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Inhoud vandaag 

 Terugkijken naar 2018 en 2019 

 Openstaande vragen en afspraken omwonenden 

 Uitgangspunten Kaderbesluit van de LRN (kort) 

 Update Tracédeel Engelendaal – Dwarswateringbrug 

en vervolg participatie 

 Proces om tot het verkeerskundig referentieontwerp 

Oude Spoorbaan te komen 

 Participatie vervolg Oude Spoorbaan  



Terugblik 2018 en 2019 

 Meedenksessies jan t/m feb 2018  

 2x voor Engelendaal - Dwarswateringbrug 

 1x voor Oude Spoorbaan 

 2 juli 2018 meedenksessie voor Oude Spoorbaan 

 Belangen opgehaald 

 4 juli 2018 meedenksessie voor Engelendaal t/m Dwarswateringbrug 

 Wensen en eisen opgehaald 

 17 juli 2018 

 Toelichting van Mark Bakermans (DGMR) op RVMK en geluidcijfers 

 25 september 2018 

 Wensen en eisen opgehaald voor Donjon 

 Informeren over Zijlbrug (Driegatenbrug) 

 23 oktober 2018 

 Gesprek bewoners Driegatenbrug met de Willem Joosten over Zijlbrug 

 17 december 2018 update voor klankbordgroepen 

 Update over de planning 

 Update over de geluidcijfers 

 18 april 2019 update voor klankbordgroepen  

 Update proces LRN 

 Vragen en afspraken 

 Toelichting alternatieven Oude Spoorbaan 



(Openstaande) vragen met bewoners en 
afspraken 



(Openstaande) vragen en afspraken 

met bewoners  

 Startjaar Leidse Ring Noord > √ 
 Uitgangspunt 2020 goede startjaar. 

 Notitie RVMK > √  

 Gedeeld met de klankbordgroep. 

 Geluidscijfers > √ 

 December 2018 getoond. 

 Onderzoek naar bewoners wens snelheid 70km/h > √ 

Meegenomen in alternatievenonderzoek. 

 Vragen van een aantal omwonenden (zie verderop in 

deze presentatie) 



Uitgangspunten Kaderbesluit LRN 



Uitgangspunten LRN 

 Een verkeerssysteem dat de toekomstige geprognotiseerde verkeersintensiteiten in 
2030 kan verwerken en voldoende robuust is. 

 Een reistijd voor het doorgaande regionale autoverkeer te garanderen om verkeer 
buitenom de kernen van Leiden en Leiderdorp te leiden. 

 De regionale fietsroutes verbeteren in veiligheid en afwikkeling. 

 Het (hoogwaardig) openbaar vervoer goed faciliteren. 

 Een verkeersveilige inpassing van de infrastructuur die de herkenbaarheid en 
uitstraling heeft van een weg van de hoogste orde binnen stedelijk gebied.  

 Een goede ruimtelijke inpassing in de omgeving. 

 

Daarbij gelden nog onderstaande belangrijke uitgangspunten: 

 Rekening houden met belangen van omwonende 

 wettelijke kaders voor luchtkwaliteit  en geluid 

 wettelijke kaders wegverkeer en richtlijnen CROW 

 technische haalbaarheid 

 financiële kaders 

 

 

 

 



Tracédeel Engelendaal t/m  
Dwarswateringbrug 



Tracédeel  

Engelendaal t/m Dwarswateringbrug 

 Invulling groene ruimtes en geluidschermen 

 Groene ruimte en scherm boogwoningen > 3 meter 

 Scherm Donjon > 2 meter 

 Scherm Buitenhof (West) > verhogen van 2 naar 3 meter 

 Vervolg participatie gericht op bovenstaande punten 

 Voor de zomer 2019 

 Gaten boogwoningen 

 Zijlbrug 

 

 

 



Tracédeel  

Engelendaal t/m Dwarswateringbrug 



Tracédeel Engelendaal t/m Zijlbrug 

 Gaten boogwoningen 

 



• Onderzoek verschillende alternatieven  

• Belangen uit sessie 4 juli 2018 

• Vragen bewoners 

• Verkeerskundig  

referentieontwerp 

Tracédeel Oude Spoorbaan 



Onderzoek verschillende alternatieven 

Verdiept 2x1 uit Kaderbesluit 2016 is vervallen  



Onderzoek verschillende alternatieven 

 1. Uitgangspunten 

 2x2 rijstroken 

 2. Hoogteligging ( verschillende oplossingsprincipes 
genoemd tijdens meedenksessie op 4 juli) 

 Maaiveldligging (met rotonde) 

 Half-verdiept (met rotonde) 

 Verdiept  

 3. Snelheidsregime en hoogteligging 

 70 en 80 

 Maaiveldligging en half-verdiept (met rotonde) 

 Variatie van beide (met rotonde) 

 Ongelijkvloerse kruising langzaam verkeer 

 Veilige bereikbaarheid bushaltes 

 Goede bereikbaarheid Boterhuispolder 

 

 

 

 

Vanwege ruimtebeslag in 

polder en nog hogere 

maatschappelijke kosten niet 

realistisch 



Belangen omwonenden 

• In bijeenkomst juli 2018 belangen 

geïnventariseerd van 

• Buitenhof 

• Dijkwacht / Schildwacht 

• Dijkwacht / Ovaal 



Belangen 

 

 

 

 

 Belangen per deelgebied verschillend 

 Landschap – uitzicht wens bewoners: geluidwal van maximaal 1 m 
aarden wal aan westkant rotonde Schildwacht en 1.5 m aan oostkant 
rotonde Schildwacht (Kaderbesluit 2016) 

 Geen verhoging geluidbelasting 

 Goede ontsluiting Schildwacht 

Belangen omwonenden 



Oplossingen Oude Spoorbaan  

Hoogteligging weg 

• Half-verdiept (-2m NAP) 

• Huidig niveau (-1 tot - 1.3m NAP) 

Maximumsnelheid 

• 80 km/uur 

• 70 km/uur 
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Intensiteiten 
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LRN (juni 2018) 

RVMK3.1.1 

Actualisatie 

Kaderbesluit 

2010 2020 2030 

LRN 

2035 

LRN 

Verschil tov 

2010 

OS1 15.270 16.500 21.200 21.400 + 40 % 

OS2 16.460 18.700 23.000 23.600 + 43 % 

Sch 4.700 5.100 6.100 6.200 + 32 % 

Weergegeven zijn weekdaggemiddelden (omrekening naar werkdag dan delen door 0.93) 

Intensiteiten 



14 vragen van een aantal bewoners 



14 vragen van een aantal bewoners 

 Vragen over kosten, alternatieven proces, 50 kV leiding, snelheid en 
planschade 

 Reactie aan u en bewoners verzonden 

 Aantal vervolgvragen over: 

 Kosten Leiderdorp Kaderbesluit 2016  

 Reactie team: 37 mio, zie openbare stukken. Ca 25 mio voor Oude Spoorbaan en ca 12 voor 
Engelendaal 

 Inzicht in ramingen 

 Reactie team: inzicht in ramingen kunnen we aan raadsleden geven maar worden niet openbaar 

 Planschade 

 Reactie team: aan de westkant is volgens huidig verkeerskundig ontwerp een beetje verslechtering, 
aan oostkant gedeeltelijke verslechtering. Voor Kaderbesluit 2019 dekking aanvragen, verdere 
uitwerking richting Uitvoeringsbesluit 

 Onderzoek verdieping (25, 50 of 75 cm) 

 Reactie team: antwoord gegeven, grootste kosten in startkosten vanwege grondwater. Ca 1/3. 
Voor nu niet nodig voor richting Kaderbesluit.  

 Enquête bezwaar  

 Reactie team: doel is om bij alle bewoners wonend aan Oude Spoorbaan te peilen naar 
mogelijkheden om in te zetten op besluit hogere waarden. Er zijn verschillende criteria op basis 
waarvan een besluit hogere waarden kan.  

 



Alternatieven onderzoek 



10 verschillende alternatieven 

Hoogteligging weg (NAP) 

• A Half-verdiept (-2m) 

• B Huidig niveau (ca -1m) 



10 verschillende alternatieven 

 Beoordeeld op  

 Zicht  

 Geluid 

 Ruimtebeslag Boterhuispolder 

 Maakbaarheid 

 Openbaar vervoer 

 Oversteekbaarheid 

 Kosten 

 Langzaam verkeer (fiets en voetganger) 

 

 

 

 

 



10 verschillende alternatieven 

 Volgende sheets toelichting op  
 2A (BAAAB – 80 km/h > half-verdiept = -2 m NAP) 

 2B (BAAAB – 70 km/h > half-verdiept = -2 m NAP) 

 3A (BBBBB – 80 km/h > maaiveld = -1.3 m NAP) 

 3B (BBBBB – 70 km/h > maaiveld = -1.3 m NAP) 

 

 Ook onderzoek gedaan naar half-verdiepte ligging op de 
beide wegvakken voor beide snelheidsregimes 

 4A en 4B (BABBB) maaiveld met half-verdiept op wegvak tussen 
Dwarswateringbrug en koeienrotonde 

 5A en 5B (BBBAB) maaiveld met half-verdiept op wegvaktussen 
koeienrotonde en rotonde N445/N4460 

 1A en 1B (BABAB) maaiveld met half-verdiept op de twee 
wegvakken 

 

 

 

 



2A: Alternatief BAAAB – 80km/h   

Hoogteligging weg (NAP) 

• A staat voor half-verdiept (ca -2m) 

• B op huidig niveau (ca -1m) 



Verkeerskundig ontwerp 

half-verdiept 80 km/u (2A - BAAAB) 



Gebied  2020REF 2035 LRN 2035 LRN 
(met maatregelen) 

Verschil 

2035 LRN 

maatr  

2020REF 

I 46 dB 50 dB (+4) 42-46 dB 0/-4 

II 51-52 dB 52-53 dB (+1) 50-51 dB -1 

III 51-52 dB 53 dB (+2 / +1) 50-52 dB -1 / 0 

IV 51-52 dB 52-53 dB (+1) 50 dB -1 / -2 

V 45-53 dB 50-53 dB (+5 / 0) 48-50 dB +3 / -3 

Variant 2A: half-verdiepte ligging en 80 km/uur Inclusief 2-5 dB aftrek art. 110g Wgh 

Schermen tot 0m NAP 

Stil asfalt (DGD-B), rotonde DAB 

Schermen tot +0.5m NAP 

Geluidonderzoek half-verdiept 80 km/u 

(2A - BAAAB) 



Voor- en nadelen van 2A - BAAAB 

 + 
 Behoud van uitzicht door verdiepte ligging (wel keerwal tot 0 m 

NAP ten westen van rotonde Schildwacht en oostzijde 
koeienrotonde scherm tot 0,5 m NAP) 

 Fietspad blijft voornamelijk aan woningzijde (sociale veiligheid). 

 Geeft beste resultaat op algemeen geluidsniveau.  

 

 - 
 Groot beheervraagstuk 

 Slechtere bereikbaarheid bushaltes  

 Behoud ongeregelde fietsoversteek bij rotonde Schildwacht 

 Matige bereikbaarheid Boterhuispolder  

 Uitbreiding weginrichting naar Boterhuispolder groter door  

    half-verdiepte ligging 

 

 

 



2B: Alternatief BAAAB – 70km/h   

Hoogteligging weg (NAP) 

• A staat voor half-verdiept (ca -2m) 

• B op huidig niveau (ca -1m) 



Verkeerskundig ontwerp bij gedeeltelijk 

half-verdiept 70 km/u (2B- BAAAB) 

Ten opzichte van de variant BAAAB 70 km/u (maaiveld) is 

deze variant ter hoogte van de rotonde Schildwacht 

identiek in alle verkeersaspecten. Op de wegvakken is de 

inpassing echter half-verdiept en daarmee identiek aan 

de beschrijving bij variant BAAAB 80km/u voor deze 

delen. Verschil hierbij is dat er een kleinere 

obstakelafstand tussen de wand en de weg van toepassing 

is vanwege de snelheid van 70 km/u.  

 

Net als bij de BBBBB-variant ligt onder de rotonde 

Schildwacht een onderdoorgang voor fietsers en 

voetgangers en ligt het fietspad tussen de rotonde 

Schildwacht en de rotonde N445/N446 aan de 

polderzijde. 
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Gebied  2020REF 2035 LRN 2035 LRN 

(met maatregelen) 

Verschil 2035 

LRN maatr tov 

2020 

I 46 dB 48 dB 47 dB +1 

II 51-52 dB 51-53 dB (+1) 47-50 dB -4/-2 

III 51-52 dB 53 dB (+2) 51 dB 0 /-1 

IV 51-52 dB 51-52 dB (0/1) 49-50 dB -2 

V 45-53 dB 47-53 dB (0) 43-51 dB -2 

Gedeeltelijke half-verdiepte* ligging en 70 km/uur Inclusief 2-5 dB aftrek art. 110g Wgh 

Schermen tot maaiveldniveau (0m NAP) 

Stil asfalt (DGD-B), rotonde DAB 

Geluidonderzoek gedeeltelijk half-verdiept 70 km/u 

(2B- BAAAB) 

* Tussen brug en koeienrotonde en tussen koeienrotonde en rotonde N445 / N446 



Voor- en nadelen van half-verdiept 70 

km/u (2B- BAAAB) 

 + 

 Behoud van uitzicht door verdiepte ligging (wel wal tot 0,0 m NAP) 

 Ook fietsoversteek met Schildwacht ongelijkvloers 

 Goede bereikbaarheid Boterhuispolder 

 Goede bereikbaarheid bushaltes 

 

 - 

 Groot beheervraagstuk 

 Uitbreiding naar Boterhuispolder groter door half-verdiepte ligging 

 Fietspad deels aan polderzijde (sociale veiligheid), net zoals in KB 2016 

 

 

 



3A: Alternatief BBBBB – 80km/h   

Hoogteligging weg (NAP) 

• A staat voor half-verdiept (ca -2m) 

• B op huidig niveau (ca -1m) 



Verkeerskundig ontwerp bij maaiveld 

80 km/h (3A – BBBBB) 

 Identiek aan 70 km/h maaiveld, behalve dat 

rekening is gehouden met 4 m obstakelvrije afstand 

tussen weg en geluidswerende voorziening 
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Gebied  2020REF 2035 LRN 2035 LRN 

(met maatregelen) 

Verschil tov 

2020 met 2035 

LRN maatr 

I 46 dB 51-52 dB (+4) 42 dB -4 

II 51-52 dB 57-58 dB (+6) 48 dB -3/-4 

III 51-52 dB 57-58 dB (+6) 50-52 dB -1/0 

IV 51-52 dB 56-57 dB (+5) 48-50 dB -3/-2 

V 45-53 dB 50-58 dB (+5) 46-52 dB +1 

Inclusief 2-5 dB aftrek art. 110g Wgh 

Schermen tot +1/+2m NAP 

Stil asfalt (DGD-B), rotonde DAB 

Schermen tot +1m NAP 

Geluidsonderzoek maaiveld 80 km/h 

(3A – BBBBB)  



Voor- en nadelen van maaiveld 80 

km/h 3A - BBBBBB 

 + 

 Geen lastige beheervraagstukken 

 Ook fietsoversteek met Schildwacht ongelijkvloers 

 Goede bereikbaarheid Boterhuispolder 

 Goede bereikbaarheid bushaltes 

 Weinig hinder van kabels en leidingen 

 Uitbreiding naar Boterhuispolder beperkt 

 

 - 

 Geluidschermen minder dicht op de weg, minder effectief; 

 Hogere schermen/minder zicht dan bij 70km/h en KB 2016 

 Fietspad deels aan polderzijde (sociale veiligheid) 

 

 

 



3B: Alternatief BBBBB – 70km/h   

Hoogteligging weg (NAP) 

• A staat voor half-verdiept (ca -2m) 

• B op huidig niveau (ca -1m) 



Verkeerskundig ontwerp bij maaiveld 

70 km/h (3B - BBBBB) 
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Gebied  2020REF 2035 LRN 2035 LRN 

(met maatregelen) 

Verschil tov 

2020 2035 

LRN maatr 

I 46 dB 50-51 dB (+3) 46 dB 0 

II 51-52 dB 56-57 dB (+5) 50-51 dB -1 

III 51-52 dB 53-57 dB (+5) 50-53 dB -1/+1 

IV 51-52 dB 55-56 dB (+4) 48-50 dB -3/-2 

V 45-53 dB 49-57 dB (+4) 45-50 dB 0/-3 

Inclusief 2-5 dB aftrek art. 110g Wgh 

Schermen tot +0.25m NAP 

Stil asfalt (DGD-B), rotonde DAB 

Schermen tot +1m NAP 

Geluidonderzoek maaiveld 70 km/h 

(3B – BBBBBB) 



Voor- en nadelen maaiveld 70 km/h 

(3B – BBBBB) 

 + 

 Geluidschermen kunnen bij 70 km/ dichter op de weg, waardoor 
aanzienlijke reductie 

 Zichtafspraken uit Kaderbesluit 2016 blijven mogelijk, vanuit Wet 
geluidhinder zijn geluidvoorzieningen nodig. Echter indien de afweging 
gemaakt wordt kan besluit hogere waarden genomen worden.  

 Geen lastige beheervraagstukken 

 Ook fietsoversteek met Schildwacht ongelijkvloers 

 Goede bereikbaarheid Boterhuispolder 

 Goede bereikbaarheid bushaltes 

 Weinig hinder van kabels en leidingen 

 Uitbreiding naar Boterhuispolder beperkt 

 

 - 

 Geluidsvoorziening hoger dan KB 2016 (0.25 en 1 m)  

 Fietspad deels aan polderzijde (sociale veiligheid) 

 

 

 



Alternatieven 1,4,5 

Hoogteligging weg (NAP) 

• A staat voor half-verdiept (ca -2m) 

• B op huidig niveau (ca -1m) 



Alternatieven 1,4,5 

 Variaties op BAAAB 

 BABAB > verdiepte ligging op beide wegvakken 

 BABBB > verdiepte ligging op wegvak links van schildwacht 

 BBBAB > verdiepte ligging op wegvak rechts van schildwacht 

 Kosteninschatting  

 Voor alle drie de variaties voordelen ten aanzien van 

zicht.  

 Verder weinig meerwaarde tegenover de 

maaiveldvarianten.  

 

 

 

 

 



Alternatieven 1,4,5 

 Kosteninschatting  

 Variaties op BAAAB 

 BABAB > verdiepte ligging op beide wegvakken 

 BABBB > verdiepte ligging op wegvak links van schildwacht 

 BBBAB > verdiepte ligging op wegvak rechts van schildwacht 

 De voor- en nadelen zijn eerder behandeld  

 

 

 

 

Alternatief  Naam  Kosten indicatie  

1A (80) BABAB (verdiepte wegvakken) + 5 mio tov 1B 

1B (70) BABAB 35,4 mio 

4A (80) BABBB (verdiept wegvak links) + 7 mio tov 3B (23,8 mio) 

4B (70) BABBB + 5 mio tov 3B (23,8 mio) 

5A (80) BBBAB (verdiept wegvak rechts) + 5 mio tov 3B (23,8 mio) 

5B (70) BBBAB + 3 mio tov 3B (23,8 mio) 



Samenvattend alle alternatieven 

 Verschillende varianten onderzocht. 

 Nadelen aan verdiepte ligging: bouwkosten, overlast tijdens de 
bouw en ingreep in Boterhuispolder. 

 Voordelen voor algemene geluidssituatie bij keuze voor 70 km/h 

 Rotonde Schildwacht  in ieder geval op maaiveldniveau 
aanleggen vanwege voordelen bushaltes en fietsoversteken. 
Daarnaast is rotonde vanuit verkeer veiliger.  

 Landschappelijke inpassing nog te optimaliseren bij 
maaiveldligging.  

 Afspraak met bewoners is ligging richting de Boterhuispolder om 
buffer tussen weg en bewoning aan te houden. Dit betekent bij 
maaiveldligging uitbreiding van ca 20 meter de polder in en bij 
verdiepte liggingen ca 24-27 meter. 

 Door stuurgroep keuze voor 70 km/u en maaiveldligging omdat: 

 voldoet aan verkeerskundige en ruimtelijke uitgangspunten, heeft 
minder impact op ruimte (polder), kosten sluiten beste aan bij budget, 
maatschappelijke effecten (geluid, inpassing) zijn  
beheersbaar/verantwoord en kunnen geoptimaliseerd worden. 



Samenvattend alle alternatieven 

 Kosteninschatting  

 

 

 

Alternatief  Naam  Kosten indicaties 

1A (80) BABAB (half-verdiepte wegvakken) + 3 mio tov 1B 

1B (70) BABAB 35,4 mio 

2A (80) BAAAB (half-verdiept)  + 3 mio tov 2B 

2B (70) BAAAB 38 mio 

3A (80) BBBBB (maaiveld) + 3 mio tov 3B 

3B (70) BBBBB 23,8 mio 

4A (80) BABBB (half-verdiept wegvak) + 7 mio tov 3B 

4B (70) BABBB + 5 mio tov 3B 

5A (80) BBBAB (half-verdiept wegvak) + 5 mio tov 3B 

5B (70) BBBAB + 3 mio tov 3B 



Participatie vervolg Oude Spoorbaan 



Links van de koeienrotonde 

Uitwerking zicht en geluid met bewoners 



Uitwerking zicht en geluid met bewoners 

Kaderbesluit 2016 



Uitwerking zicht en geluid met bewoners 

Voorstel KB 2019 - Verkeerskundig referentieontwerp  BBBBBB = maaiveld 70 km/h 



Uitwerking zicht en geluid met bewoners 

Kaderbesluit 2016 



Uitwerking zicht en geluid met bewoners 

Voorstel KB 2019 - Verkeerskundig referentieontwerp  BBBBBB = maaiveld 70 km/h 



Rechts van de koeienrotonde 

Uitwerking zicht en geluid met bewoners 



Uitwerking zicht en geluid met bewoners 

Kaderbesluit 2016 



Uitwerking zicht en geluid met bewoners 

Voorstel KB 2019 - Verkeerskundig referentieontwerp  BBBBBB = maaiveld 70 km/h 



Uitwerking zicht en geluid met bewoners 

Kaderbesluit 2016 



Uitwerking zicht en geluid met bewoners 

Voorstel KB 2019 - Verkeerskundig referentieontwerp  BBBBBB = maaiveld 70 km/h 



Uitwerking zicht en geluid met bewoners 



Vervolg 



Vervolg 

 November 2019 Kaderbesluit door gemeenteraden  

 Nieuw Kaderbesluit en vervangen Kaderbesluit 2016 

 Na de zomer sessies Oude Spoorbaan over proces 

zicht en geluid.  

 Na Kaderbesluit vervolgsessies over wensen en eisen 

van bewoners voor Engelendaal. Doel om samen tot 

een voorlopig ontwerp te komen.  

 Na vervolgsessies over wensen en eisen van bewoners 

voor Oude Spoorbaan. Doel om samen tot een 

voorlopig ontwerp te komen.  

 

 

 


