
Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest doen samen onderzoek naar een betere doorstroming

Gezamenlijke doelen LAB071: 
•	 ruimtelijk-economische	kracht	van	

de	regio	beter	benutten
•	 woonwijken	aantrekkelijker,	

gezonder	en	veiliger	maken
•	 werk-	en	winkelcentra	makkelijker	

bereikbaar	maken	voor	iedereen
•	 bussen	vlotter	laten	doorrijden
•	 fietsers	en	wandelaars	betere	

routes	bieden	naar	winkels	en	groen

LAB071
Leidse regio wil betrouwbaar verkeersnetwerk



Mensen	wonen	graag	in	de	Leidse	regio,	en	niet	alleen	vanwege	de	centrale	
ligging.	In	de	Atlas	voor	Gemeenten,	die	jaarlijks	de	vijftig	grootste	steden	van	
Nederland	vergelijkt,	behaalt	het	Leidse	woonmilieu	 in	2013	de	elfde	plaats	
van	het	 land.	Dat	 is	veel	hoger	dan	de	meeste	steden	met	een	vergelijkbaar	
inwonertal.	 Deze	 positie	 is	 volgens	 de	 Atlas	 mede	 te	 danken	 aan	 de	 vele	
sfeervolle	oudere	woonwijken	en	het	ruime	culturele	en	culinaire	aanbod	in	
Leiden.

Voor	bedrijven	is	Leiden	en	omgeving	zelfs	dé	favoriet	van	Nederland.	In	een	
onderzoek	van	adviesbureau	Deloitte	(2012)	naar	het	vestigingsklimaat	van	de	
zeventien	bedrijvigste	gebieden	in	het	land	staat	de	Leidse	regio	op	nummer	
één.	Naast	de	aanwezigheid	van	een	topuniversiteit	en	de	centrale	ligging	in	
de	Randstad	zijn	volgens	deze	studie	de	hoogopgeleide	bevolking,	de	ruime	
keuze	aan	bedrijfslocaties	en	het	prettige	woonklimaat	de	doorslaggevende	
factoren.

De	 Leidse	 regio	 telt	 bovendien	 een	 aantal	 economische	 'topsectoren.'	 Dat	
is	bedrijvigheid	die	de	economie	extra	 stimuleert.	Denk	aan	het	Bio	 Science	
Park,	 Bloemenveiling	 Flora	 Holland,	 de	 A4-zone	 van	 Leiderdorp	 (waar	 Ikea	
zich	 vestigt	 in	 2015),	 bedrijventerrein	 Roomburg/Meerburg	 en	 een	 reeks	
hoofdkantoren,	waaronder	Heineken	in	Zoeterwoude.	De	werkloosheid	in	de	
regio	is	relatief	laag.
De	 universiteit,	 de	 concentratie	 van	 biotechnologische	 bedrijven	 en	 -	 in	
Noordwijk	 -	 onderzoekscentrum	 Estec	 trekken	 bovendien	 steeds	 meer	
hoogopgeleide	buitenlanders	aan,	die	zich	graag	in	deze	regio	vestigen.

En	natuurlijk	heeft	de	geboortestad	van	Rembrandt,	met	zijn	musea,	grachten	
en	terrasjes,	veel	te	bieden	aan	toeristen	en	dagjesmensen.

Het	 beste	 nieuws	 is	 misschien	 wel	 dit.	 De	 Leidse	 regio	 heeft	 zijn	 gunstige	
ligging	en	zijn	sociaal-culturele	karakteristieken	nog	lang	niet	ten	volle	benut.	
De	regio	heeft	de	potentie	en	fysieke	ruimte	voor	extra	werkgelegenheid	en	
voor	extra	klandizie	bij	winkels,	horeca	en	het	cultuuraanbod.

De regio Leiden heeft een fantastische ligging. Niet alleen Schiphol 
is vlakbij, maar ook het strand, de duinen, de bollenvelden en het 
weidse polderland. Via snelwegen en het spoor is de regio bovendien 
goed verbonden met Amsterdam, Den Haag en Utrecht.

De aantrekkingskracht van de Leidse regio



De	belangrijkste	plekken	voor	werken	en	bezoeken

Stuwende economie (regionale topsectoren)

Brede economie (breed samengestelde bedrijvigheid)



De	sterke	kenmerken	van	de	Leidse	regio	hebben	een	keerzijde.	De	doorstroming	
van	het	 verkeer	 stagneert.	Ondernemers	 in	de	 regio	 klagen	over	de	 slechte	
bereikbaarheid	 van	 hun	 bedrijven.	Dat	 geldt	 ook	 voor	 de	winkelcentra	 van	
Leiden	en	Leiderdorp.	Het	onderzoek	van	Deloitte	onderschrijft	dit.	Alléén	op	
bereikbaarheid	scoort	de	Leidse	regio	slecht	(plaats	13	van	de	17).

Ook	de	meeste	bewoners	weten	maar	al	te	goed	hoe	moeilijk	het	kan	zijn	om	
de	stad	en	de	omliggende	woongebieden	 in	en	uit	 te	komen.	De	Morsweg,	
de	Rijnsburgerweg,	de	Hooigracht,	de	Hoge	Rijndijk	en	 -	 in	 Leiderdorp	 -	de	
Persant	Snoepweg	en	de	Engelendaal	zijn	er	berucht	om.	Voor	automobilisten	
zijn	 deze	wegen	 vooral	 onvoorspelbaar.	 De	 ene	 keer	 kun	 je	 doorrijden,	 de	
volgende	keer	sta	je	zomaar	twintig	minuten	vast.	

Volop mogelijkheden, maar hoe kom je er?

De	 files	 zijn	 ongezond	 voor	 fietsers,	 voetgangers	 en	 bewoners	 langs	 de	
drukkere	straten.	
De	inwoners	van	de	regio	hebben	bovendien	het	gevoel	dat	water	en	natuur	
ver	weg	liggen.	Per	fiets	of	te	voet	zijn	er	weinig	aantrekkelijke	routes	om	de	
buitengebieden	te	bereiken.	De	kaart	op	de	pagina	hiernaast	laat	zien	dat	er	
volop	recreatieruimte	is	in	de	directe	omgeving.	Maar	hoe	kom	je	er?



Ligging	van	de	Leidse	agglomeratie	tussen	groen	en	water
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Groene grenzen    

De	infrastructuur	van	de	Leidse	regio	is	niet	meegegroeid	met	de	bloei	van	de	
regionale	economie	en	de	 toename	van	 inwonertallen.	 Ingrijpende	plannen	
voor	het	openbaar	vervoer	en	het	autoverkeer	sneuvelden	de	afgelopen	jaren	
door	gebrek	aan	politiek	draagvlak.	
Er	zijn	gelukkig	ook	plannen	die	wél	doorgaan,	zoals	de	Rijnlandroute.	Ook	
voor	busroutes	en	langzaam	verkeer	lopen	er	nieuwe	projecten.	Maar	zelfs	mét	
die	ingrepen	zal	het	verkeer	op	een	aantal	wegen	nog	te	vaak	stilstaan.



De	 gemeenten	 Leiden	 en	 Leiderdorp	 willen	 nu,	 samen	 met	 Oegstgeest,	
onderzoeken	hoe	de	regionale	infrastructuur	kan	bijdragen	aan	het	beoogde	
woon-,	 werk-	 en	 toeristisch	 klimaat.	 En	 hoe	 de	 aangetoonde	 ruimte	 voor	
economische	 groei	 dan	 ook	 echt	 kan	 worden	 benut.	 De	 drie	 gemeenten	
hebben	 daarom	 gezamenlijk	 hun	 ruimtelijke	 ambities	 vastgesteld.	 Met	
één	 samenhangend	 programma	 willen	 ze	 de	 infrastructuur	 van	 de	 regio	
toekomstproof	maken.

Dit	nieuwe	programma	heet	Leidse	Agglomeratie	Bereikbaar	(LAB071).	

Als	 agglomeratie	 willen	 we	 -	 en	móeten	 we,	 gezien	 de	 concurrentie	 in	 de	
Randstad	-	onze	goede	economische	positie	behouden	en	versterken.	

We	willen	 de	 centra	 van	 Leiden	 en	 Leiderdorp	 aantrekkelijker	 maken	 voor	
bezoekers	en	bewoners.	Deze	centra	worden	de	komende	jaren	omgevormd	
tot	prettige	verblijfsgebieden,	met	meer	ruimte	voor	bus,	fietser	en	voetganger.	
Leiderdorp	wil	 het	 doorgaande	 verkeer	 over	 de	 Engelendaal	 en	 de	 Persant	
Snoepweg	beperken.	Leiden	krijgt	een	nieuwe,	intensieve	streekbusroute	(HOV,	
ofwel	hoogwaardig	openbaar	vervoer)	over	de	Hooigracht	en	de	Langegracht.	
Het	hele	gebied	binnen	de	singels	wordt	een	30-kilometer	zone.

Ook	 is	 er	 beleid	 om	 het	 vestigingsklimaat	 voor	 topbedrijven	 te	 versterken,	
en	om	te	zorgen	dat	andere	bedrijven	(winkels,	zakelijke	dienstverlening,	de	
cultuursector)	hiervan	meeprofiteren.	Natuurlijk	willen	we	ook	meer	bezoekers	
trekken.	Niet	alleen	naar	de	musea,	maar	ook	naar	winkels,	horeca,	stadspodia	
en	 evenementen.	 En	 ten	 slotte	 gaan	we	 het	woonklimaat	 verbeteren	 door	
doorgaand	 verkeer	 zoveel	 mogelijk	 uit	 woongebieden	 te	 weren	 en	 door	
woonwijken	beter	te	verbinden	met	de	omringende	natuur.

Eén programma voor infrastructuur. Naam: LAB071



Wie er bij LAB071 aan het roer staan
LAB071	 staat	onder	 leiding	van	een	 stuurgroep.	Die	bestaat	uit	 vijf	wethouders:	
twee	van	Leiden	(Robert	Strijk	en	Pieter	van	Woensel),	twee	van	Leiderdorp	(Kees	
Wassenaar	en	Herbert	Zilverentant)	en	een	van	Oegstgeest	(Wendelien	Tönjann).	
Alleen	sámen	kunnen	we	als	gemeenten	de	verkeersstagnatie	in	de	regio	oplossen.	
We	 delen	 de	 economische	 belangen,	 en	 onze	 doorgaande	 wegen	 kruisen	 de	
gemeentegrenzen.

Wat we gaan doen
In	het	zogeheten	 'Ambitiedocument	LAB071'	 is	 	gedetailleerd	te	 lezen	hoe	onze	
regio	er	nu	 ruimtelijk-economisch	voor	 staat,	welke	verkeer-	en	vervoersplannen	
er	tot	2020	in	de	pijplijn	zitten	en	welke	knelpunten	er	dan	nog	overblijven	in	de	
infrastructuur.
Ook	vertellen	we	hoe	we	als	projectgroep	de	mogelijke	oplossingen	gaan	vergelijken	
en	beoordelen.	Een	korte	versie	vindt	u	hieronder.

Waar bewoners en weggebruikers nu last van hebben
LAB071	heeft	 vanaf	 februari	2013	onder	de	naam	AggloLAB	bijeenkomsten	met	
inwoners,	ondernemers	en	andere	belangenpartijen	georganiseerd.	Zo	hebben	we	
geïnventariseerd	welke	knelpunten	zij	signaleren	in	de	verkeersdoorstroming.		
Ook	de	gemeenteraden	zijn	bij	deze	inventarisatie	betrokken.

We	 weten	 welke	 binnenwegen	 de	 wettelijke	 normen	 voor	 luchtkwaliteit	 en	
geluid	overschrijden.	Ook	weten	we	waar	onze	wegen	overbelast	zijn.	En	wat	de	
gemiddelde	 reistijd	 en	 rijsnelheid	 is	 op	 de	 belangrijkste	 routes.	 We	 weten	 ook	
welke	bruggen	dagelijks	stagnatie	veroorzaken.
In	 het	 Ambitiedocument	 is	 al	 deze	 informatie,	 met	 de	 bijbehorende	 cijfers,	 op	
gebiedskaarten	in	beeld	gebracht.
Niet	alle	drukke	wegen	 in	de	Leidse	agglomeratie	zijn	bestemd	voor	doorgaand	
verkeer.	 Toch	 worden	 ze	 vaak	 wél	 zo	 gebruikt.	 Dat	 geldt	 bijvoorbeeld	 voor	 de	
Rijnsburgerweg,	 de	 Morsweg,	 de	 Hoge	 Rijndijk,	 de	 Engelendaal	 en	 de	 Persant	
Snoepweg.	Ook	de	Hooigracht	en	de	Langegracht	zijn	nu	onbedoeld	een	doorgaande	
route.	Gemiddeld	35	procent	van	het	verkeer	op	deze	twee	centrumstraten	hoeft	
helemaal	niet	in	het	centrum	te	zijn.

Het	 spreekt	 vanzelf	 dat	 de	 stads-	 en	 streekbussen	 op	 de	 drukste	 wegen	 ook	
vertraging	 oplopen.	 Het	 openbaar	 vervoer	 is	 hierdoor	minder	 betrouwbaar	 dan	
gewenst.
Het	 regionale	 fietsnetwerk	 telt	 acht	 knelpunten.	 Zo	 ontbreken	 er	 doorgaande	
routes	vanuit	het	Bio	Science	Park	naar	Katwijk	en	van	station	Leiden	Centraal	naar	
Leiden-Zuidwest.	Leiderdorp	mist	een	goede	fietsverbinding	over	de	Baanderij	naar	
de	Lage	Rijndijk.



Een	deel	van	de	huidige	verkeersknelpunten	wordt	de	komende	jaren	opgelost.	
Soms	door	de	gemeenten	zelf,	soms	op	initiatief	van	of	in	samenwerking	met	
andere	overheden.	
Daarbij	 is	rekening	gehouden	met	alle	toekomstige	woon-	en	werkgebieden	
in	 de	 regio,	 zoals	Meerburg	 (Zoeterwoude),	 de	 uitbreiding	 van	 de	A4-zone	
en	 Bospoort	 (Leiderdorp),	Nieuw	Rijngeest	 (Oegstgeest),	 en	 de	 toekomstige	
woonwijk	op	de	voormalige	vliegbasis	Valkenburg.

Tien	infrastructuurprojecten	staan	gepland.	Dat	is	te	zien	op	de	kaart	hiernaast.

Welke projecten er al lopen 
De	provincie	Zuid-Holland	gaat	het	regionale	busvervoer	verbeteren.	De	Leidse	
Breestraat	wordt	daarbij	ontlast	en	de	route	Hooigracht-Langegracht	wordt	de	
belangrijkste	streekbus-verbinding	door	het	Leidse	centrum.	Ook	komt	er	een	
'kennislijn':	een	buslijn	die	het	Bio	Science	Park,	het	LUMC,	de	Hogeschool	en	
de	ROC-vestigingen	beter	zal	verbinden.

De	Rijnlandroute,	die	ten	zuiden	van	Leiden	de	A4	en	de	A44	gaat	verbinden,	
zal	 de	 overbelasting	 van	 Plesmanlaan,	 Churchilllaan,	 Lammenschansplein	 en	
Europaweg	sterk	verminderen.	
De	 verhoging	 van	 de	 Lammebrug,	 de	 opwaardering	 van	 de	 N206	 naar	
Zoetermeer	en	de	ongelijkvloerse	kruising	bij	het	Bio	Science	Park	zullen	de	
doorstroming	van	en	naar	de	snelweg	verbeteren.	
Verder	komen	er	ondergrondse	parkeergarages	bij	molen	De	Valk	en	onder	de	
Garenmarkt.	
Een	deel	van	de	ontbrekende	schakels	in	het	fietsnetwerk	wordt	ingevuld.

De	 centrumplannen	 van	 Leiden	 en	 Leiderdorp,	met	 de	 toekomstige	 nieuwe	
(streek)buslijnen	 en	 verkeersluwe	 winkelgebieden,	 vergen	 aanvullende	
verkeersmaatregelen.	 Dat	 geldt	 waarschijnlijk	 ook	 voor	 de	 benutting	 van	
de	gunstig	gelegen	bedrijventerreinen	Roomburg/Meerburg,	 de	A4-zone	 en	
Bospoort.
Ook	willen	we	de	verbindingen	tussen	de	woongebieden	en	de	omringende	
natuur	nog	verder	verbeteren.

Wat er tussen 2013 en 2020 wordt opgelost



Infrastructuurprojecten	in	de	Leidse	agglomeratie	2013	-	2020
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1.   Rijnlandroute
2.   Upgrade N206
3.   Verbreding A4
4.   Aansluiting FloraHolland (Rijnsburg)
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





De	al	geplande	verkeersprojecten	zullen	vooral	de	west-	en	zuidzijde	van	de	
agglomeratie	beter	bereikbaar	maken.	Aan	de	noord-	en	oostzijde	worden	de	
huidige	knelpunten	juist	groter.	
Daarnaast	blijft	er	overbelasting	bestaan	op	de	route	Haagweg-Morsweg	en	
op	de	Rijnsburgerweg.	
Een	 viertal	 bruggen	 (Wilhelminabrug,	 Leiderdorpsebrug	 ofwel	 Stierenbrug,	
Spanjaardsbrug	en	Sumatrabrug)	blijft	als	obstakel	fungeren.	

Niet één oplossing, maar een pakket
Leiden,	Leiderdorp	en	Oegstgeest	willen	op	grond	van	deze	brede	inventarisatie	
samen	besluiten	tot	één	samenhangend	pakket	oplossingen.	
Het	zal	dus	niet	meer	gaan	over	één	weg	apart,	één	wijk	of	één	ongelijkvloerse	
kruising.	 Immers,	 elke	 maatregel	 beïnvloedt	 het	 geheel.	 Hef	 je	 ergens	 een	
blokkade	op,	dan	kan	daardoor	op	een	andere	plek	extra	drukte	ontstaan.

Wat we eisen van zo'n pakket
Een	pakket	maatregelen	moet	bestemd	zijn	voor	zowel	auto's	als	voor	openbaar	
vervoer	en	fietsers.	Het	kan	om	nieuwe	infrastructuur	gaan	of	om	een	andere	
of	betere	benutting	van	wat	er	al	is.	
In	ieder	geval	moet	elk	pakket	oplossingen	bieden	voor	het	doorgaand	verkeer	
in	Leiden	en	Leiderdorp,	zodat	we	de	centrumplannen	voor	beide	gemeenten	
mogelijk	maken.	

Wat we nu gaan doen
LAB071	 gaat	 in	 het	 najaar	 van	 2013	 de	meest	 kansrijke	 pakketten	 grondig	
onderzoeken.	Elk	pakket	ondergaat	een	grondige	analyse,	met	metingen	en	
berekeningen	 die	 de	 pakketten,	 óók	 voor	 leken,	 goed	 vergelijkbaar	 zullen	
maken.
De	 uitkomsten	 van	 dit	 onderzoek	 worden	 uitvoerig	 gepubliceerd,	 zodat	
iedereen	zijn	oordeel	kan	vormen.

En	vanzelfsprekend	beslist	de	politiek.

Wat we nog moeten oplossen
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