aan 
de zuid- en westzijde van de agglomeratie. Dat is niet het geval voor de reistijd 
aan de noord- en de oostzijde. De leefbaarheidsknelpunten blijven in de hele 
agglomeratie aandacht vragen. De overblijvende knelpunten staan in tabel 6.1 en 
zijn weergegeven in figuur 6.1. Onze opgave is om ook die problemen op te lossen.

 U Tabel 6.1: resterende knelpunten

Leefbaarheid Bereikbaarheid

Luchtkwaliteit: aandachtlocaties, vooral langs 
de drukke wegen aan de noordoostzijde van de 
agglomeratie

Geluid: > 65 dB en >70 dB, vooral langs de ‘drukke’ 
wegen aan de noordoostzijde van de agglomeratie

Overbelaste wegen in woonwijken, vooral aan de 
noordoostzijde van de agglomeratie

Veiligheid: verkeersveiligheid en sociale veiligheid

Teveel doorgaand verkeer op Engelendaal-Persant 
Snoepweg en Hooigracht-Langegracht

Aanzien en kwaliteit van wegen en openbare ruimte

Auto- en OV-reistijd en betrouwbaarheid: stationsgebied Leiden, Leidse 
Binnenstad, Baanderij, Winkelhof

Overbelaste wegen en kruispunten:  
Verkeerskundig bekend: Hoge Rijndijk, Haagweg / Morsweg, Hooigracht 
/ Langegracht, Rijnsburgerweg, Engelendaal / Persant Snoepweg
Gevoeld: Zijlsingel, Willem van der Madeweg, Oude Spoorbaan

Files bij obstakels: Wilheminabrug, Stierenbrug, Spanjaardsbrug, 
Sumatrabrug en spoorwegovergang Haagweg-Morsweg

Leesbaarheid toegangsroutes

Voldoende parkeerplaatsen voor (touringcar)bussen

Fiets: resterende ontbrekende schakels

Oponthoud door bevoorrading

Reistijd (auto en OV) van woongebieden naar natuurgebieden

In dit hoofdstuk schetsen we de opgave waar LAB071 zich op richt, of in andere woorden: het probleem dat 
we willen oplossen. 
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 U Figuur 6.1: resterende knelpunten
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6.3 Kwaliteits- en openbaarvervoerambities
Onderdeel van de genoemde opgave is het mogelijk maken van de recent 
gepresenteerde kwaliteit- en openbaarvervoerambities voor de centra van Leiden 
en Leiderdorp. Zie figuur 6.2.

Leiden wil de (economische) aantrekkelijkheid van de binnenstad vergroten en 
meer ruimtelijke kwaliteit te bieden en de HOV-plannen Zuid-Holland-Noord 
mogelijk maken door de volgende maatregelen:
• alleen bestemmingsverkeer in kernwinkelgebied en zwerfmilieus
• binnen singels: 30km-gebied, beperkt doorgaand verkeer
• meer ruimte voor de voetganger creëren in de binnenstad
Leiderdorp wil de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van het hart van Leiderdorp 
vergroten door het weren van doorgaand verkeer op de Engelendaal en Persant 
Snoepweg.

Deze ambities hadden de colleges nog niet expliciet gemaakt bij de 
investeringsbesluiten over de genoemde projecten in paragraaf 5.2. De ambities 
verdringen het autoverkeer naar andere routes en kunnen nieuwe knelpunten 
veroorzaken aan voornamelijk de noord- en oostzijde van de agglomeratie.
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 U Figuur 6.2: kwaliteits- en HOV-ambitie voor Leiden en Leiderdorp
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6.4 Inspelen op ruimtelijke kansen
De investeringen in bereikbaarheid geven de mogelijkheid om in te spelen op 
ruimtelijke kansen. Zie figuur 6.3. Zo kunnen we een bijdrage leveren aan de 
ruimtelijke speerpunten uit hoofdstuk 2 door:

• het toevoegen van programma in de ‘L’
• het versterken van de ruimtelijke relatie tussen woon- en groengebieden
• het transformeren van ‘verouderde’ woon- en werkgebieden
• het toevoegen van binnenstedelijke bouwlocaties
• het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van openbare ruimte en 

infrastructuur

Daarnaast kunnen we een bijdrage leveren aan andere ruimtelijke wensen rond 
verouderde bedrijfsterreinen, waaronder de Baanderij (inclusief LOI / ROC-
locatie) en de Waard. Vanuit de Economische Agenda is de vierde doelstelling 
het aantrekkelijker maken van het vestigingsklimaat van de Leidse regio passend 
binnen LAB071. Daarvoor zijn voornemens geformuleerd, waarvan de eerste drie 
passen binnen LAB071:

1. Zorgen voor een complementair aanbod van werklandschappen binnen de 
regio. Werklandschappen kenmerken zich door diversiteit en flexibiliteit. Er 
zijn drie profielen:
a. Consoliderend profiel: huidige typen bedrijven met matige 

verruiming.
b. Verruimend profiel: ook andere economische functies (PDV, kantoren, 

zakelijke en maatschappelijke dienstverlening) en voorzieningen zijn 
toegestaan.

c. Profielmenging met wonen en verruimend: menging wonen en andere 
economische functies.

2. Faciliteren mobiliteitsbehoefte van bedrijven. Zie tabel 3.1.
3. Verkennen van ontwikkelingsmogelijkheden van economische kanslocaties 

die ontstaan door verbeterde infrastructuur met aandacht voor toevoeging 
van kwaliteit op de knopen:
a. A4-zone Leiderdorp (WOOON-zorgboulevard)
b. Roomburg / Meerburg
c. Omgeving Heineken A4 / N11
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 U Figuur 6.3: ruimtelijke kansenkaart Leidse agglomeratie
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AfWegIngSmethOde: 
7.

huLpmIddeL Om OpLOSSIngSRIchtIngen te VeRgeLIjKen
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7.1 Onderdelen van de afwegingsmethode en het gebruik ervan
In deze verkenning maken we gebruik van een afwegingsmethode die we baseren 
op de volgende drie complementaire analyses: 
1. De oplossendvermogenanalyse. Via deze analyse willen we weten in 

welke mate een oplossing voldoet aan de probleemdefinitie uit hoofdstuk 
6. We toetsen op het zogenaamde ‘oplossend vermogen’ met behulp 
van leefbaarheids- en bereikbaarheidscriteria. Dat doen we door te 
berekenen in welke mate (uitgedrukt in een percentage) het effect van een 
oplossingsrichting tegemoet komt aan de streefwaarde behorend bij een 
criterium. 

2. De regionale impact analyse. Deze analyse geeft inzicht in de consequenties 
van de verschillende oplossingsrichtingen op bezoekers, hun bestedingen, 
de werkgelegenheid in deelgebieden en sectoren en op het bruto regionaal 
product.   

3. De business case analyse. Deze analyse beschrijft de kosten en de baten in 
de vorm van een business case voor elke oplossingsrichting. Deze biedt een 
doorkijk in de kosten en baten voor de overheden die de maatregelen gaan 
uitvoeren. We gaan na in welke mate de oplossingsrichtingen van elkaar 
verschillen op dit punt. 

Als laatste stap in de afweging is het zaak deze analyses bij elkaar te brengen 
om te komen tot een integrale afweging tussen de oplossingen in een globale 
Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA). 

Waarom niet een ‘volledige’ mKBA? 
We kiezen ervoor om een ‘globale’ MKBA te doen en niet een volledige MKBA. In deze verkenning denken 
we dat onze globale MKBA-methode een goed instrument is om oplossingsrichtingen relatief eenvoudig en 
eenduidig te vergelijken aan de hand van criteria die voor de agglomeratie van belang zijn.

Het voordeel van de volledige MKBA is dat de methode vergaand is gestandaardiseerd, objectiveert en waakt 
voor dubbeltellingen en subjectieve beoordelingsaspecten. Tegelijkertijd is dat ook een nadeel. Niet voor alle 
effecten bestaat een goede waarderingsmethode. Ook kan het gebeuren dat bepaalde effecten die van belang 
zijn voor lokale besluitvorming (bijvoorbeeld het effect op regionale werkgelegenheid) niet altijd goed tot 
uitdrukking komen. Daarnaast is voor de uitvoering van een volledige MKBA relatief veel tijd en budget nodig.

Een volledige MKBA lijkt ons in dit stadium een te zwaar instrument om oplossingsrichtingen te vergelijken. 
Er bestaat ook geen plicht dit te doen, ook niet in relatie tot bijvoorbeeld een MER. In een latere fase kan 
het wel opportuun zijn om enkele (varianten op) oplossingsrichtingen nader te vergelijken met een volledige 
MKBA. Daarom geven we in deze verkenning wel aan welke aanvullingen nog nodig zijn voor een (volledige) 
MKBA.

Alle resultaten nemen we ten slotte op in een integraal overzicht. Dat houdt in dat 
we de oplossingsrichtingen naast elkaar zetten waarbij we alle relevante informatie 
afkomstig uit de oplossendvermogenanalyse, de regionaal economische impact 
analyse, business case analyse en de globale MKBA betrekken. Deze opstelling 
bevat dan alle (relevante) ingrediënten op basis waarvan een beslissing kan worden 
genomen. Daarbij maken we ook een vergelijking met de autonome situatie 
(situatie niets doen) en geven we aan of en hoe oplossingsrichtingen inspelen 
op ruimtelijke kansen. Voor de ruimtelijke kansen geven we een kwalitatieve 
omschrijving.

Voor de opgave die we formuleerden in hoofdstuk 6 moeten we in de vervolgfase zoeken naar 
oplossingsrichtingen. In dit hoofdstuk geven we aan op welke wijze we de oplossingsrichtingen met elkaar 
willen vergelijken om een zo objectief mogelijke afweging te kunnen maken. Daarvoor presenteren we 
de afwegingsmethode. We stellen deze afwegingsmethode eerst vast alvorens we met oplossingen komen. 
Hiermee voorkomen we dat in een later stadium discussie ontstaat over de methodiek. 
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criteria
De criteria zijn een resultante van de omschrijving van de probleemdefinitie in 
hoofdstuk 6 en zijn getoetst in werksessies met de raadsleden en AggloLAB.

Leefbaarheid:
A. Gehinderden door luchtkwaliteit langs de hoofdroutes 
B. Aantal woningen met een geluidbelasting > 65 dB
C. Sluipverkeer: overbelaste wegen in woonwijken
D. Veiligheid: aantal aandachtlocaties verkeersveiligheid
E. Aandeel doorgaand verkeer over Engelendaal en Persant Snoepweg
F. Aandeel doorgaand verkeer over Hooigracht en Langegracht

Bereikbaarheid:
A. Gemiddelde autoreistijden over de hoofdroutes van toplocaties en 

topcentra naar snelwegen bij een betrouwbaarheid van 95% (*)
B. Gemiddelde autoreistijden over de hoofdroutes van woongebieden 

naar snelwegen bij een betrouwbaarheid van 95% (**)
C. Aantal knelpunten (auto, OV en fiets) op hoofdroutes door bruggen / 

spoorovergangen en door overbelasting kruispunten
D. Doorstroming op hoofdroutes (gemiddelde rijsnelheid) (*)
E. Reistijd op HOV-trajecten van woongebieden, toplocaties en -centra 

naar Leiden Centraal (***)
F. Fiets: aantal ontbrekende schakels in fietstoproutes tussen 

woongebieden en toplocaties, -centra en van woongebieden richting 
natuur- en recreatiegebieden 

(*) en (**)  Op de trajecten, weergegeven in figuur 4.5
(***)  Op de trajecten, weergegeven in figuur 4.9

 U Figuur 7.1: schematisch vergelijken van oplossingsrichtingen aan de hand van oplossend vermogen en in hoeverre wordt 

voldaan aan de streefwaarden 

7.2 de oplossendvermogenanalyse
In deze paragraaf geven we inzicht in de criteria, streefwaarden en methodiek 
om de oplossendvermogenanalyse uit te voeren. De nog te bedenken 
oplossingsrichtingen moeten een bijdrage leveren aan het verbeteren en versterken 
van de leefbaarheid en bereikbaarheid in de agglomeratie. Daarom hanteren we in 
deze paragraaf wederom die onderverdeling. In deze exercitie nemen we bewust 
geen wegingsfactoren op om zo keuzevrijheid te houden. 
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Streefwaarden
Tabel 7.1 geeft de huidige waarden en de streefwaarden voor de criteria aan. 
De huidige waarden volgen uit hoofdstuk 4. De streefwaarden zijn de waarden 
na uitvoering van de reeds geplande projecten (paragraaf 5.2) en de LAB071-
maatregelen. 

 U Tabel 7.1: streefwaarden

criterium
2013 
Inschatting

2030 
Streefwaarde

Leefbaarheid

A. Gehinderden door  luchtkwaliteit (> norm -/-10%) langs de hoofdroutes  
(# woningen) 

B. Aantal woningen met een geluidbelasting > 65 dB (# woningen) 

C. Sluipverkeer: overbelaste wegen in woonwijken  (# overbelaste 
wegen)

D. Veiligheid (# aandachtlocaties)

E. Aandeel doorgaand verkeer over Engelendaal en Persant Snoepweg (%)

F. Aandeel doorgaand verkeer over Hooigracht-Langegracht (%)

2015: 0

6.500

10

10-20

10-20

30-40

 

0

750

5

5-10

5

10

Bereikbaarheid

A. Gemiddelde autoreistijden (betrouwbaarheid 95%) over de 
hoofdroutes van toplocaties en -centra naar snelwegen (minuten)

B. Gemiddelde autoreistijden (betrouwbaarheid 95%) over de 
hoofdroutes van woongebieden naar snelwegen (minuten)

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

D. Doorstroming op hoofdroutes, gemiddelde rijsnelheid  (km/uur) met 
een betrouwbaarheid van 95%

E. Reistijd op HOV-trajecten van woongebieden, toplocaties en -centra 
naar Leiden Centraal (minuten)

F. Ontbrekende schakels in fietstoproutes van woonwijken naar 
toplocaties, -centra en richting natuur- en recreatiegebieden (#)
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Bijlage 1 geeft weer op basis van welke informatie de streefwaarden zijn bepaald. 
De functie van de streefwaarden is te toetsen in hoeverre de oplossingsrichtingen 
aan die streefwaarden voldoen. De waarden zijn hiertoe met realiteitszin gekozen 
en gebaseerd op de huidige waarden.

methodiek
We kwantificeren het oplossend  vermogen van de oplossingsrichtingen door het 
resultaat van de oplossing te vergelijken met de streefwaarde en de huidige 
waarde. We bepalen in hoeverre de voorgestelde oplossing de streefwaarde 
bereikt. De uitkomst geven we weer als percentage. Het oplossend vermogen in 
2030 berekenen we als volgt:
• Eerst stellen we het effect van de oplossingsrichtingen vast. Het effect is 

het verschil tussen de waarde nu en de waarde van de oplossing. 
• Dan bepalen we het oplossend vermogen. De uitkomst geeft aan in hoeverre 

de oplossing het probleem oplost. Die presenteren we in een staafdiagram, 
zoals het voorbeeld in figuur 7.1. Het percentage geeft aan in hoeverre de 
streefwaarde wordt gehaald. Bij 100% is de streefwaarde gehaald.

7.3 de regionale impact analyse
We toetsen in hoeverre de oplossingsrichtingen bijdragen aan de geformuleerde 
ruimtelijk-economische ambities. Een verbeterde bereikbaarheid leidt tot een 
toename van bezoekers, bestedingen, bedrijvigheid en een aantrekkelijker 
woonklimaat. Hierbij kunnen we zowel een direct als indirect effect 
onderscheiden. Door bijvoorbeeld extra consumptieve bestedingen, nemen de 
omzet, werkgelegenheid en winst van winkelbedrijven toe (het directe effect). 
Dit betekent ook dat dit bedrijf meer inkoopt, waardoor ook in verwante sectoren 
meer omzet en werkgelegenheid ontstaat.  Voor de regionaal economische analyse 
doorlopen we per oplossingsrichting de volgende stappen:
1. inschatting extra bezoekers per deelgebied in de ‘L’;
2. inschatting productiviteitsstijgingen per bedrijfstak per deelgebied in de ‘L’;
3. inschatting extra besteding per deelgebied in de ‘L’;
4. inschatting effect op inwonertal;
5. direct effect op de werkgelegenheid in de deelgebieden;
6. direct effect op de productie en toegevoegde waarde in de deelgebieden;
7. indirect effect voor de gehele regio via input / outputanalyse:

 - totaal effect werkgelegenheid voor de agglomeratie,
 - totaal effect toegevoegde waarde (bruto regionaal product) voor de 

agglomeratie. 

Het resultaat van de regionale economische analyse is een overzicht van het effect 
van de maatregelen en de oplossingsrichtingen op het aantal arbeidsplaatsen 
en de toegevoegde waarde in de verschillende deelgebieden in verschillende 
bedrijfssectoren. Zie figuur 7.2. Daarbij geven we per deelgebied en sector de 
extra omzet en toegevoegde waarde aan. We presenteren de totale impact op het 
bruto regionaal product voor de agglomeratie als geheel. 
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7.4 de business case analyse
De business case geeft inzicht in de kosten en baten voor de overheden die de 
maatregelen uitvoeren. De kosten omvatten investeringen, kosten voor beheer en 
onderhoud en exploitatiekosten. De baten zijn subsidies, bijdragen en eventuele 
extra inkomsten van overheden. 

De werkwijze voor de business case bestaat uit: 
a. een analyse van de kosten en kostendragers (investeringen, beheer, 

onderhoud);
b. een subsidiescan (provincie, Rijk)
c. een analyse van eventuele baten, zoals de extra lokale 

belastinginkomsten en verbetering van de resultaten van een 
gemeentelijke grondexploitatie

Het resultaat is een overzicht per oplossingsrichting van de kosten en de financiële 
baten voor overheden die in theorie en (onder voorwaarden) in praktijk ook 
daadwerkelijk geïncasseerd kunnen worden. De business case biedt inzicht in de 
financiële haalbaarheid van de oplossingsrichtingen.

7.5 de integrale afweging in een globale mKBA
Aan de hand van de resultaten van de reeds uitgevoerde analyses schatten we de 
effecten in en presenteren die in de vorm van een globale kosten-baten verhouding 
(KBA). Hierbij maken we gebruik van de resultaten van de uitgevoerde analyses. 
De effecten van de oplossingsrichtingen worden uitgedrukt in geld om eenduidig te 
kunnen vergelijken. 

Deze integrale analyse geven we zodanig vorm dat er al een globaal beeld van 
de integrale kosten en baten ontstaat, gericht op de Leidse agglomeratie. Dus 
niet alleen directe kosten en baten brengen we in kaart, maar ook kosten en 
baten op het vlak van leefbaarheid en ruimtelijke economie. Daarmee kunnen in 
latere instantie ook relatief eenvoudig een uitgebreide maatschappelijke kosten-
batenanalyse uitvoeren. 

7.6 Bronnen
 - ‘Notitie financieel-economische analyse’, Goudappel Coffeng / Decisio, 5 juni 2013
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 U Figuur 7.2: bedrijfssectoren, werkgelegenheid per gemeente
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8.1 eisen aan oplossingsrichtingen
De oplossingsrichtingen, die we in de volgende fase definiëren, moeten voldoen aan 
eisen over scope en financiën. Die beschrijven we in onderstaande paragraaf. Naast 
die eisen is het uitgangspunt dat de projecten die we in paragraaf 5.2 beschreven, 
worden uitgevoerd komende jaren.  

eisen over scope
Een oplossingsrichting omvat een pakket aan fysieke bereikbaarheidsmaatregelen 
voor auto, openbaar vervoer en fiets. Hierbij denken we aan de aanleg van nieuwe 
infrastructuur en maatregelen om de bestaande infrastructuur beter te benutten. 
Onderdeel van een maatregelenpakket kunnen leefbaarheidsmaatregelen zijn mits 
die bijdragen aan een verbetering van de bereikbaarheid en fysiek van aard zijn.

De oplossingsrichtingen omvatten in ieder geval bereikbaarheidsmaatregelen die de 
recente Leidse en Leiderdorpse ambities mogelijk maken. Ambities om:
• de ruimtelijke kwaliteit van de Leidse binnenstad en de kwaliteit van het 

openbaar vervoer in dit gebied te verbeteren, door:
 - alleen bestemmingsverkeer in het kernwinkelcentrum en zwerfmilieus 

toe te laten.
 - binnen en op de singels een snelheidsbeperking van 30 km/uur in te 

voeren.
 - doorgaand verkeer binnen de singels te beperken.

• de ruimtelijke kwaliteit van het Leiderdorpse centrum en de leefkwaliteit 
van de woongebieden rond drukke toegangswegen te versterken, door het 
terugdringen van het aandeel doorgaand verkeer over de Engelendaal en 
Persant Snoepweg.

Ringweg-Oost
De twee reeds onderzochte alternatieven voor de Ringweg-Oost nemen we niet 
mee als mogelijke oplossingsrichtingen. Indien wenselijk, is het wel mogelijk om 
varianten op deze alternatieven van de Ringwest-Oost te onderzoeken.

Eisen	over	financiën
De bereikbaarheidsinvesteringen moeten passen binnen het beschikbare budget. 
Het budget van Leiden bedraagt € 159 miljoen excl. BTW. Het bestaat uit eigen 
middelen en subsidies van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (geënt op 
de spooronderdoorgang Kanaalweg) en de provincie Zuid-Holland (geënt op het 
openbaar vervoer). Een deel van het budget (begroot op € 27 miljoen excl. BTW) is 
gereserveerd voor reeds uitgevoerd en gepland onderzoek en werkzaamheden aan 
de Kanaalweg, inclusief het maken van de spooronderdoorgang. Een beschikbaar 
budget resteert van € 132 miljoen excl. BTW. De subsidie van de provincie Zuid-
Holland (€ 30 miljoen excl. BTW), onderdeel van het beschikbare budget, moeten 
we besteden aan het verbeteren van de autoinfrastructuur in Leiden. 

Dit hoofdstuk gaat over de oplossingsrichtingen. Over waaraan die moeten voldoen en hoe we tot een 
keuze gaan komen.
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8.2 Van longlist naar oplossingsrichting
In de volgende fase inventariseren we mogelijke oplossingsrichtingen. Daarnaast 
onderzoeken we de effecten, kosten en baten van oplossingsrichtingen. Afhankelijk 
van de resultaten maken we vervolgens een selectie van de meest kansrijke 
oplossingsrichtingen, of indien daartoe voldoende aanleiding is, willen wij ons 
concentreren op een of twee meest kansrijke oplossingsrichtingen met mogelijke 
variantoplossingen. Indien noodzakelijk voeren we daarna vervolgonderzoek uit.

De effecten, kosten en baten van de oplossingsrichtingen bepalen we met 
behulp van verkeersmodellen en andere rekenmethoden. De resultaten van het 
onderzoek en de inventarisatie presenteren we in een rapportage en in een 
schetsboek. Uiteindelijk is het aan de politiek om een keuze te maken voor één 
oplossingsrichting. Bij het onderzoeks- en keuzeproces betrekken we de raadsleden 
en het AggloLAB. 
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BIjLAgen



 U Tabel bijlage 1: herkomst streefwaarden

Bijlage 1: herkomst streefwaarden

criterium herkomst streefwaarden

Leefbaarheid

A. Gehinderden door luchtkwaliteit Luchtkwaliteitsplan 2012-2014 van de Omgevingsdienst West-Holland. De 
landelijke norm bedraagt 40 microgram per m3. De beleidsdoelstelling is 5% 
tot 10% scherper. Daaraan lijkt in 2015 te kunnen worden voldaan, waardoor 
terugbrengen tot 0% realistisch is. Dit wordt met name bereikt door de landelijke 
trend van een schoner wordend wagenpark.
Daarnaast blijft de wens om voor belangrijke drukke routes (> 10.000 mvt / etm.) 
waarlangs gevoelige bestemmingen zijn, de luchtkwaliteit verder te verbeteren.

B. Aantal woningen met een geluidbelasting 
> 65 dB

Actieplan Geluid van de Omgevingsdienst West-Holland. De ODWH hanteert 
een zogenaamde plandrempel van 65 dB. Het aantal woningen binnen onze 
agglomeratie dat boven die drempel uitkomt bedraagt circa 6.500 woningen. 
We streven ernaar om het aantal omlaag te brengen naar 750 woningen. Door 
autonome ontwikkeling is de verwachting dat dit aantal eerder toeneemt dan 
afneemt. Een streefwaarde van 750 woningen is dan ook ambitieus en kan met 
name worden bereikt door afname van de verkeersintensiteit van routes door / 
langs woongebieden. De mate van afname van verkeersintensiteit is hierbij een 
belangrijke indicator.

C. Aandeel sluipverkeer in woongebieden Expert judgement. Het streven is het aantal zwaar belaste wegen door en langs 
woongebieden te halveren.

D. Aandachtlocaties veiligheid Expert judgement. Het streven is het aantal aandachtlocaties rond 
verkeersveiligheid te halveren.

E. Aandeel doorgaand verkeer Engelendaal 
en Persant Snoepweg en 

Afgeleid uit kentekenonderzoek verkeer Leiderdorp Goudappel Coffeng van april 
2012.
Terugbrengen tot 5% lijkt realistisch om zodoende ruimte te scheppen voor 
opname van (H)OV- buslijnen en verminderen van barrièrewerking. 

F. Aandeel doorgaand verkeer Hooigracht 
Langegracht 

Afgeleid uit kentekenonderzoek verkeer centrumgebied Leiden Goudappel Coffeng 
verkeer van april 2013.
Terugbrengen tot 10% lijkt realistisch om zodoende ruimte te scheppen voor 
opname van (H)OV-buslijnen en verzorgen van betere bereikbaarheid en 
leefbaarheid van het stadscentrum voor bezoekers en bewoners.

Bereikbaarheid

A. Gemiddelde autoreistijd hoofdroutes van 
/ naar toplocaties- en centra

Reistijdenonderzoek Goudappel Coffeng van april 2013. Het streven is om met 
name de betrouwbaarheid van de reistijden aanzienlijk (tot 95%) te verbeteren.

B. Gemiddelde autoreistijd hoofdroutes van 
/ naar woongebieden

Reistijdenonderzoek Goudappel Coffeng van april 2013. Het streven is om met 
name de betrouwbaarheid van de reistijden aanzienlijk (tot 95%) te verbeteren.

C. Aantal knelpunten op hoofdroutes Expert judgement. Beweegbare bruggen blijken een grote storende factor te zijn.

D. Doorstroming op hoofdroutes, rijsnelheid Reistijdenonderzoek Goudappel Coffeng van april 2013. Niet de rijsnelheid maar 
de betrouwbaarheid behoeft verbetering.

E. Reistijden op HOV-trajecten De HOV-trajecten worden gerealiseerd door de provincie Zuid-Holland. Een 
reistijd van 30 minuten vanuit diverse locaties binnen de agglomeratie naar 
Leiden Centraal lijkt een realistische inschatting. 

F. Aantal ontbrekende schakels in regionale 
topfietsroutes

Fietsnota Leiden en expert judgement. Gestreefd wordt om oplossingen te bieden 
voor alle belangrijke ontbrekende fietsschakels.



Bijlage 2: verslagen en reactielijsten van de bijeenkomsten met raadsleden LAB071 en AggloLAB

Bijeenkomsten gemeenteraadsleden:
 - Verslag sessie Raadsleden, 5 april 2013
 - Terugkoppeling: Input en vervolg sessie Raadsleden, 5 april 2013
 - Verslag sessie Raadsleden, 15 mei 2013
 - Terugkoppeling: Input en vervolg sessie Raadsleden, 15 mei 2013

Bijeenkomsten AggloLAB:
 - Verslag AggloLAB sessie 1, 24 april 2013
 - Terugkoppeling: Input en vervolg AggloLAB sessie 1, 24 april 2013
 - Verslag AggloLAB sessie 2, 21 mei 2013
 - Terugkoppeling AggloLAB sessie 2, 21 mei 2013

Verslagen zijn te vinden op http://www.leiden.nl/LAB071
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