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Beslispunten 

1. De tien verkeerskundige uitgangspunten, geldend voor de verdere ontwerp- en voorbereidingsfase  

van de gehele LRN, vast te stellen: 

a. Om te functioneren als hoofddrager van het autoverkeerssysteem moet de LRN zorgen voor 

betrouwbare en robuuste reistijden voor het bereiken van de agglomeratie zodat de LRN 

aantrekkelijker (conform de Verkenning LAB071) is ten opzichte van concurrerende routes; 

b. De LRN zorgt op de kruispunten en rotondes voor een goede uitwisseling voor alle modaliteiten 

met het aansluitende wegennet. Om dit te bereiken moet voldaan worden aan het ‘Programma 

van Eisen Geregelde Kruispunten’ van de gemeenten; 

c. De LRN moet voldoende toekomstvast zijn ,de ontwerpen worden ten opzichte van het 

prognosejaar 2030 getoetst met een robuustheidsmarge van 15% (en 25% bij kunstwerken) aan 

extra verkeersgroei; 

d. De LRN moet in inrichting, vormgeving en gebruik de weg zijn van de hoogste categorie binnen 

de agglomeratie en als zodanig herkenbaar; 

e. Het fietsnetwerk en de voorzieningen rond de LRN moet in directheid van routes en reistijd 

verbeteren of minimaal gelijkwaardig blijven ten opzichte van de huidige situatie; 

f. De LRN moet zorgen voor een goede oversteekbaarheid en toegankelijkheid van de openbare 

ruimte 

g. De LRN moet het hoogwaardig openbaar vervoer faciliteren zodat deze aan de gestelde eisen 

voldoet voor R-net; 

h. Hulpdiensten moeten gebruik kunnen maken van de LRN of worden aanvullende voorzieningen 

voor getroffen 

i. Landbouwverkeer moet gebruik kunnen maken van de LRN of worden aanvullende voorzieningen 

voor getroffen; 

j. Bij brugopeningen moet dit niet leiden tot overbelasting van de LRN en na sluiting dient het 

verkeersysteem zich binnen een redelijke termijn (circa 2 a 3 verkeerslichtencycli) weer te 

kunnen herstellen. 

 

2. De vijf ruimtelijke uitgangspunten, geldend voor de gehele LRN, vast te stellen: 

a. De LRN is in functionele zin een samenhangend systeem 

b. De verschillende deelgebieden bepalen de identiteit van de weginpassing 

c. De ruimtelijke overgangen in de route vragen bijzondere aandacht 

d. Goede ruimtelijke inpassing, waarbij aandacht is voor: 

• Zichtbaar en beleefbaar maken van bestaande watergangen 

• Versterken van groene verbindingen haaks op de ring  

• Kwaliteit van de hoofdfietsroutes zowel parallel als haaks op de LRN  

• Oversteekbaarheid LRN voor voetgangers 

e. Een duurzame en klimaat adaptieve inrichting van de LRN 

 

3. De volgende maatregelen per tracédeel, naast de verkeerskundige en ruimtelijke uitgangspunten, 
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als minimaal benodigde functionaliteiten vast te stellen:  

• Tracédeel Plesmanlaan: Een gelijkvloerse autokruising van de Plesmanlaan, Vondellaan en 

Darwinweg voor doorstroming van de auto en drie ongelijkvloerse langzaam verkeer kruisingen 

maken. Het fietspad langs de Darwinweg verplaatsen van de oostzijde naar de westzijde om de 

doorstroming van de auto bij de rotonde bevorderen en een nieuwe ontsluiting van het 

Pesthuis en omliggende objecten realiseren vanaf de Darwinweg. 

• Tracédeel Schipholweg: Kruisingen met de Morssingel en Dellaertweg herinrichten voor 

doorstroming van de auto en (H)OV. De verdere uitwerking van dit tracédeel vindt plaats in 

samenhang met gebiedsontwikkeling STEO en leefbaar binnenstad. De Dellaertweg 

herinrichten voor doorstroming van auto en (H)OV en een goede aansluiting op de 

brandweerkazerne.  

• Tracédeel Willem de Zwijgerlaan: Kruising Willem de Zwijgerlaan – IJsselmeerlaan/ 

Sumatrastraat ongelijkvloers herinrichten, voor doorgaand autoverkeer om de doorstroming 

van de auto en (H)OV en de fietsinfrastructuur te verbeteren. Slopen van 6 tussenwoningen en 

aanbrengen van geluidsschermen van twee tot drie meter (conform Kaderbesluit LRN 2016). De 

verdere uitwerking vindt plaats in samenhang met KEO. Voor de LRN gelden de 

verkeerskundige uitgangspunten, in het kader van de gebiedsontwikkeling zoeken de twee 

projecten LRN en KEO samen naar optimalisatie voor een nog betere inpassing . Deze wordt 

nader uitgewerkt in een geactualiseerd kaderbesluit KEO (Q3/4 2021). Het uitvoeringsbesluit 

Willem de Zwijgerlaan staat gepland voor Q2/3 2022 

• Tracédeel Engelendaal: de bestaande kruising optimaliseren (tracéligging zo zuidelijk mogelijk)  

door toevoegen van een derde rijstrook aan de zuidkant voor doorstroming auto en (H)OV. De 

bypass op de Oude Spoorbaan naar Engelendaal vervalt, toevoegen van een ongelijkvloerse 

langzaam verkeerverbinding om het fietsnetwerk te verbeteren, vernieuwen 

Dwarsweteringbrug, plaatsen van geluidsschermen van twee tot drie meter en toevoegen van 

een zo lang mogelijk geluidsscherm aan de zijde bij de wijk Driegatenbrug.  

• Tracédeel Oude Spoorbaan: De rijbanen van de wegvakken naar twee maal twee rijstroken 

verbreden op huidig niveau (-1 m NAP), de snelheid verhogen naar 70 km/h, bebouwde 

komgrens verplaatsen naar de rotonde N445/446, plaatsen van geluidsvoorzieningen, geen 

verbreding naar de woningen toe, de rotonde bij de Schildwacht optimaliseren, realiseren van 

een ongelijkvloerse langzaam verkeer verbinding in de nabijheid van  de Schildwacht en de 

bushaltes ter hoogte van de ongelijkvloerse verbinding realiseren. 

 

4. In te stemmen met de vijf bijgevoegde verkeerskundige referentieontwerpen per tracédeel van de 

LRN, als toetsingskader met bovengenoemde functionaliteiten voor de haalbaarheid en 

maakbaarheid en als input voor het investeringsplan. 

a. Verkeerskundig referentieontwerp tracédeel Plesmanlaan versie  29 juli 2019 

b. Verkeerskundig referentieontwerp tracédeel Schipholweg versie 29 juli 2019 

c. Verkeerskundig referentieontwerp tracédeel Willem de Zwijgerlaan versie 29 juli 2019 

d. Verkeerskundig referentieontwerp tracédeel Engelendaal versie 29 juli 2019. 
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e. Verkeerskundig referentieontwerp tracédeel Oude Spoorbaan versie 29 juli 2019 

 

5. In te stemmen met het voortzetten van de participatie voor de LRN, waarin: 

a. Er niet wordt geparticipeerd op de verkeerskundige oplossing maar wel op de inpassing. 

b. Er vroegtijdig afstemming wordt gezocht met stakeholders, voor draagvlak en duurzame 

relaties.  

c. Er verschillende participatie- en communicatiemiddelen gericht worden ingezet, zoals 

informatieavonden, klankbordgroepen, bewonersbrieven en individuele gesprekken met 

belanghebbenden en raadssessies. 

d. Er per tracédeel participatie op maat noodzakelijk is, afhankelijk van het speelveld en de 

belangen. Hierbij wordt afgestemd met de participatie en communicatiekalenders van 

raakvlakprojecten. 

 

6.  In te stemmen met het bijbehorende globale investeringsplan, waarbij de geïndexeerde kosten € 

134.910.000,- bedragen. 

 

7.  In te stemmen met het nader uitwerken van maatregelen voor de fiets op het gehele tracé van de 

LRN. De maatregelen worden voorgelegd bij de uitvoeringsbesluiten per tracédeel. 

 

8.  In te stemmen met het nader uitwerken van de maatregelen voor duurzaamheid op het gehele 

tracé van de LRN. De maatregelen worden voorgelegd bij de uitvoeringsbesluiten per tracédeel. 

 

9.  In te stemmen met de bijdrage van 3,5 miljoen van de gemeente Leiderdorp (prijspeil januari 2024), 

uiterlijk 1 januari 2024 te voldoen, aan Leiden voor de realisatie van de No Regret maatregelen voor 

zover deze betrekking hebben op HOV, langzaam verkeer en dynamisch verkeersmanagement en 

2,4 miljoen voor de Dwarsweteringbrug.  

 

10.  In te stemmen met het feit dat de totale jaarlijkse extra beheer- en onderhoudskosten voor de 

Leidse Ring Noord voor het deel binnen de gemeentegrens van Leiderdorp het bedrag (€ 107.000,-) 

uit 2016 als plafondbedrag wordt aangehouden en deze kosten te betrekken bij de opstelling van 

de kadernota 2021. 

 

11.  Het voorliggende Kaderbesluit Leidse Ring Noord, op basis van dezelfde doelstellingen uit het 

eerdere besluit Oplossing LAB071 (Z/14/002047/26329), vast te stellen. 

 

12.  Het Kaderbesluit Leidse Ring Noord (Z/16/029803/57532) in te trekken.  
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1. SAMENVATTING  
Leiden en Leiderdorp werken sinds eind 2012 nauw samen om de bereikbaarheid in de Leidse 

agglomeratie te verbeteren en om de ruimtelijk-economische ambities te kunnen realiseren 

(LAB071). De raden hebben in  2015 de Oplossing LAB071 vastgesteld en vervolgens  in 2016 het 

Kaderbesluit voor de Leidse Ring Noord (LRN) genomen. De opgave is het verbeteren van de 

doorstroming op de noordzijde van de Leidse Ring om daarmee de ringstructuur te versterken en zo 

doorgaand verkeer om het stadscentrum van Leiden en de dorpskern van Leiderdorp heen te leiden, 

zodat daar meer ruimte ontstaat voor bestemmingsverkeer, openbaar vervoer, fietsers en 

voetgangers. Omdat een aantal belangrijke randvoorwaarden  en inzichten is veranderd moet het 

kaderbesluit uit 2016 geactualiseerd worden. De raad van Leiderdorp en de raad van Leiden  worden 

daarom gevraagd met de geactualiseerde  ruimtelijke, verkeerkundige en financiële kaders in te 

stemmen.  

Na het kaderbesluit wordt elk tracédeel verder uitgewerkt  en wordt  een uitvoeringsbesluit aan de 

raden voorgelegd.  

 

2. Inleiding 
Voor u ligt een voorstel om een geactualiseerd kaderbesluit voor de Leidse Ring Noord (LRN) te 

nemen. Dit geactualiseerde kaderbesluit vervangt het kaderbesluit uit 2016 (Kaderbesluit 

Z/16/029803/57532).  In dit raadsvoorstel staat een uitgebreide toelichting waarom een actualisatie 

nodig is en wat de verschillen zijn ten opzichte van het besluit uit 2016. Het geactualiseerde 

kaderbesluit vormt de basis voor de volgende fasen van het project Leidse Ring Noord. 

 

Zoals op verschillende momenten aan u is gecommuniceerd is de LRN op onderdelen vertraagd. Er 

vindt integrale afstemming plaats met de projecten Stationsgebied en omgeving en Kooiplein en 

omgeving. Hierdoor hebben we voor deze delen een verrijkte planning om tot betere 

gebiedsontwikkelingen te komen. Voor de Leiderdorpse delen is de planning naar voren gehaald ten 

opzichte van 2016. Tracédeel Plesmanlaan is wel vertraagd ten opzichte van 2016. Echter door een 

minder ingrijpende oplossing winnen we hier bouwtijd terug. Al met al is de gehele Leidse Ring 

Noord ruim voor 2030 klaar; de planhorizon voor de stedelijke ontwikkeling. De eerste 

uitvoeringsbesluiten voor Plesmanlaan en Engelendaal worden voor de zomer van 2020 

aangeboden.  De investeringskosten liggen ca. 16 mio hoger ten opzichte van 2016. Een van de 

belangrijkste oorzaken hiervan is dat de nieuwe verkeersmodellen hebben laten zien dat de 

Dellaertweg toegevoegd moest worden aan de scope. Ook de hogere bouwkosten zorgen voor een 

ander financieel plaatje. De belangrijkste onderbouwingen en wijzigingen ten opzichte van 2016 zijn 

verwerkt in dit raadsvoorstel. 

 

Hieronder lichten we de actualisatie toe. De aanleiding, urgentie en doelen van het project zijn 

onveranderd en staan hieronder als eerste beschreven. Daarna volgt de argumentatie voor een 

geactualiseerd kaderbesluit. Vervolgens komt de projectomschrijving met bijbehorende 

overwegingen, inclusief beschrijving van verkeerskundige en ruimtelijke uitgangspunten aan bod. De 
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aanpak van het project inclusief contractstrategie, gevolgd door de financiële kaders en de 

benodigde investeringen worden daarna behandeld. Ten slotte volgt ter informatie de relevante 

voorgaande besluitvorming en de toezeggingen/moties. 

2.1.  Leidse Ring Noord als uitwerking van oplossing LAB71 

In mei/juni 2015 hebben de gemeenteraden van Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest de ‘Oplossing 

LAB071’ vastgesteld. De Oplossing LAB071 heeft als doel de bereikbaarheid van de Leidse 

agglomeratie te verbeteren. De oplossing bestaat enerzijds uit het beter benutten van het 

bestaande wegennet (No-regret maatregelen) en anderzijds uit het versterken van een ringstructuur 

(de ‘Agglo-ring’, inmiddels omgedoopt tot Leidse Ring). 

De Leidse Ring Noord vormt samen met de A4, A44, N446 en de Rijnlandroute de Leidse Ring. De 

ringstructuur leidt doorgaand verkeer om het stadscentrum van Leiden en de dorpskern van 

Leiderdorp. Om de Leidse Ring goed te laten functioneren werd er als onderdeel van de Oplossing 

LAB071 een pakket van 

infrastructurele maatregelen 

voorgesteld om de 

doorstroming op de noordzijde 

van de ring te verbeteren.  

 

Met het project Leidse Ring 

Noord (LRN) werken Leiden en 

Leiderdorp aan deze betere 

doorstroming van het 

autoverkeer op het noordelijk 

deel van de ring, namelijk de 

Plesmanlaan, Schipholweg, 

Willem de Zwijgerlaan en de 

Oude Spoorbaan.   

 

Figuur 1: Ligging Leidse Ring. 

Aan de zuidkant de 

Rijnlandroute en aan de 

noordkant de Leidse Ring 

Noord.  
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2.2.   Doel 

Aan de gemeenteraden van Leiden en Leiderdorp vragen we de kaders vast te stellen voor de 

verdere uitwerking van de maatregelen voor de LRN.   

Het doel van het project LRN is om de doorstroming en betrouwbaarheid van de noordzijde van de 

Leidse ring te verbeteren en de huidige en toekomstige knelpunten in de doorstroming op te lossen. 

Daarmee ontstaat een robuust, betrouwbaar en toekomstig bestendige ringstructuur die inspeelt op 

de toenemende mobiliteitsvraag.  

De LRN is het aantrekkelijkste alternatief voor autoverkeer dat om het stadscentrum van Leiden en 

de dorpskern van Leiderdorp geleid wordt zodat daar meer ruimte ontstaat voor 

bestemmingsverkeer, openbaar vervoer, fietsers en voetgangers. Daarnaast faciliteert het project 

het openbaar vervoer, de fiets en voetganger en draagt het project zorg voor inpassing in de 

omgeving. Hiermee verbeteren we de leefbaarheid van de binnenstad, woonwijken en de 

dorpskern.  

Het project LRN draagt bij aan de ambities uit het coalitieakkoord van de gemeente Leiderdorp. In 

het coalitieakkoord van Leiderdorp wordt het belang van het verbeteren van de doorstroming van 

het verkeer in Leiderdorp benadrukt. Ook draagt de LRN bij aan de leefbaarheid in de Leiderdorpse 

dorpskern en woonwijken en zorgt ze voor een duidelijke hiërarchie in de wegenstructuur. De LRN is 

hiermee voor Leiderdorp een belangrijke basis in het geldende Integraal Verkeers- en Vervoerplan 

en voor het in 2019 vast te stellen mobiliteitsbeleid. 

In het Leidse Coalitieakkoord “Samen maken we de stad” staat dat Leiden inzet op een leefbare en 

toegankelijke binnenstad. Ter vermindering van doorgaand autoverkeer door woonwijken en ter 

bevordering van Openbaar Vervoer gaan we door met de uitvoering van de 

bereikbaarheidsprojecten waartoe de raad eerder heeft besloten, zoals de Leidse Ring Noord.  

De LRN zorgt voor een ontlasting van verkeer in woonwijken en voor een leefbare en toegankelijke 

binnenstad en dorpskern. Dit leidt tot meer ruimte voor fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en 

groen. Om als stad en dorp leefbaar, duurzaam en bereikbaar te blijven, moet al het verkeer dus 

goed kunnen doorstromen. 

De aanleg van de LRN, als ruggengraat voor vele andere ontwikkelingen binnen de agglomeratie, is 

randvoorwaardelijk om deze ambities waar te kunnen maken. Het creëert ruimte voor de groei van 

de stad en voor stedelijke ontwikkelingen zoals Stationsgebied en omgeving, Kooiplein en omgeving 

en de realisatie van 8.500 woningen. Daarnaast is de LRN van wezenlijk belang voor de 

bereikbaarheid van de Leidse regio als geheel en daarmee voor de economie, werkgelegenheid en 

de borging van een aantrekkelijk vestigingsklimaat. De Leidse Ring Noord is bij uitstek een project 

van regionaal belang, dat impact heeft op zowel regionaal als lokaal niveau.  
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figuur 2 en 3: Links: de vier knelpunten (kruispunten) op drie tracedelen en twee knelpunten 

(wegvakken ) op twee tracédelen zonder maatregelen in 2030. Rechts: met maatregelen in 2030. 

2.3. Argumentatie geactualiseerd besluit 

Nieuwe inzichten door geactualiseerde verkeersprognoses  

In versie RVMK 3.1.1 zijn de laatste ontwikkelingen van Leiderdorp en Leiden meegenomen. De naar 

boven bijgestelde verkeersprognoses zijn verwerkt in de referentie ontwerpen.  

Om flexibiliteit te behouden in het totale verkeerssysteem en niet bij iedere actualisatie van het 

verkeersmodel de ontwerpen van de LRN te moeten actualiseren, zijn op basis van expert 

judgement de oplossingsrichtingen aanvullend getoetst met een robuustheidsmarge van 15% (en 

25% bij kunstwerken).  Deze werkwijze is voor deelproject Kooiplein e.o. (KEO) getoetst met het 

RVMK 3.1.2 waarin de stadsbrede woningbouwopgave van 8.500 woningen (zie de 

verstedelijkingsnotitie met kenmerk B&W 18.0437 voor meer informatie hier over)  en de 

verschillende woningbouwprojecten in Leiderdorp zijn verwerkt. Uit deze toetsing blijkt dat bij deze 

opgave nog steeds wordt voldaan aan de uitgangspunten van de LRN. 

 

De 2x1 aansluiting bij de Oude Spoorbaan uit 2016  is met de nieuwe RVMK niet meer afdoende 

gebleken. Er zijn 2x2 rijstroken nodig om een robuuste, toekomst vaste oplossing te maken. In 2016 

werd uitgegaan van een ongelijkvloerse oplossing. Een tunnel van 2x2 rijstroken inclusief aansluiting 

van de Schildwacht is complex, duurder en vraagt een veel grotere ingreep in de omgeving, onder 

andere de Boterhuispolder. Daarom zijn andere inpassingen onderzocht 

 

Samenhang met ontwikkelingen Stationsgebied en Kooiplein  

De samenhang en de onderlinge afhankelijkheden tussen het project de LRN en 

‘gebiedsontwikkelingen Stationsgebied en omgeving’ (STEO) en ‘Kooiplein en omgeving’ (KEO) zijn 

gewijzigd. 

 

In 2017 is besloten om het busstation te behouden op de huidige locatie, in plaats van deze te 

verplaatsen naar de zuidzijde. Dit heeft impact op de benodigde ingrepen op het ontwerp van de 

LRN; het (H)OV blijft vanaf het stationsgebied aantakken op de LRN en moet zo optimaal mogelijk 

worden gefaciliteerd. De plannen voor gebiedsontwikkeling STEO moeten nog verder vorm krijgen. 

De uitwerking van de LRN gaat dus in samenhang met deze gebiedsontwikkeling. Daarnaast worden 
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ook de effecten van de ontwikkelingen van de deelgebieden Morspoortgebied en Morspoortterrein 

op de LRN meegenomen. Omdat rondom STEO nog niet alles zover uitgewerkt is schuift dit deel van 

de LRN op in tijd om goed te kunnen aansluiten op de ontwikkelingen binnen STEO. 

 

Gebiedsontwikkeling Kooiplein en omgeving (KEO) grenst aan beide zijden van de LRN. Fase 3,4 en 5 

aan de zuidkant zijn gerealiseerd op basis van het uitvoeringsbesluit uit 2010. De volgende Fasen (1 

en 2) van KEO ligt aan de noordkant van de Willem de Zwijgerlaan. De beide projecten hebben direct 

impact op elkaar en de ontwerpen dienen op elkaar afgestemd te worden. Voor de verdere 

uitwerking wordt in nauwe samenwerking met KEO dit integraal uitgewerkt.  

 

Integrale kwaliteitsimpuls ontwerpen 

De voorliggende referentieontwerpen zijn integraal afgestemd voor de verschillende modaliteiten 

(fiets, voetganger en openbaar vervoer) en hebben geleid tot ontwerpen waar meer balans is tussen 

deze modaliteiten. Uiteraard  zijn betrouwbaarheid, robuustheid en doorstroming voor het 

autoverkeer de hoofduitgangspunten om aan de doelstellingen van de LRN te kunnen voldoen.  

Ten opzichte van de ontwerpen uit 2016 zijn er wezenlijke verbeteringen doorgevoerd in de nieuwe 

referentieontwerpen. Zo is op de Plesmanlaan de doorstroming van het langzaam verkeer (fiets- en 

voetgangers) gescheiden van het autoverkeer. Hiermee is de doorstroming voor de fiets op dit 

belangrijke punt in het fietsnetwerk aanzienlijk verbeterd en zijn voor de voetgangers de 

toekomstige R-net bushaltes goed en ongehinderd bereikbaar. Bij de Oude Spoorbaan is de 

regionale fietsverbinding vanuit Kaag en Braassem op de provinciale rotonde ontvlochten van het 

autoverkeer. Hiermee wordt een van de meest onveilige provinciale rotondes voor fietsverkeer 

wezenlijk verbeterd. Nog een grote verbetering op dit tracédeel is dat ter hoogte van de Schildwacht 

het langzaam verkeer gescheiden wordt van het autoverkeer. Dit leidt tot een verbetering van de 

doorstroming van de fiets op deze belangrijke route en ook een goede bereikbaarheid van de 

bushaltes vanuit de aanliggende wijk.  

Voor de gebiedsontwikkelingen STEO en KEO wordt in nauwe samenwerking op gelijke wijze verder 

gewerkt aan het in balans uitwerken en goed inpassen van alle modaliteiten in samenhang met de 

ontwikkelingen in de gebieden. 

 

Toegenomen ambities rondom fiets en duurzaamheid 

Mede naar aanleiding van de nieuwe coalitieakkoorden is er meer ambitie rondom fiets dan in 2016. 

De kern van het project  ligt nog  steeds op het verbeteren van de doorstroming  voor de auto, het 

faciliteren van het (H)OV en het voldoen aan de eisen wat betreft langzaam verkeer en ruimtelijke 

inpassing. De gemeenten willen fietsen zo aantrekkelijk mogelijk maken met nieuwe, snelle en 

veilige fietsroutes.  

 

Beide gemeenten hebben tevens grote ambities op het gebied van duurzaamheid. Er is een 

duurzaamheidsverkenning gedaan waarin mogelijke maatregelen zijn geïnventariseerd. In het 

geactualiseerd kaderbesluit vragen we de gemeenteraden om duurzaamheid mee te nemen in het 

vervolg van het project. 
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2.4. Projectbeschrijving & overwegingen  

Dit gedeelte omschrijft eerst de geografische afbakening van het project, zodat helder is wat er wel 

en wat er niet bij het project hoort. In paragraaf 2.5 staan de verkeerskundige uitgangspunten en de 

ruimtelijke uitgangspunten en in paragraaf 2.6 de globale maatregelen per tracédeel. Bij elkaar 

vormen deze drie aspecten de basis van het project. 

 

2.4.1. Afbakening project: van drie naar vijf tracédelen 

Het projectgebied van de LRN loopt geografisch van de Plesmanlaan in Leiden vanaf de aansluiting 

op de N206 (aansluitend op het reeds gerealiseerde Ontsluiting Bio Science Park) tot aan de rotonde 

N446 op de Oude Spoorbaan in Leiderdorp.  

 

In het kaderbesluit van 2016 bestond de LRN uit drie tracédelen, als volgt omschreven: 

• Plesmanlaan en Schipholweg tot aan zuidzijde van de tunnel stationsplein 

• Schipholweg vanaf noordzijde van de tunnel stationsplein, Willem de Zwijgerlaan tot aan de 

Zijlbrug 

• Oude Spoorbaan vanaf en inclusief de Zijlbrug tot de rotonde met de N446. 

 

In het geactualiseerd kaderbesluit verdelen we de LRN in 5 tracédelen: 

• Tracédeel Plesmanlaan: De Plesmanlaan vanaf aansluiting Darwinweg tot aan het Plesmanviaduct 

bij het spoor (incl. Darwinweg tot de rotonde bij Sandifortdreef). 

• Tracédeel Schipholweg: vanaf het spoor bij het Plesmanviaduct (inclusief zuidelijke langzaam 

verkeerstunnel) tot aan de zuidzijde van de Stationspleintunnel (excl. Morssingel) en vanaf de 

noordzijde van de Stationspleintunnel tot en met het kruispunt met de Oegstgeesterweg/Willem de 

Zwijgerlaan (incl. Dellaertweg).  

• Tracédeel Willem de Zwijgerlaan: Vanaf het kruispunt met de Oegstgeesterweg/Schipholweg tot 

aan de Zijlbrug. 

• Tracédeel Engelendaal: Oude Spoorbaan vanaf Zijlbrug tot en met Dwarswateringbrug incl. 

kruising Engelendaal (tot aan de Rietschans). 

• Tracédeel Oude Spoorbaan: Oude Spoorbaan na Dwarswateringbrug tot aan de rotonde 

N445/N446, inclusief aansluiting op de Schildwacht. 

 

De tracédelen Plesmanlaan en Schipholweg, Oude Spoorbaan en Engelendaal zijn ten opzichte van 

2016 gesplitst. Het doel hiervan is om het project waar mogelijk te versnellen en zo een deel van de 

knelpunten snel op te lossen. De tracédelen Plesmanlaan en Engelendaal kunnen nu onafhankelijk 

worden uitgevoerd en zijn niet meer afhankelijk van de complexere Schipholweg en de Oude 

Spoorbaan. Bij tracédeel Schipholweg geeft de samenhang met de gebiedsontwikkeling 

Stationsgebied en beleidskeuzes rondom de leefbare binnenstad een grotere complexiteit. enDit 

vraagt zorgvuldigheid. Bij tracédeel Oude Spoorbaan verdient de ruimtelijke inpassing veel aandacht 

en ook dit proces dient zorgvuldig doorlopen te worden. 
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 2.4.2 Scope-uitbreidingen 

Dellaertweg als onderdeel van tracédeel Schipholweg 

Om de doelstellingen rondom doorstroming en toekomstvastheid van het netwerk te kunnen 

garanderen, blijkt uit de nieuwe verkeerscijfers dat het noodzakelijk is om de Dellaertweg aan de 

scope toe te voegen. Dit is in het geactualiseerd kaderbesluit van 2019 dan ook als integraal 

onderdeel van de verkeerskundige referentieontwerpen, kostenramingen en besluiten opgenomen.  

 

Vervangen Dwarswateringbrug 

De huidige Dwarswateringbrug is aan vervanging toe. Dit doen we gelijktijdig met de uitvoering van 

het tracédeel Engelendaal. De dekking hiervoor wordt geregeld via de gemeente Leiderdorp 

2.5.   Uitgangspunten  

Hieronder worden de verkeerskundige en ruimtelijke uitgangspunten geschetst. Deze 

uitgangspunten vormen de inhoudelijke kaders voor de verdere uitwerking van de tracédelen in de 

volgende fase van het project. Deze kaders en uitgangspunten gelden voor de hele LRN en borgen 

het bereiken van verkeerskundige en ruimtelijke doelstellingen. Daarnaast bieden deze 

uitgangspunten voldoende ruimte voor maatwerkoplossingen richting het uitvoeringsbesluit.  

2.5.1. Verkeerskundige uitgangspunten   

Het project LRN moet leiden tot een duurzame en substantieel verbeterde verkeerssituatie voor het 

gemotoriseerd verkeer, openbaar vervoer en langzaam verkeer om zo bij te dragen dat de Leidse 

Ring functioneert als hoofddrager van het verkeerssysteem van de gehele stedelijke agglomeratie. 

Om dit te bereiken zijn de volgende 10 verkeerskundige uitgangspunten geformuleerd: 

1. Om te functioneren als hoofddrager van het autoverkeerssysteem moet de LRN zorgen voor 

betrouwbare en robuuste reistijden voor het bereiken van de agglomeratie zodat de LRN 

aantrekkelijker (conform de Verkenning LAB071) is ten opzichte van concurrerende routes; 

 

De LRN moet een aantrekkelijke en betrouwbare reistijd voor het autoverkeer op de doorgaande 

richtingen van en naar de A4 en A44 geven in het planjaar 2030. Zo kiest het autoverkeer vaker voor 

de Leidse Ring en minder vaak voor andere wegen binnen de agglomeratie. Hiermee worden 

concurrerende wegen door de stedelijke agglomeratie minder aantrekkelijk en blijven deze 

beheersbaar qua optredende verkeersintensiteiten. Deze zorgen daarmee voor een betere 

leefomgeving en ruimte voor andere modaliteiten. 

 

De LRN functioneert als weg van de hoogte categorie binnen stedelijk gebied vooral als ontsluiting 

voor bestemmingsverkeer van de agglomeratie van en naar de rijkswegen A4 en A44. De Rijnland 

Route is de doorgaande regionale schakel tussen de A4 en A44. De LRN is binnen de agglomeratie de 

weg van de hoogste categorie en dient dus betrouwbaar en aantrekkelijk te zijn t.o.v andere wegen 

binnen de agglomeratie.  
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2. De LRN zorgt op de kruispunten en rotondes  voor een goede uitwisseling voor alle modaliteiten met 

het aansluitende wegennet. Om dit te bereiken wordt voldaan aan het ‘Programma van Eisen 

Geregelde Kruispunten’ van de gemeenten en overige richtlijnen.  

 

Alle kruispunten en rotondes op de LRN moeten de toekomstige verkeersintensiteiten in het 

planjaar 2030 in de ochtend- en avondspits kunnen verwerken. De groei wordt voor het 

gemotoriseerd verkeer bepaald met het RVMK 3.1.1 model (regionale verkeers- en milieukaart). 

 

3. De LRN moet voldoende toekomstvast zijn en de ontwerpen worden ten opzichte van het 

prognosejaar 2030 getoetst met een robuustheidsmarge van 15% (en 25% bij kunstwerken) aan 

extra verkeersgroei. 

  

De LRN moet bij verdere groei van de stad en de gemeente blijvend functioneren als 

hoofdontsluiting. Omdat niet alle stedelijke (bouw)ontwikkelingen voorzien kunnen worden, is er 

een mate van onzekerheid over hoe de LRN in de toekomst wordt gebruikt. Dit kan per traject of 

kruispuntlocatie verschillen. Om flexibiliteit te behouden in het totale verkeerssysteem is op basis 

van experdjudgement bij de oplossingsinrichtingen aanvullend getoetst met de  robuustheidsmarge 

van 15% (en 25% bij kunstwerken). Deze werkwijze is voor deelproject KEO getoetst met de 

stadsbrede woningbouwopgave van 8.500 woningen. Uit deze toetsing blijkt dat bij deze opgave nog 

steeds wordt  voldaan aan de uitgangspunten van de LRN. 

 

4. De LRN moet in inrichting, vormgeving en gebruik de weg zijn van de hoogste categorie binnen de 

agglomeratie en als zodanig herkenbaar zijn. 

 

De LRN dient in vormgeving te voldoen aan de ideale inrichting voor een gebiedsontsluitingsweg 

conform de basiskenmerken wegontwerp (CROW publicatie 315). Waarbij de hoofdrijbanen worden 

ingericht met elk twee rijstroken per rijrichting (2x2), er in de eindsituatie geen erfaansluitingen zijn 

en de snelheidslimiet 50 km/h of 70 km/h is. 

 

5. Het fietsnetwerk en de voorzieningen rond de LRN moet in directheid van routes en reistijd 

verbeteren of minimaal gelijkwaardig blijven ten opzichte van de huidige situatie. 

 

Een belangrijke beleidsambitie is om het fietsgebruik verder te bevorderen. Parallel langs de LRN 

liggen fietspaden en fietsstraten welke onderdeel zijn van regionale fietsroutes. Ook kruisen 

regionale fietsroutes en stedelijke hoofdroutes de LRN. Doelstelling is om deze routes te verbeteren 

of minimaal gelijkwaardig in reistijd door meer ongelijkvloerse passages te maken, de wachttijd bij 

gelijkvloerse oversteekplaatsen in te korten of de routes directer in te passen (meer gestrekte 

tracés, minder bochten).  
 

Voorzieningen voor het langzaam verkeer rond de LRN moeten, direct, veilig, comfortabel, 

herkenbaar en aantrekkelijk zijn. Fietspaden en fietspadkruisingen dienen ontworpen te worden op 
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een toekomstige groei van het aantal fietsers met 40% ten opzichte van de gehouden telling uit 

2017. De fietsroutes parallel aan de LRN dienen in functie geschikt en voorbereid te zijn voor 

gezamenlijk gebruik met snorfietsers en bromfietsers (deze mogen niet op de hoofdrijbaan in 

verband met de 2x2 rijstroken en de aanwezigheid van tunnels) en toenemend gebruik van e-bikes.  

Om in te spelen op de groei van het aantal fietsers stellen we een aantal aanvullende maatregelen 

voor. Een voorbeeld van deze extra maatregelen is het waar mogelijk verbreden van de bestaande 

fietsroutes naar vier meter en het uitvoeren van comfortabele en herkenbare fietsroutes bij 

voorkeur in rood asfalt. De exacte invulling van de maatregelen volgt per tracédeel in de 

uitvoeringsbesluiten. Voor de Leiderdorpse delen is geen extra budget nodig omdat de inpassing 

voor fietsmaatregelen integraal onderdeel zijn van de referentieontwerpen.   

 

6. De LRN moet zorgen voor een goede oversteekbaarheid en toegankelijkheid van de openbare ruimte 

 

De LRN mag in beginsel niet zorgen voor vergroting van de barrièrewerking en dient zorg te dragen 

voor goede oversteekbaarheid. Een hoofdverbinding voor het gemotoriseerd verkeer wordt al snel 

ervaren als een hindernis binnen de bebouwde kom indien er aan weerszijden van het tracé 

woongebieden of andere stedelijke functies aanwezig zijn. Om te zorgen dat (omloop-)afstanden 

niet te groot worden en voetgangers niet op ongewenste plekken de LRN ongeregeld en zonder 

voorziening gaan oversteken, moet er bij voorkeur voor de voetganger bij minimaal elke 350 meter 

een voorziening zijn om de LRN te kunnen kruisen.  

De voetganger is belangrijk en maatgevend voor een goede inpassing van de LRN, waarbij 

toegankelijkheid en inclusiviteit van de openbare ruimte leidend zijn. Alle trottoirs en bushaltes 

moeten voor een ieder goed toegankelijk zijn en beschikken over acceptabele hellingen. Looproutes 

moeten logisch en direct zijn. De trottoirbreedte is standaard 2,0 en minimaal 1,5 meter. Trottoirs 

en/of voetpaden worden aangesloten op omliggende openbare ruimtes en/of zijwegen, zodanig dat 

een logisch geheel ontstaat. 

Bestaande bushaltes moeten behouden blijven en ingepast worden met verhoogde haltebanden, 

ABRI’s en voldoende perronruimte voor routegeleiding voor visueel beperkten. Deze moeten vanuit 

de openbare ruimte via routegeleiding goed bereikt kunnen worden. Bij voorkeur worden haltes 

aangelegd na het passeren van een kruispunt. Bushaltes dienen nabij een oversteekvoorziening voor 

het langzaam verkeer te liggen, zodat er geen aanleiding is voor reizigers om op wegvakken van de 

LRN of aansluitende wegvakken over te steken zonder voorziening. 

 

7. De LRN moet het hoogwaardig openbaar vervoer faciliteren zodat deze aan de gestelde eisen 

voldoet voor R-net. 

 

Via de LRN gaat het hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) van R-net rijden voor een tweetal 

corridors: de al ingevoerde lijn Leiden-Leiderdorp en de lijn Leiden-Katwijk-Noordwijk. De bussen 
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rijden samen met het gemotoriseerde verkeer. Voor beide lijnen moeten de eisen behaald worden 

die gesteld worden aan R-net voor doorstroming en betrouwbaarheid: 

 een gemiddelde exploitatiesnelheid van 30 km/h op het traject (exclusief halteren). De inrichting 

van de infrastructuur en de prioriteit bij kruispunten met verkeerslichten moet zodanig zijn dat 

deze eis gehaald wordt; 

 een verplaatsingstijdfactor (VF-waarde) van maximaal 1,5. Dit betekent dat de R-net lijn op het 

traject maximaal anderhalf keer zo langzaam mag zijn als het autoverkeer op hetzelfde traject. 

 

8. Hulpdiensten moeten gebruik kunnen maken van de LRN of er worden aanvullende voorzieningen 

voor getroffen.  

 

De LRN is voor de hulpdiensten (brandweer, ambulance, politie) een belangrijke route voor 

uitrukkend of toeleidend alarmverkeer vanwege de nabije ligging van bestemmingen zoals het 

LUMC, het Alrijne ziekenhuis Leiderdorp, de ambulancepost aan de Vondellaan en de toekomstige 

brandweerkazerne aan de Schipholweg. Deze bestemmingen moeten goed ontsloten zijn en op de 

LRN moeten hulpdiensten altijd met prioriteit kunnen passeren, ook als er sprake is van stagnerend 

verkeer. Hierdoor dienen in het project in overleg met de hulpdiensten concrete aanvullende 

maatregelen getroffen te worden zoals beïnvloeding van de verkeerslichtenregelingen of extra 

rijbaanbreedte voor passagemogelijkheden. 

 

9. Landbouwverkeer moet gebruik kunnen maken van de LRN of er worden aanvullende voorzieningen 

voor getroffen. 

 

Omdat de LRN overal ingericht wordt met twee rijstroken per rijrichting, is het voor het autoverkeer 

mogelijk om landbouwverkeer in te halen. Indien dit voor de verkeersveiligheid onaanvaardbaar 

wordt (te grote verschillen in rijsnelheden conform Duurzaam Veilig), dient er voor het 

landbouwverkeer een geschikte alternatieve rijroute gevonden te worden in het verkeersnetwerk. 

 

10.  Brugopeningen leiden niet tot overbelasting van de LRN en na sluiting dient het verkeersysteem zich 

binnen een redelijke termijn (circa 2 verkeerslichtencycli) weer te kunnen herstellen. 

 

De LRN kruist één beweegbare brug: de Zijlbrug. Dit is een beweegbare brug voor de scheepvaart 

(staande mastroute). Het ontwerp van de LRN moet zodanig zijn dat bij brugopeningen het verkeer 

zich binnen een redelijk termijn weer moet kunnen herstellen (circa 2 verkeerslichtencycli) en dat 

OV hierbij prioriteit krijgt. 

 

2.5.2. Ruimtelijke uitgangspunten 

Voor de uitwerking van de LRN zijn naast verkeerskundige ook vijf ruimtelijke uitgangspunten 

opgesteld. Deze vormen de basis voor de ruimtelijke inpassing. Deze uitgangspunten zijn abstract 

geformuleerd zodat er per tracédeel ruimte is om ze verder uit te werken. Voor ieder tracédeel 
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worden bij het uitvoeringsbesluit de ruimtelijke ambities verder uitgewerkt om te komen tot een 

integraal ontwerp. Ook de wensen en eisen van de omgeving worden hierin meegenomen. 

Om de opgave om samenhang, continuïteit en integraliteit van de LRN te bewerkstelligen, wordt 

scherp gekeken naar de directe omgeving van de Ring. Behalve dat de verkeersfunctie bediend dient 

te worden is dit een leefomgeving voor velen. De ontwerpopgave voor de LRN gaat dus naast het 

robuust maken van de verkeersstructuur, ook over de realisatie van een goede leefomgeving. De 

weg en de stad zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het tracé van de LRN is in de loop der jaren 

uit verschillende onderdelen (wegsegmenten) tot stand gekomen. Het is van belang deze verschillen 

herkenbaar en beleefbaar te houden, nu ze integraal onderdeel van de stad zijn.  

Centraal bij de inpassing van de LRN staat het netwerk van het stedelijk weefsel bestaande uit 

waterwegen en groenstructuren. Het beleven van en behoedzaam omgaan met deze waardevolle 

omgeving is leidend bij de verdere vormgeving van de LRN. Dat betekent dat de Ring niet als 

autonome entiteit door de regio getrokken wordt, maar dat de uitwerkingen van de verschillende 

onderdelen in samenhang met de ruimtelijke context tot een samenhangend geheel gebracht dient 

te worden. Daarmee is de inpassing van de Ring niet alleen een verkeerskundige opgave, maar biedt 

de transformatie van weg en omgeving ook een enorme kans voor de ontwikkeling van de Leidse 

regio in de 21e eeuw.  

 

Vanuit de integrale ruimtelijke kaders zijn de volgende uitgangspunten voor inpassing van de LRN 

geformuleerd: 

 

a. De LRN is in functionele zin een samenhangend systeem 

Met de verkeerskundige uitgangspunten zorgen we er voor dat de LRN een samenhangend systeem 

vormt. De verkeerskundige afwikkeling en doorstroming zoals opgenomen in de RVMK zijn leidend 

voor de ontwerpinpassingen. De ontwerpuitwerking dient de prognoses uit het RVMK altijd te 

kunnen verwerken.  

 

b. De verschillende deelgebieden bepalen de identiteit van de weginpassing 

Het Bio Science Park, het Stationsgebied, Leiden Noord en de Boterhuispolder geven identiteit aan 

de omgeving van de weg. Ontwerpkeuzes voor de verschillende tracédelen dienen aan te sluiten op 

de  inpassing in de omgeving. Verschillende tracédelen kunnen dus een verschillende inrichting 

krijgen. 

 

c. De ruimtelijke overgangen in de route vragen bijzondere aandacht 

Voor de samenhang in het (verkeers)systeem is het van belang dat de overgangen tussen de 

tracédelen helder ontworpen worden. De overgang van bijvoorbeeld Plesmanlaan naar Schipholweg 

dient daarmee vanuit beide omgevingen te worden bezien en ontworpen.  
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d. Goede ruimtelijke inpassing, waarbij aandacht is voor: 

a. Bestaande watergangen zichtbaar en beleefbaar maken  

b. Versterken van groene verbindingen haaks op de LRN 

c. Inpassen hoofdfietsroutes zowel parallel als haaks op de LRN  

d. Aandacht voor oversteekbaarheid LRN voor voetgangers 

 

ad a)  

Het is zowel voor de verkeersdeelnemer als voor de bewoner van belang dat de kwaliteiten van 

de omgeving beleefbaar en herkenbaar zijn. Het waar mogelijk zichtbaar maken van 

watergangen langs de LRN bevordert de beleving van deze regio als een omgeving van 

waterwegen en sloten. De Haarlemmertrekvaart, de Zijl en de Dwarswatering zijn van 

cultuurhistorische betekenis. 

 

ad b) 

De importantie van beleving en herkenbaarheid geldt ook voor de landschappelijke kwaliteiten 

in de nabijheid van de LRN. De Boterhuispolder is al vier eeuwen van betekenis voor de 

omgeving. Ringweg en polder dienen in samenhang ontworpen te worden. Groene 

(park)verbindingen dwars op het tracé van de Ringweg dienen minimaal gelijk te blijven en 

waar mogelijk versterkt te worden. 

 

ad c) 

Hoewel het project in eerste instantie dienend is aan verbetering van doorstroming en 

verwerking van meer autoverkeer is het van belang de (hoofd) fietsroutes van de omgeving 

goed in te passen. Bij de verkeerskundige referentieontwerpen  zijn dan ook wezenlijke 

verbeteringen doorgevoerd t.o.v. van ontwerpen behorend bij het Kaderbesluit 2016. 

 

ad d) 

Naast de fietsers is het met name voor voetgangers van belang dat de Ring op regelmatige, 

sociaal veilige en comfortabele wijze goed oversteekbaar is. De bushaltes moeten voor 

voetgangers op logische locaties worden ingepast. 

 

e. Een duurzame en klimaatadaptieve inrichting van de LRN 

In de vormgeving en materialisering van de LRN zoeken we per tracédeel samen met de markt naar 

innovatieve, duurzame en klimaatadaptieve oplossingen. 
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2.5.3. Verkeerskundige referentieontwerpen als toetsings- en validatiemiddel 

Voor de vijf tracédelen zijn verkeerskundige referentieontwerpen gemaakt. Deze zijn terug te vinden 

in bijlage 1. Deze ontwerpen zijn getoetst op haalbaarheid en de hierboven gestelde 

uitgangspunten. Ook de technische maakbaarheid is getoetst op deze ontwerpen. Deze 

referentieontwerpen vormen de basis voor verdere uitwering, maar zijn nadrukkelijk nog geen 

definitieve ontwerpen. 

Om de haalbaarheid te toetsen en valideren is gebruik gemaakt van de Regionale Verkeers- en 

Milieukaart versie  3.1.1 met een robuustheid van 15% (en voor kunstwerken 25%). Met de 

voorliggende verkeerskundige referentieontwerpen worden de doelstellingen gehaald en ligt er in 

2030 een robuuste en betrouwbare ring aan de noordkant van Leiden en Leiderdorp.  

 

Daarnaast vormen de ontwerpen de basis voor het opstellen van de kostenramingen, om in dit 

kaderbesluit een betrouwbare inschatting te kunnen maken van de investeringskosten van het 

project. Met behulp van de SSK systematiek zijn de verkeerskundige referentieontwerpen geraamd. 

Op deze ramingen zijn door twee bureaus toetsingen uitgevoerd op consistentie en 

marktconformiteit.  

  

Besluiten over verkeerskundige en ruimtelijke uitgangspunten en niet over oplossingen 

De basis van het besluit in 2019 zijn de verkeerskundige en ruimtelijke kaders die gelden voor de 

gehele LRN. De gemeenten schrijven niet een ontwerp of detailoplossing voor, maar stellen de 

kaders op uitgangspunten niveau vast. Het gaat er om dat via het kaderbesluit de zekerheid wordt 

geboden dat de doelstellingen van het project op netwerkniveau gerealiseerd worden. Bij de 

uitwerking  van één tracédeel wordt op deze manier altijd de samenhang met de andere tracédelen 

geborgd. 

Vanwege de complexiteit van het project wordt voor deze werkwijze gekozen. De verschillende 

tracédelen staan voor verschillende uitdagingen en vragen om een maatwerkoplossing in de verdere 

uitwerking. Zo blijft het mogelijk om verkeerskundige en ruimtelijke oplossingen richting 

uitvoeringsbesluit te optimaliseren, desgewenst ruimte aan de markt te geven, waar mogelijk 

wensen uit de omgeving mee te nemen en optimaal aan te sluiten op aangrenzende 

gebiedsontwikkelingen.  

In het kaderbesluit van 2016 is besloten op detail- en op oplossingenniveau. Een aantal oplossingen 

is door voortschrijdend inzicht niet meer mogelijk of wenselijk. In dit geactualiseerde kaderbesluit  

leggen we nog steeds per tracédeel een aantal maatregelen vast. Dit zijn ingrepen die essentieel zijn 

om de doelstellingen van het project te halen. Deze beschrijven we hierna. 

 

 

 

Verkeerskundige referentieontwerpen per tracédeel als validatie middel 
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Per tracédeel is een verkeerskundig referentieontwerp gemaakt. Deze dienen om in te schatten of 

de uitgangspunten haalbaar,  inpasbaar en technisch maakbaar zijn. Ook zijn de verkeerskundige 

referentieontwerpen de basis om een kostenraming  te kunnen maken.  

De verkeerskundige referentieontwerpen geven een realistisch beeld van de verkeerskundige 

oplossingsrichtingen maar bieden uitdrukkelijk geen eindbeeld. De ontwerpoplossingen liggen dus 

niet vast maar zijn richtinggevend. Het kan zijn dat de oplossingen in de verdere uitwerking wijzigen. 

De verkeerskundige referentie ontwerpen worden  in het geactualiseerd kaderbesluit dus niet 

vastgesteld, maar dienen als middel om de kaders te kunnen bepalen. In de vervolgfase wordt per 

tracédeel een meer integraal ontwerp uitgewerkt, waarbij ook invulling wordt gegeven aan de 

uitgangspunten voor ruimtelijke inpassing. 

 

2.6.   Maatregelen op de Leidse Ring Noord 

2.6.1. Wijzigingen in verkeerskundige referentieontwerpen ten opzichte van 2016 

Ingegeven door de gewijzigde randvoorwaarden – het nieuwe verkeersmodel en de vergrootte 

samenhang met de gebiedsontwikkelingen – is er de afgelopen jaren hard gewerkt aan nieuwe 

verkeerskundige referentieontwerpen die inspelen op de nieuwe randvoorwaarden en 

uitgangspunten. Zoals hierboven aangegeven is een aantal oplossingen uit 2016  niet meer wenselijk 

of mogelijk gebleken. Voor de Plesmanlaan en Oude Spoorbaan zijn ten opzichte van 2016 

“simpelere” oplossingen bedacht, die tevens integraler en makkelijker uitvoerbaar zijn. 

 

Op elk tracédeel zijn nog steeds maatregelen nodig om de doelstellingen van het project te halen en 

te voldoen aan de verkeerskundige en ruimtelijke uitgangspunten. Dit betreft aanpassingen aan de 

infrastructuur, maar ook de ruimtelijke inpassing daarvan. Per tracédeel is een aantal maatregelen 

en ingrepen benodigd om de minimaal benodigde functionaliteiten en doelstellingen van het project 

op netwerkniveau te behalen.  Deze staan hieronder, waarbij is aangegeven wat er is gewijzigd ten 

opzichte van 2016.  

 

Tracédeel Plesmanlaan:  

• Was: Een ongelijkvloerse oplossing (autotunnel) met aansluitingen voor de Darwinweg en de 

Vondellaan op gelijke wijze zoals bestaand middels een baljonet-kruising. Geen verbeteringen 

voor langzaam verkeer (fiets en voetgangers) maar met gelijkvloerse kruisingen met het afslaand 

autoverkeer. Bereikbaarheid OV-haltes en doorstroming voor Openbaar Vervoer sub-optimaal. 

 

 Wordt: Een gelijkvloerse autokruising (geen bajonet-kruising met dubbele verkeerslichten) van de 

Plesmanlaan, Vondellaan en Darwinweg voor doorstroming van de auto en drie ongelijkvloerse 

langzaam verkeer kruisingen. Geen conflicten tussen langzaam verkeer en overig verkeer. Het 

fietspad langs de Darwinweg verplaatsen van de oostzijde naar de westzijde om de doorstroming 

van de auto bij de Sandifortrotonde te bevorderen (scheiden fietsverkeer en auto) en een nieuwe 

ontsluiting van het Pesthuis en omliggende objecten realiseren vanaf de Darwinweg. Betere 

inpassing OV-voorzieningen en bereikbaarheid haltes. 
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Er is gebleken dat er geen verkeerskundige noodzaak is voor een tunnel. 

 

Tracédeel Schipholweg:  

 Was: Bij de Morssingel een kruising met één oversteek voor langzaam verkeer. Aansluiting voor 

busverkeer vervallen i.v.m. verplaatsing busstation naar zeezijde. 

 

 Wordt: Bij de Morssingel een kruising waar aansluitingen busverkeer ingepast zijn (busstation 

blijft aan centrumzijde), verbetering doorstroming fiets en toekomstbestendige aansluiting op 

Morssingel. Met als scope uitbreiding de herinrichting van de Dellaertweg voor doorstroming van 

de auto en (H)OV. en een goede aansluiting op de brandweerkazerne.  

 

De verdere uitwerking van dit tracédeel vindt plaats in samenhang met gebiedsontwikkeling 

STEO en leefbare binnenstad. 

 

Tracédeel Willem de Zwijgerlaan:  

• Was : Herinrichten van de kruising Willem de Zwijgerlaan – IJsselmeerlaan/ Sumatrastraat 

ongelijkvloers voor doorgaand autoverkeer om de doorstroming van de auto, het (H)OV en de 

fiets te verbeteren. Slopen van 6 tussenwoningen (conform Kaderbesluit LRN 2016) en 

aanbrengen van geluidsschermen van twee tot drie meter (conform Kaderbesluit LRN 2016). 

 

• Wordt: Basis van het ontwerp blijft gelijk inclusief de te slopen tussenwoningen en de 

geluidsschermen. De verdere uitwerking vindt plaats in samenhang met KEO. Voor de LRN gelden 

de verkeerskundige uitgangspunten, in het kader van de gebiedsontwikkeling zoeken de twee 

projecten LRN en KEO samen naar optimalisatie voor een nog betere inpassing.  

 

Deze wordt nader uitgewerkt in een geactualiseerd kaderbesluit KEO (Q3/4 2021). Het 

uitvoeringsbesluit Willem de Zwijgerlaan staat gepland voor Q2/3 2022.   

 

Tracédeel Engelendaal:  

 Was:  Het kruispunt Oude Spoorbaan – Engelendaal wordt compacter vormgegeven. De bypass 

vanaf de Willem de Zwijgerlaan naar de Rietschans wordt opgenomen in het kruispunt waardoor 

er meer ruimte komt voor de inpassing van fietspaden en een fietstunnel onder de Engelendaal. 

Het kruispunt kan het toekomstige verkeersaanbod goed verwerken. Alleen tijdens een 

brugopening van de Zijlbrug kunnen er wachtrijen ontstaan. Middels een slim 

“nabrugprogramma” in de verkeersregeling en een busstrook op de Engelendaal is de vertraging 

voor het HOV te minimaliseren. 

 

 Wordt: Basis van het ontwerp blijft gelijk. Een verdere optimalisatie is gevonden door het tracé 

zo zuidelijk mogelijk aan te brengen en door het toevoegen van een derde rijstrook aan de 

zuidkant voor doorstroming van auto en (H)OV. Doorstroming van auto en (H)OV is gegarandeerd 
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doordat na sluiting van de brug het verkeerssysteem zich binnen een redelijke termijn (circa 2 a 3 

verkeerslichtencycli) weer zal herstellen. De bypass op de Oude Spoorbaan naar Engelendaal 

vervalt. Overige maatregelen zijn het toevoegen van een ongelijkvloerse langzaam 

verkeerverbinding om het fietsnetwerk te verbeteren, het vernieuwen van de 

Dwarswateringbrug, het plaatsen van geluidsschermen van twee tot drie meter en het toevoegen 

van een zo lang mogelijk geluidsscherm aan de zijde bij de wijk Driegatenbrug 

 

Tracédeel Oude Spoorbaan 

 Was: De Oude Spoorbaan tussen de brug over de Dwarswatering en de rotonde Oude Spoorbaan 

– N446 wordt verbreed naar 2x2 rijstroken. Tevens wordt de snelheid op dit deel verhoogd naar 

80 km/h en wordt een ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de Schildwacht gerealiseerd. In de 

tunnelbak krijgt het autoverkeer één rijstrook per richting. De tweede rijstrook splitst voor de 

tunnel als uitvoegstrook voor verkeer naar de Schildwacht. Het verkeersaanbod van en naar de 

Schildwacht is niet groot en het kruispunt is relatief eenvoudig qua vormgeving, waardoor een 

voorrangsregeling volstaat om het verkeer veilig af te wikkelen. Voor langzaam verkeer is een 

gelijkvloerse oversteek met overige verkeer voorzien. 

 

 Wordt: Een verbreding van de rijbanen en van de wegvakken naar twee maal twee rijstroken op 

huidig niveau (-1 m NAP), de snelheid verhogen naar 70 km/h, bebouwde komgrens verplaatsen 

naar de rotonde N445/446, plaatsen van geluidsvoorzieningen, geen verbreding naar de 

woningen toe, de rotonde bij de Schildwacht optimaliseren, realiseren van een ongelijkvloerse 

langzaam verkeer verbinding in de nabijheid van  de Schildwacht en de bushaltes ter hoogte van 

deze ongelijkvloerse verbinding realiseren (centraal gepositioneerd ten opzichte van de 

aanliggende wijk). De onveilige oversteek voor fietsverkeer bij de rotonde N445/446 wordt 

opgelost door de oversteek te verplaatsen naar de ongelijkvloerse oversteek bij de Schildwacht.  

 

Met het verlagen van de snelheid naar 70 km/uur (in plaats van 80 km/u) is een maaiveldligging 

als verkeerskundig referentieontwerp mogelijk gebleken met een beperkte ingreep in de 

omgeving. Qua geluid en zicht zijn er oplossingen en optimalisaties mogelijk met een 

gelijkvloerse oplossing. In samenspraak met de omgeving zoeken we in de volgende fase naar 

optimalisaties, met name rond geluid en zicht. 

 

2.6.2. Aanvullende maatregelen en ambities 

In dit kaderbesluit leggen we de kaders voor het project vast. Per tracédeel zijn er echter nog zaken 

die uitgezocht en uitgewerkt moeten worden, vaak in samenhang met raakvlakprojecten. Ook zijn er 

verschillende wensen vanuit de omgeving en moeten zaken als ruimtelijke inpassing en 

duurzaamheidsmaatregelen nog uitgewerkt worden. De uitwerking hiervan en uiteindelijke keuzes 

voor oplossingsrichtingen zijn allemaal onderdeel van de volgende fase van het project richting het 

uitvoeringsbesluit. Daarnaast wordt er een pakket aan duurzaamheidsmaatregelen en 

fietsmaatregelen uitgewerkt voor de Leidse Ring.  
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Voor duurzaamheid is om aan de ambities van het college te voldoen een quick scan gemaakt voor 

mogelijke duurzaamheidsmaatregelen. Alle relevante duurzaamheidsthema’s zijn hierin bekeken 

zoals klimaat en biodiversiteit, energietransitie en circulaire economie. Waterberging draagt bij aan 

minder belasting van het riool, door toepassing van klimaatvriendelijke bermen wordt dit 

bewerkstelligt. Tevens denken we aan opwekken van energie door trillingen van wegverkeer. 

Circulair toepassen van grondstoffen (zoals duurzaam asfalt) is vanzelfsprekend onderdeel van het 

project. Ook in de aanbesteding zetten we stevig in op harde CO2 eisen en wordt de markt 

geprikkeld om te komen tot duurzame innovaties.  Een belangrijke maatregel voor de fietser is 

bijvoorbeeld een 3e fietstunnel bij de Vondellaan. Andere maatregelen op de gehele ring is het 

verbreden van alle fietspaden naar 4 meter. Op deze manier wordt het Regionale Fietsnetwerk 

versterkt.  

 

Per tracédeel worden de wensen, kansen, mogelijkheden en kosten hiervan in beeld gebracht. 

Vervolgens wordt op LRN niveau een afweging gemaakt welke maatregelen uitgevoerd kunnen 

worden om het maximale effect te behalen. Per uitvoeringsbesluit wordt een voorstel gedaan.  

2.7. Raakvlakprojecten  

De Leidse Ring is de ruggengraat van gemeenten in de regio, die ontwikkelingen elders mogelijk 

maakt . Aan de LRN spelen verschillende (gebieds)ontwikkelingen die impact hebben op het project 

(en andersom). De verkeerskundige referentieontwerpen voldoen aan de doelstellingen van de LRN 

en zijn maakbaar en haalbaar. In de komende fase(n) is het zaak om per tracédeel tot een definitief 

ontwerp te komen waarin de afhankelijkheden en samenhang tussen de LRN en de 

raakvlakprojecten goed zijn uitgewerkt. De belangrijkste raakvlakken en vraagstukken zijn al in beeld 

gebracht. De vervolgstap is om gezamenlijk in detail de oplossingen uit te werken. Alleen door 

intensieve samenwerking kunnen zowel de doelstellingen van de LRN als de doelstellingen van de 

andere projecten behaald worden zodat er een optimale oplossing komt voor de stad als geheel. 

 

De belangrijkste raakvlakprojecten zijn: 

 Centrumroute en Rijnlandroute – De LRN zorgt samen met de Centrumroute en de Rijnlandroute 

voor een verkeerssysteem wat stedelijke ontwikkelingen mogelijk maakt een zorgt voor een 

leefbare en toegankelijke binnenstad.  

 Leiden Bioscience Park – De ontwikkelingen in Leiden Bioscience Park moeten onderdeel zijn van 

de stad als geheel. De verbindingen haaks op de LRN dienen de aansluiting van het gebied op 

de stad zoveel mogelijk te versterken. Ook de raakvlakken met de ontwikkeling van het 

Pesthuiscomplex worden meegenomen 

 Vondelkwartier – Aan de zuidkant van de Plesmanlaan wordt een gebiedsvisie voor het 

Vondelkwartier opgesteld. Woningbouwontwikkeling en een nieuwe bestemming voor het 

ijshalcomplex staan onder andere centraal in deze visie.  
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 Stationsgebied – Zowel de vastgoedontwikkeling, de locatie van het busstation en de ambities 

rondom de leefbare en toegankelijke binnenstad en busroutes hebben invloed op de verdere 

uitwerking van de LRN. In 2017 is besloten om het busstation te behouden op de huidige 

locatie, in plaats van deze te verplaatsen naar de zeezijde. Dit heeft impact op de benodigde 

ingrepen op de LRN; het (H)OV blijft vanaf het stationsgebied aantakken op de LRN 

(Schipholweg) en moet zo optimaal mogelijk worden gefaciliteerd. De ontwikkelingen rondom 

Stationsgebied en omgeving (STEO) moeten nog verder vorm krijgen. De uitwerking van de LRN 

gaat dus in samenhang met deze gebiedsontwikkeling. Daarnaast worden ook de 

ontwikkelingen van de deelgebieden Morspoortgebied en Morspoortterrein op de LRN 

afgestemd  

 Leefbare en toegankelijke binnenstad - Het goed in beeld houden en inspelen op de nog uit te 

werken ambities rondom de leefbare en toegankelijke binnenstad is essentieel. 

 Singelpark en Morssingel  – De inpassing rondom de Morssingel raakt de ambities rondom 

vergroening vanuit Singelpark. 

 Kooiplein – De gebiedsontwikkeling Kooiplein en de LRN raken elkaar letterlijk. 

Gebiedsontwikkeling Kooiplein en omgeving (KEO) grenst aan beide zijden van de LRN. Van dit 

project zijn fase 3,4 en 5 aan de zuidkant al gerealiseerd. Destijds was er nog geen sprake van 

het project LRN. De volgende Fasen (1 en 2) van KEO liggen aan de noordkant van de Willem de 

Zwijgerlaan. Voor het uitvoeringsbesluit Willem de Zwijgerlaan en de verdere besluitvorming 

van KEO trekken de twee projecten samen op richting een integraal ontwerp. Met het huidige 

verkeerskundige referentieontwerp voor de Willem de Zwijgerlaan wordt voldaan aan de 

verkeerskundige uitgangspunten. In samenhang met de gebiedsontwikkeling dient gezocht te 

worden naar verbeteringen die recht doen aan de doelstellingen rondom verkeer, het 

verbinden  van het noordelijke en zuidelijke gedeelte van de Willem de Zwijgerlaan en wensen 

van de omgeving. 

 Leiding over Oost – Het warmtebedrijf Rotterdam (WBR) is bezig met de voorbereiding van de 

aanleg en exploitatie van de warmterotonde. Het tracé heeft raakvlakken met de tracédelen 

Engelendaal en Willem de Zwijgerlaan. Met WBR vindt afstemming plaats over de juiste 

inpassing.  

 Gebiedsvisie Baanderij en ROC-locatie – De gemeente Leiderdorp werkt aan een nieuwe 

gebiedsvisie voor de Baanderij. Hierin wordt gezocht naar een toekomst bestendige inrichting 

van het gebied voor wonen, werken en recreëren. In 2019 vindt de bouw van de ROC locatie 

plaats, na afronding zal het project Engelendaal hierop aangesloten worden.   

2.8. Omgevingsaspecten 

Voor dit kaderbesluit is beoordeeld dat de plannen voor de LRN planologisch haalbaar zijn. Dit is 

randvoorwaardelijk voor de haalbaarheid van het project. Concrete maatregelen vanuit 

omgevingsaspecten (zoals geluidsmaatregelen) worden pas bepaald bij het uitvoeringsbesluit. Voor 

dit kaderbesluit is een quickscan omgevingsaspecten uitgevoerd en gekeken of er sprake is van een 

m.e.r.-beoordelingsplicht op basis van een beschouwing van het gehele tracé.  
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M.e.r.(-beoordelings)plicht 

Als er een significante toename is van stikstofdepositie op nabijgelegen Natura 2000-gebieden kan 

er op basis van de Wet natuurbescherming een passende beoordeling nodig zijn bij 

bestemmingsplannen. Er geldt dan op basis van de Wet milieubeheer een plan-m.er.-verplichting. 

Uit de quickscan blijkt geen toename van stikstofdepositie op nabijgelegen Natura 2000-gebieden. 

Er is daarom geen plan-m.e.r.-verplichting. Bij het besluit over het eerste bestemmingsplan zal voor 

de LRN als geheel een m.e.r.-beoordeling worden opgesteld die in gaat op de milieueffecten van de 

gehele LRN. Hierbij worden de meest actuele ontwikkelingen meegenomen (zoals de PAS). 

Daarnaast wordt in elk deelbestemmingsplan specifiek ingegaan op de milieu- en andere 

omgevingsaspecten die voor het desbetreffende plangebied van belang zijn. 

 

Quick scan omgevingsaspecten 

De quickscan is mede gebaseerd op het advies van de Omgevingsdienst West-Holland en het advies 

van Erfgoed Leiden en Omstreken en bevat een beoordeling op hoofdlijnen van de meest relevante 

omgevingsaspecten van de LRN. In de verdere uitwerking van de tracédelen vinden de benodigde 

onderzoeken plaats, als verdiepende slag op de quickscan.  

Uit de quickscan omgevingsaspecten blijkt dat er vooralsnog geen onaanvaardbare effecten te 

verwachten zijn. Hierbij is gekeken naar de aspecten geluid, luchtkwaliteit, natuur, archeologie, 

bodem, water, externe veiligheid, planologisch relevante leidingen en niet gesprongen explosieven. 

Voor een aantal omgevingsaspecten zijn maatregelen nodig zoals stil asfalt, geluidswerende 

voorzieningen, hogere grenswaarden, watercompensatie e.d. Voor externe veiligheid, luchtkwaliteit 

en niet gesprongen explosieven zijn er geen belemmeringen.  

Uitgangspunt bij het project is dat voor elk tracédeel van de LRN in de vervolgfase richting 

uitvoeringsbesluit een apart bestemmingsplan wordt opgesteld (en door de desbetreffende raad 

wordt vastgesteld), inclusief de daarvoor benodigde planologische onderzoeken op de 

omgevingsaspecten, als vervolgstap op de hierboven gepresenteerde quickscan. Dit is in lijn met de 

gefaseerde aanpak en uitvoering die eerder is gepresenteerd. Bij de uitwerking richting het 

uitvoeringsbesluit per tracédeel wordt gewerkt aan optimalisaties met stakeholders en aanpalende 

projecten. 

 

Andere aanpak bestemmingsplannen en omgevingsaspecten 

Het kaderbesluit van 2016 gaat vrij uitgebreid in op de onderzoeken rondom de omgevingsaspecten 

geluid en luchtkwaliteit. In het geactualiseerd kaderbesluit kiezen we voor een andere opzet. De 

planologische voorwaarden en omgevingsaspecten zijn randvoorwaarden om het project uit te 

voeren, het zijn geen besluitpunten. Er is een quick scan naar de omgevingsaspecten uitgevoerd. Uit 

de quick scan blijkt dat de doelstellingen en referentieontwerpen haalbaar lijken in het licht van de 

omgevingsaspecten en er kan er worden voldaan aan de wettelijke eisen en het staande beleid 
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rondom geluid van de gemeenten. Op verschillende tracédelen zijn wel maatregelen nodig. Per 

tracédeel voeren we in de volgende fase de benodigde onderzoeken uit.  

In 2016 werd uitgegaan van het vaststellen van één bestemmingsplan per gemeente voor de LRN. 

Als gevolg van het opknippen van de tracédelen en het gefaseerd uitvoeren van de tracédelen, 

wordt per tracédeel een bestemmingsplan gemaakt en aan de gemeenteraden voorgelegd richting 

uitvoeringsbesluiten.  

 

2.9. Aanpak 

2.9.1. Samenwerking Leiden en Leiderdorp 

Het project Leidse Ring is een samenwerking tussen de gemeenten Leiderdorp en Leiden. Over de 

samenwerking is op 15 september 2016 de Bestuursovereenkomst inzake de ontwikkeling en 

realisatie van maatregelen aan de Leidse Ring Noord voor zover gelegen binnen de gemeentegrens 

van Leiderdorp ondertekend. Vanwege de wijzigingen binnen het project sindsdien zal er na het 

kaderbesluit een addendum aan deze overeenkomst worden toegevoegd.  

De hoofdlijnen van deze bestuursovereenkomst blijven overeind  en in de praktijk werken de 

gemeenten Leiderdorp en Leiden op goede voet samen aan dit project. Vanwege de wijzigingen 

zoals eerder beschreven, zal wel een addendum op deze overeenkomst nodig zijn. Dit addendum 

volgt na vaststelling van het geactualiseerd kaderbesluit, ondertekend door de verantwoordelijk 

wethouders Martine Leewis (Leiden) en Willem Joosten (Leiderdorp).   

 

De gemeenten Leiden en Leiderdorp werken ambtelijk nauw samen. De twee verantwoordelijk 

wethouders vormen de stuurgroep van het project. Het uitgangspunt is dat de besluitvorming 

rondom het project Leidse Ring Noord in Leiden en Leiderdorp op basis van dezelfde stukken en 

parallel verloopt, om te zorgen dat de gemeenteraden tegelijk over dezelfde informatie beschikken. 

2.9.2. Organisatie  

Project LRN kent een programma-aanpak. De doelstellingen en uitgangspunten zijn geformuleerd op 

netwerkniveau. De aansturing en organisatie gebeurt daartoe op programmaniveau, LRN breed. Dit 

om de integraliteit te behouden en te sturen op de resultaten als geheel. Een ingreep op één 

tracédeel kan zo geen negatief effect hebben op een ander deel van de LRN. Ook geeft deze 

programma-aanpak de mogelijkheid om per tracédeel van elkaar te leren, risico’s op te vangen, 

duurzaamheidsmaatregelen op ringniveau af te wegen en financiële mee- en tegenvallers op een 

tracédeel op te vangen binnen het programma. 

Het programmateam van de LRN is een samenwerking tussen Leiderdorp en Leiden. Onder het 

programma hangen de vijf tracédelen, elk met een 

eigen projectteam. Per tracédeel volgt een 

Uitvoeringsbesluit. Voor de tracédelen 

Plesmanlaan, Schipholweg en Willem de 

Zwijgerlaan worden de uitvoeringsbesluiten door de 

raad van Leiden genomen en wordt de raad van 
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Leiderdorp geïnformeerd. Voor de tracédelen Engelendaal en Oude Spoorbaan worden de 

uitvoeringsbesluiten door de raden van zowel Leiden als Leiderdorp genomen.  De uitvoering van de 

verschillende tracédelen vindt ook gefaseerd plaats.  

Het programmateam en de projectteams werken nauw samen met de projectteams van de 

raakvlakprojecten, zoals STEO en KEO. Hiervoor bestaan reguliere overleggen. Ook trekken zij samen 

op richting stakeholders en in de participatie.  

 

 

Figuur 4: Organisatie Leidse Ring Noord  

 

2.9.3. Planning  

Uit onderstaande afbeelding blijkt de gefaseerde aanpak en uitvoering van de LRN. Elk tracédeel 

heeft een eigen proces, resulterend in een uitvoeringsperiode van 2022 tot 2026. In 2020 kunt u de 

uitvoeringsbesluiten van de Plesmanlaan en Engelendaal verwachten. De jaren daarna volgen de 

uitvoeringsbesluiten van de andere tracédelen. Per tracédeel worden aanpassingen in 

bestemmingsplan ter besluitvorming aan de desbetreffende raad  voorgelegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5: Planning op hoofdlijnen
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De globale planning uit het kaderbesluit van 2016 is niet meer actueel. In figuur 5 staat de nieuwe 

planning. De uitvoeringsperiode is naar achter geschoven omdat de nieuwe inzichten verwerkt 

moesten worden. Door nu een robuustheid van 15% (en 25% voor kunstwerken) in de 

verkeersprognoses in te bouwen, wordt er voor gezorgd dat nieuwe verkeerscijfers niet nogmaals 

voor een verrassing kunnen zorgen. 

 

De planning van 2016 was als volgt: 

• Fase I  Plesmanlaan                  Start bouw:   2018-2019 

• Fase II Willem de Zwijgerlaan  Start bouw:   2020 

• Fase III Oude Spoorbaan         Start bouw:   2022 

 

Voor de Plesmanlaan is start bouw ca 3 jaar later dan voorzien in 2016, wel met een minder 

ingrijpende oplossing. Dit geeft een aanzienlijk kortere bouwtijd. Verschil met gereed uitvoering is 

dan circa 2 jaar. 

Willem de Zwijgerlaan is in verband met samenhang Kooiplein e.o. en nog op te stellen Kaderbesluit 

Kooiplein e.o. als laatste in de uitvoering gezet om tijd en ruimte te creëren voor een goede 

uitwerking van de gebiedsontwikkeling.  

Tracédelen in Leiderdorp zijn naar voren gehaald in de volgorde ten opzichte van 2016 en lopen 

daardoor nagenoeg gelijk aan de planning van 2016. De eerste uitvoeringsbesluiten (Plesmanlaan en 

Engelendaal) worden voor de zomer 2020 voorgelegd ter besluitvorming. 

 

2.9.4. Contractstrategie   

De exacte inkoopstrategie bepalen we richting het uitvoeringsbesluit, waarbij er een 

maatwerkoplossing per tracédeel wordt voorgesteld. De contractvorm kan namelijk verschillen per 

tracédeel, afhankelijk van de complexiteit en aard van de opgave. Dit is een van de redenen om in 

dit kaderbesluit op uitgangspuntenniveau te blijven en nog geen oplossingen voor te schrijven. Bij 

het bepalen van de contractstrategie wordt gebruik gemaakt van de binnen Leiden opgedane 

ervaring met geïntegreerde contracten. Bij deze vorm wordt aan de markt meer ruimte gegeven om 

oplossingen uit te werken. Het wel of niet toepassen van deze vorm is afhankelijk van de ruimte die 

een inschrijver kan worden meegegeven en ook aan de marktomstandigheden. Er zal steeds gezocht 

worden naar een contracteringswijze die waar mogelijk ruimte aan de markt biedt, voor de 

gemeente een goede prijs/kwaliteitsverhouding oplevert en de risico’s voor zowel inschrijver als 

gemeente beperkt. Voor de uitwerking van de referentieontwerpen, inclusief benodigde 

onderzoeken naar het niveau benodigd voor de contractering van de aannemer, wordt een 

ingenieurs/ontwerpbureau geworven middels een EU-aanbesteding.  
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2.9.5. Financiën  

Investeringskosten 

 
Tabel 1: Investeringskosten. Optelling “Totaal Kaderbesluit 2019” van de tracédelen is exclusief 

bijdrage nutsbedrijven. 

 

Voor het berekenen van de benodigde investeringen zijn aan de hand van de verkeerskundige 

referentie ontwerpen kostenramingen gemaakt middels de SSK-systematiek. De basisramingen zijn 

gemaakt voor de kunstwerken (bruggen, tunnels, keerwanden, geluidsschermen, etc.) door 

Ingenieursbureau Movares. De kosten van de wegwerkzaamheden zijn geraamd door 

Stadsingenieurs. Deze ramingen zijn op volledigheid en consistentie getoetst door Kodos 

Projectbeheersing. Tot slot is door Witteveen+Bos een second opinion uitgevoerd over het geheel.  

 

Zoals eerder beschreven zijn de ontwerpen simpeler ten opzichte van 2016. De hogere kosten 

houden dus niet verband met de voorliggende ontwerpen, maar hoofdzakelijk met de scope 

uitbreidingen (van de Dellaertweg en vervanging Dwarswateringbrug) en hogere bouwkosten. 

Vrijwel ieder woningbouw- en infraproject heeft momenteel te kampen met flink toegenomen 

bouwkosten. Deze toegenomen bouwkosten van ca 15-20% zijn onderdeel van de ramingen van het  

project Leidse Ring Noord. 

 

De kosten met prijspeil 2019 voor de gehele LRN komen uit op een totaal van € 119 miljoen. De 

indexatie tot en met oplevering van het werk is geraamd op € 15,9  miljoen. In deze kosten zijn 

investeringskosten (incl. onvoorzien), gemaakte kosten, risicoreservering en bijkomende kosten 

meegenomen. Vanuit het financieel perspectief/kaderbrief (gemeente Leiden) is voorgesteld om ten 

opzichte van het Kaderbesluit 2016 het project uit te breiden met middelen om de duurzaamheid te 

versterken en om op een aantal cruciale punten de fietsinfrastructuur te verbeteren (“werk met 

werk” maken).  Op de referentieontwerpen zijn aanvullende maatregelen voorduurzaamheid ( extra 

groen, circulair) en extra verbetering  fietspaden en fietsverbindingen in beeld gebracht. De verdere 

uitwerking volgt bij de uitvoeringsbesluiten. 

 

Financiële wijzigingen 2016-2019 – Kostenverhoging verklaard 

Ten opzichte van 2016 zijn de kosten toegenomen tot € 118.970.000,-. In het kaderbesluit van 2016 

bedroegen de investeringskosten €102.662.000,-.  
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Tabel 2: Overzicht kosten met verschillen 

 

De kostenverhoging van ruim 16 miljoen kan als volgt worden verklaard: 

• De belangrijkste verklaring voor de toegenomen kosten is dat het prijspeil van de bouwkosten en 

vastgoedkosten in de periode 2016-2019 met 15 a 20% is gestegen. Dit komt voort uit de huidige 

marktsituatie. Er wordt weer  volop gebouwd en de vraag naar materiaal en personeel is dus groot, 

terwijl het aanbod beperkt is. De aloude wet van vraag en aanbod treedt in werking, waardoor de 

prijzen stijgen. De kostenstijging binnen LRN is te vergelijken met de kostenstijging bij andere 

projecten. 

• Het toevoegen van de Dellaertweg aan de scope is een flinke extra investering van ca +/- € 9 

miljoen. 

• De plankosten komen in 2019 hoger uit dan in 2016. Het percentage op het totaalbedrag is niet 

groter, maar het absolute bedrag wel. De nieuwe inzichten rondom verkeerscijfers en de 

complexiteit met de gebiedsontwikkelingen heeft veel extra werk opgeleverd. Er zijn nieuwe 

onderzoeken gedaan, verkeerskundige referentieontwerpen gemaakt en er is scope toegevoegd aan 

het project.  

• Er is een grotere post onvoorzien in de raming opgenomen, om in te spelen op de samenhang 

met de gebiedsontwikkelingen; deze is complexer dan eerder ingeschat. Het percentage op het 

totaalbedrag is niet veel groter, maar het absolute bedrag wel. 

• In de afgelopen jaren is meer inzicht gekregen in de benodigde ingrepen rondom kabels en 

leidingen. Bij de LRN is dit complexer gebleken dan eerder ingeschat. De benodigde investering 

hiervoor komt fors hoger uit en dan in 2016. Netto komt de toename uit op ongeveer 4 a 5 miljoen 

uit.   

• Tevens zijn Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC). 

verkeersmaatregelen en faseringsmaatregelen toen voor een klein bedrag opgenomen in de raming, 

de complexiteit was onderschat. Nu zijn deze wel meegenomen voor circa 4 miljoen. 

2.9.6. Fiscaliteit 

Het project wordt deels op Leids en deels op Leiderdorps grondgebied uitgevoerd. Hiertoe dienen 

onderlinge afspraken te worden gemaakt die in een allonge op de bestuursovereenkomst worden 

vastgelegd. Partijen spannen zich in om hun onderlinge afspraken zodanig vorm te geven dat zowel 

fiscaal als financieel (BTW-Compensatiefonds) een optimaal resultaat wordt verkregen waarbij 

ernaar gestreefd wordt dat alle btw bij het BTW-Compensatiefonds geclaimd kan worden. In dat 

kader zal worden beoordeeld of de gemeente Leiden als opdrachtgever voor het gehele project  zal 

 2016 2019 

Investeringskosten totaal (incl plankosten en risico 

reservering, excl indexering) 

102.662.000 118.970.000* 

Indexering 9.843.250 15.940.000 

Totaal 112.505.250 134.910.000 

  * inclusief Dellaertweg 
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optreden of dat Partijen afzonderlijk opdrachtgever zullen zijn voor zover de werkzaamheden op 

hun eigen grondgebied plaatsvinden. Partijen stemmen de door hen beoogde btw-verwerking van 

tevoren af met de voor hen bevoegde belastingeenheid. Indien deze afstemming daartoe aanleiding 

geeft, onderzoeken Partijen de mogelijkheid van overgedragen opdrachtgeverschap. 

2.9.7. Beheer en onderhoud 

Na realisatie van het plan wordt het huidige areaal uitgebreid. De toename van de beheerkosten zijn 

in 2016 binnen de gemeentegrenzen van Leiden begroot op € 122.000,- en binnen de 

gemeentegrenzen van Leiderdorp op € 107.000,-. Deze bedragen worden nu als plafondbedrag 

aangehouden. In de volgende fase zullen deze kosten nader bepaald worden en bij het 

uitvoeringsbesluit per tracédeel bekend worden. Met Leiderdorp is afgesproken dat de onderhouds- 

en beheerkosten binnen de gemeentegrenzen van Leiderdorp door Leiderdorp betaald zullen 

worden.  

2.10. Relevante Besluitvorming  

Leiderdorp 

 B&W besluit  Bestuursovereenkomst Leiden/ Leiderdorp betreffende LRN, 27 november 2012 

 B&W Bestuursopdracht verkenning bereikbaarheid Leidse agglomeratie; DIV-2012-16327; 27 

november 2012.  

 Raadsbesluit Ambitiedocument voor verkenning bereikbaarheid Leidse agglomeratie; 2013I01076; 

10 september 2013. 

 B&W  Vaststellen Oplossing en validatierapport LAB071 (voor inspraak); Z/15/012087; 21 april 2015 

 IVVP Leiderdorp; VNL0547_901-R11; 13 juli 2009 en Uitvoeringsplan IVVP; 2011I01622; 10 

september 2012.  

 Duurzaamheidsagenda Leiderdorp; Z/17/041775/80452; 27 maart 2017 

 Coalitieakkoord Leiderdorp 2018; 24 mei 2018 

 raadsinformatiebrieven over voortgang en planning van de LRN  Z/16/029803/57532, 

Z/16/0392392/75967, Z/17/046743/89690, Z/17/055058/75967,  

       Z/17/05377/102510, Z/17/043348/83232, Z/18/0678471/129520, Z/18/069948/133424 

 De meeste brieven zijn opgenomen in het digitale themadossier van de raad van Leiderdorp. 
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2.11. Motie en toezeggingen 

De onderstaande tabel geeft invulling aan de motie en toezeggingen in de periode 2016 - 2018.  

 

Leiden 

Toezeggingen 21 juni 2016 
Nr Toezeggingen Tekst Afdoening 

 Toezegging 

bewoners 

Leidse Ring 

Noord 

Bij het uitvoeringsbesluit zal een 

terugkoppeling worden gegeven over 

hoe er is omgegaan met de suggesties 

en over de voorstellen van de 

bewoners. 

Voor het kaderbesluit is in beeld gebracht welke belangen spelen bij 

de tracédelen. Ten behoeve van de uitvoeringsbesluiten zullen 

wensen en eisen worden opgehaald, in het uitvoeringsbesluit wordt 

aangegeven hoe met de wensen en eisen wordt omgegaan.  

 Voetgangers 

oversteek bij de 

Hoven 

De wethouder is bereid om een 

onderzoek te doen naar een 

voetgangersoversteek bij de Hoven. 

Er is onderzoek gedaan naar een voetgangersoversteek bij de Hoven 

in de vorm van een voetgangerstunnel. Deze tunnel is op 

referentieontwerp ontworpen. De kosten van deze tunnel bedragen 

ca EUR 3.4 mio. De tunnel is vanwege de beperkte ruimte smal en 

daarmee sociaal onveilig. Daarnaast moeten er langere afstanden 

worden afgelegd en dus niet handig in het gebruik. Daarom het 

voorstel om deze tunnel niet verder te onderzoeken. 

 Fietstunnel 

Plesmanlaan / 

Vondellaan 

De wethouder zal onderzoeken of er 

een betere oplossing voor fietsers is 

nu de tunnel bij Naturalis verdwijnt, 

met als suggestie een tunnel dichter 

naar het station toe. 

In het verkeerskundig referentieontwerp zitten nu drie fietstunnels 

(onder de Plesmanlaan, Darwinweg en Vondellaan) als onderdeel 

van de scope.. 

 Proef Green 

Junkie 

Wethouder zegt toe de proef van 

‘Green Junkie’ te volgen 

De wethouder heeft de proef van ‘Green Junkie’ gevolgd. Uit 

recente onderzoeken blijkt dat er geen positieve resultaten blijken 

uit de groene geluidschermen. Deze schermen zitten dan ook niet in 

het project LRN. Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt voor het 

project, er is een duurzaamheidsscan uitgevoerd. Per tracedeel 

wordt onderzocht welke maatregelen eventueel genomen kunnen 

worden.  

 

Toezegging 27 februari 2017 
 Tussenrapporta

ge wijkaanpak 

2016: sociale 

veiligheid 

voetgangerstun

nel Willem de 

Zwijgerlaan 

De PvdA vraagt aandacht voor de 

oversteekbaarheid van de wijk tussen 

de Hoven en het zuidelijk deel door 

middel van een voetgangerstunnel. 

Dit is al eerder door wethouder Strijk 

toegezegd. 

Zie Voetgangersoversteek bij de Hoven. (met realisatie van 

Kooiplein fase 1 en 2 wordt oversteekbaarheid sowieso beter) 

 

Toezegging 13 september 2018 
 Fietstunnel 

Sumatrastraat 

Wethouder Martine Leewis zegt toe 

de suggestie van de heer Holla voor 

een onderzoek naar een fietstunnel 

onder het kruispunt IJsselmeerlaan, 

Willem de Zwijgerlaan en 

Sumatrastraat, over te nemen en te 

betrekken bij de planvorming rond de 

Ringweg Noord als mogelijk 

alternatief van de huidige 

basisvariant. 

Door het vervallen van het fietspad aan de noordzijde van de 

Zijlbrug is gevraagd naar een fietstunnel bij de Sumatrastraat. Bij het 

uitvoeringsbesluit Willem de Zwijgerlaan zal dit in relatie met 

ontwikkeling Kooiplein meegenomen worden.  
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Leiderdorp 

Nr Motie Tekst Afdoening 

1A Motie 

 

 

Roept het college de volgende 

aanpassingen in onderdeel 1c (Tracé-

deel Oude Spoorbaan) aan te 

brengen: 

1.             Trajectcontrole in te voeren 

op het stuk vanaf de kruising met het 

Engelendaal tot aan de rotonde 

N445-N446. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.             Te onderzoeken of eerder 

kan worden gestart met: 

 

a.             het nemen van maatregelen 

ter vermindering van de 

geluidsoverlast bij de Driegatenbrug, 

waarbij de door de bewoners gedane 

voorstellen uitgangspunt zijn. 

b.             het in overleg met de 

bewoners nemen van maatregelen 

ter vermindering van geluidsoverlast 

bij het Ovaal. 

c.             het verlagen van de duiker 

ter hoogte van het Ovaal. 

d.            het plaatsen van een 

matrixbord na de Zijlbrug met de 

gemiddelde reistijden naar de A-4 via 

de N445-N446 versus de route via het 

Engelendaal 

3.             Te onderzoeken of de 

planning van de uitvoering zodanig 

kan worden aangepast dat het 

trajectdeel van de Oude Spoorbaan 

(veel) eerder aangelegd kan worden 

dan de nu geplande startdatum van 

2022.  

4.             De raad uiterlijk 1 november 

2016 te rapporteren over de 

uitvoering van de motie. 

De Leiderdorpse raad is op 1 november 2016 per brief met kenmerk 

Z/16/037559/72202 geïnformeerd over de uitvoering van de gehele motie. 

Deze brief staat ook in het themadossier Leidse Ring Noord. 

 

In aanvulling op deze brief geldt  

T.a.v. punt 1 Trajectcontrole  

Dit verzoek is via de burgemeester van Leiden in de driehoek met politie 

en Openbaar ministerie in 2017 besproken. De uitkomst daarvan is dat niet 

vanaf de aanleg van Leidse Ring Noord tot trajectcontrole wordt 

overgegaan.  

Vanaf het begin van de aanleg moet wel gemonitord worden op 

snelheid(overtredingen) en gestuurd worden op bewust worden door 

middel van aanwijzingen zoals smiley’s etc. Na een half jaar van monitoren 

moet de uitkomsten worden besproken en op basis daarvan kan alsnog 

overwogen worden om toch trajectcontrole in te stellen. Het college zal, 

net als bij Driegatenbrug, na aanleg van de Leidse Ring Noord permanente 

smiley’s plaatsen op de Oude Spoorbaan. 

 

 

 

T.a.v. punt 2 a 

Er worden tijdelijke geluidschermen geplaatst om de gaten tussen de 

boogwoningen te dichten. De raad is daarover op 8 april 2019 per brief 

met kenmerk Z/19/078130/150475 geïnformeerd  

T.a.v. punt 2b,2c, 2d, 3 en 4 

Zie hiervoor de brief met kenmerk Z/16/037559/72202 
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3. Beoogd effect 
• realiseren van de Leidse Ring Noord en No Regret maatregelen 

• realiseren van betere bereikbaarheid en betere leefbaarheid in de Leidse Agglomeratie 

 

4. Argumenten 
1. Deze verkeerskundige uitgangspunten sluiten goed aan op de ambities in ons mobiliteitsbeleid  

De verkeerskundige uitgangspunten van de LRN versterken het verkeerssysteem van Leiderdorp  en 

Leiden voor alle modaliteiten. De versterking van de verschillende modaliteiten in Leiderdorp 

betreft: 

- het doorgaande (regionale) gemotoriseerde verkeer (dat dus niet in Leiderdorp hoeft te zijn) krijgt 

met de aanpassing van de kruisingen, en de 2x2 rijstroken en hogere snelheid op de Oude 

Spoorbaan een aantrekkelijk en betrouwbare toekomstbestendige  route buiten de kern om. 

- het langzame verkeer (fiets en voetganger) krijgt een betere  en veiligere routes tussen Leiden, 

Leiderdorp en naar Kaag en Braassem door de bredere fietspaden en de ongelijkvloerse kruisingen 

met de Engelendaal en de Oude Spoorbaan en de verbrede fietspaden. 

- het openbaar vervoer verbetert door haltes goed bereikbaar te maken en bij verkeerslichten 

aparte busstroken te realiseren. 

 

2  Deze ruimtelijke uitgangspunten dragen bij aan een goede leefomgeving en bieden ruimte voor 

maatwerk 

Belangrijke randvoorwaarde voor de LRN is dat deze goed ingepast wordt in de omgeving. De  

geformuleerde 8 ruimtelijke uitgangspunten vormen de basis voor de ruimtelijke inpassing. Zij 

waarborgen dat de LRN bijdraagt aan een goede leefomgeving.  Per tracédeel kan bij de uitwerking 

richting het Uitvoeringsbesluit maatwerk worden toegepast om tot een  integraal ontwerp te 

komen.  

 

3.Deze maatregelen sluiten aan op de doelstellingen en voldoen aan de uitgangspunten  

Om de gestelde doelen voor de LRN te behalen zijn per tracé verkeersmaatregelen en ingrepen 

nodig.   Zo zijn in Leiderdorp voor het tracé Engelendaal en het tracé Oude Spoorbaan verschillende 

specifieke maatregelen en ingrepen benoemd. Voor Engelendaal geldt bijvoorbeeld dat de bypass 

vervalt om een tunnel voor de verbetering van de fietsstructuur te kunnen faciliteren. Daarnaast is 

in verband met de ruimtelijke inpassing met de omgeving afgesproken de weg zo zuidelijk mogelijk 

te leggen en een zo lang mogelijke geluidswering aan de zijde bij de wijk Driegatenbrug te realiseren. 

Ook is een 3e rijstrook vanaf  de Zijlbrug opgenomen om o.a. het verkeer na een brugopening sneller 

te kunnen afwikkelen. 

 

Voor de Oude Spoorbaan (tussen Dwarswatering en de rotonde N445/N446) zijn, nadat duidelijk 

werd dat de oplossing uit het Kaderbesluit 2016 door de hogere verkeerintensiteiten niet meer 

mogelijk was, verschillende alternatieven verkend.  Varianten met snelheid (80 km/u  vs. 70 km/u) 

en hoogteligging van de weg (verdiept,  half verdiept en maaiveld)  zijn verkeerskundig getoetst aan 



Pagina 33 van 39 Versie Nr.1 

Registratienr.: Z/19/083607/160514    Agendapunt  

 2019 raadsvoorstel   

 
de uitgangspunten. Ook is een inschatting van de effecten gemaakt op de aspecten landschap, 

geluid, zicht, bestemmingsplan, kabels en leidingen aspecten. Daarnaast zijn de kosten van de 

verschillende varianten  geraamd.  

De maaiveldligging met 70km/u bleek  overall een goede oplossing. De redenen hiervoor zijn: 

 

    minder geluidgehinderden en lagere geluidsbelastingen dan bij 80km/u (lagere emissie) 

    minder hoge geluidvoorzieningen nodig naast stil asfalt en keerwand (de keerwand kan  

    dichterbij de weg worden geplaatst dan bij 80 km/u) 

   minder verlies van uitzicht op de polder dan bij 80 km/u (minder hoge geluidvoorzieningen) 

   snelheid van 70 km/u is acceptabel om de verkeersdoelstellingen te halen 

   gemakkelijker te realiseren dan verdiepte varianten (alleen wegverbreding aan noordzijde,  

    minder overlast tijdens de bouw) 

   gemakkelijke en veilige (regionale) fiets- en loopverbinding, ook naar de polder 

(ongelijkvloerse doorgang onder rotonde Schildwacht en, opheffen onveilige gelijkvloerse 

oversteek bij rotonde N445/N446) 

   goede en veilige toegankelijkheid van bushaltes nabij de wijk  Leyhof (via ongelijkvloerse 

doorgang onder rotonde Schildwacht) 

   beperkt effect op landschap en de weidevogels (beperkt ruimtebeslag in de polder) 

   beperkt effect op kabels en leidingen 

   laagste realisatiekosten en beste passend bij budget 

   beperkte beheers en onderhoudskosten 

 

De maaiveldligging brengt met zich mee dat de geluidvoorzieningen een hoogte hebben van  1,25 

meter cq 2  meter. Dat is ca 0,25 meter  resp. 0,50 meter hoger dan bij het Kaderbesluit 2016. Wij 

vinden dit een acceptabele hoogte gelet op de beperking van het zicht vanuit de keuken of de 

tuin/woonkamer van de woningen aan de Dijkwacht; Mercurius en Saturnus op de polder. Wij 

begrijpen dat omwonenden graag onbeperkt uitzicht hebben op de polder, echter  de algemene 

belangen van functionaliteit van de Oude Spoorbaan en de ruimtelijke inpassing daarvan voor 

aanvaardbare kosten achten wij belangrijker. De geluidvoorzieningen worden in samenspraak met 

de omwonenden uitgevoerd. Deze kunnen bijvoorbeeld ook op een natuurlijke wijze in de vorm van 

een groene grondwal worden uitgevoerd. Na het kaderbesluit kunnen nog optimalisaties verkend 

worden. Zo kan bijvoorbeeld bekeken worden of diffractoren kunnen worden toegepast, waardoor 

geen of een minder hoge geluidswal (of –scherm) nodig is. 

Ook kan verkend en overwogen worden om voor bepaalde delen van de OSB geen 

geluidsvoorziening te treffen maar een besluit hogere grenswaarde te nemen. Bij de rotonde 

kunnen geen geluidsvoorzieningen worden getroffen, dus daar is sowieso een besluit hogere 

grenswaarde nodig.  

Wij zijn dan ook van mening dat de LRN op de Oude Spoorbaan goed kan worden ingepast waarbij 

rekening is en wordt gehouden met de belangen van omwonenden   
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4. De referentieontwerpen zijn nodig voor toetsing en validatie  

Het is belangrijk te weten of de LRN met de voorgestelde maatregelen haalbaar en maakbaar is en 

dat de LRN kan voldoen aan de uitgangspunten. Met de opgestelde referentieontwerpen wordt  

aangetoond  dat de LRN haalbaar en maakbaar is. Daarnaast is het ook belangrijk te weten wat de 

kosten zijn in verband met het benodigde budget en de haalbaarheid van de LRN. Op basis van deze 

referentieontwerpen zijn per tracédeel ramingen opgesteld en is helder welke kosten de LRN met 

zich meebrengt.   

 

5. Participatie draagt bij aan draagvlak, kwaliteit en duurzame relaties 

Het is belangrijk om stakeholders tijdig en goed te informeren en waar nodig te betrekken  zodat 

zoveel mogelijk draagvlak ontstaat voor de aanleg van de LRN, duurzame relaties met de omgeving 

worden opgebouwd en indien mogelijk, de kwaliteit van het project wordt verbeterd. De 

uitgangspunten voor de  communicatie en participatie zijn daar op gericht. Het is goed om de 

participatie op basis van die uitgangspunten ook voort te zetten 

 

6. Duidelijkheid over de financiële kaders van het project  

Per tracédeel is de scope bepaald van de maatregelen die nodig zijn. Vervolgens is een raming 

gemaakt van de kosten van deze maatregelen (per tracédeel) en voor de Leidse Ring Noord als 

geheel. Deze ramingen gelden als kader voor de uitwerking van de Leidse Ring Noord. Binnen dit 

kader moeten de tracédelen ieder afzonderlijk  en gezamenlijk gerealiseerd worden. Voor het 

Leiderdorpse tracédelen is dit  ca € 22.000.000 voor Engelendaal en ca €23.000.000 voor Oude 

Spoorbaan.  De scope en de beschikbare financiën van het project zorgen voor een helder kader en 

daarmee duidelijkheid over het project. Bij het uitvoeringsbesluit zal het definitieve 

investeringsbudget vastgesteld kunnen worden. 

 

7. De fietsmaatregelen sluiten aan bij onze ambities  

In de Fietsnota is het fietsnetwerk van Leiderdorp vastgelegd waarin onderscheid wordt gemaakt in 

primair een verbindend fietsnetwerk en secundair een recreatief fietsnetwerk. De fietsstructuur 

langs de LRN is aangewezen als een primaire fietsroute. Het primaire netwerk is erop gericht om 

snelle routes te faciliteren die een verbindend karakter hebben naar niet-naburige wijken en naar 

Leiden. De Fietsnota bevat ook voorkeurskenmerken voor de vormgeving van de fietsvoorzieningen. 

De fietsmaatregelen zoals voorzien in de LRN zijn in lijn met de voorkeurskenmerken die behoren bij 

een primair fietsnetwerk en stellen op sommige punten zelfs hogere eisen dan de gestelde 

voorkeurskenmerken. Een voorbeeld daarvan is dat het fietspad standaard een breedte van 4 m 

krijgt, waar in de voorkeurskenmerken een breedte van 3,5 m is vastgelegd. 

 

8 Kansen voor duurzaamheidsmaatregelen 

Duurzaamheid is in beide gemeenten een belangrijk thema. In 2016 was duurzaamheid geen 

onderdeel van de scope van dit project. Met de huidige ambities en opgaven op 

duurzaamheidsgebied in zowel Leiden als Leiderdorp is het logisch om ook in dit project rekening te 

houden met  mogelijke duurzaamheidsmaatregelen. Na het kaderbesluit wordt voor de Leidse Ring 
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Noord een pakket duurzaamheidsmaatregelen uitgewerkt; Per tracédeel worden de wensen, 

kansen, mogelijkheden en kosten in beeld gebracht.  

    

9. De bijdrage van 3,5 miljoen is redelijk en komt overeen met uw besluit uit 2016.  

In 2016 besloot u tot een bijdrage van €3,5 miljoen voor de HOV voorzieningen (busbanen) op de 

aansluiting van de Engelendaal met de Oude Spoorbaan, langzaam verkeer en Dynamisch 

Verkeersmanagement  te doen.  Door het project kunnen we ons eigen beleid om het verkeer zoveel 

mogelijk buitenom te leiden uitvoeren (IVVP/Mobilteitplan Bereikbaar en op Weg). Door het project 

is versneld de HOV verbinding met Leiden, waarvan de kosten voor beide gemeenten samen 1 

miljoen zijn, gerealiseerd. Het project bestaat inmiddels uit vele onderdelen die ook voor Leiderdorp 

en haar inwoners van grote meerwaarde zijn. De meerwaarde is zowel maatschappelijk 

(leefbaarheid, veiligheid, gezondheid, duurzaamheid), economisch (betere en robuuste 

bereikbaarheid, baten versus kosten) als financieel (goedkoper door oa werk met werk te maken en 

samen op te trekken) van aard. Het is dan ook een redelijke bijdrage en logisch om uw besluit uit 

2016 over de bijdrage te bestendigen.   

De vervanging van de Dwarswateringbrug is  toegevoegd aan het project  op verzoek van 

Leiderdorp. De brug is aan vervanging toe. Dor het toevoegen van de brug aan het project kan werk 

met werk worden gemaakt. Het is logisch dat wij de kosten daarvan betalen. Het bedrag van 2,4 mio 

is gebaseerd op de kostenraming uit 2018. Er worden voor het Uitvoeringsbesluit aanvullende 

afspraken gemaakt over het moment van betalen en het benodigde bedrag.   

 

10. Dit is een logische en redelijke afspraak en gelijk aan uw besluit in 2016 

De Leidse Ring Noord brengt extra kosten voor beheer en onderhoud van de Oude Spoorbaan met 

zich mee. Het is niet reëel om die kosten door Leiden te laten dragen, aangezien deze het gevolg zijn 

van maatregelen die op Leiderdorps grondgebied liggen. In 2016 besloot u daarom ook in te 

stemmen met deze kosten.  Dit bedrag geldt als plafondbedrag; Op dit moment verwachten we nl 

dat de kosten onder dit bedrag zullen blijven. Bij het uitvoeringsbesluit zal duidelijk zijn wat de 

beheer en onderhoudskosten zijn.  Er is nog geen dekking. Deze kosten zullen we betrekken bij de 

opstelling van de kadernota 2021 

 

11. en 12. Duidelijkheid over de geldende kaders 

Met dit geactualiseerde kaderbesluit worden nieuwe kaders voor de LRN vastgesteld. Het is voor 

een ieder helder en duidelijk wat de geldende kaders voor de LRN vanaf november 2019 zijn als dit 

geactualiseerde kaderbesluit door de raad wordt vastgesteld en het Kaderbesluit uit 2016 wordt 

ingetrokken. 
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5. Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 
1. Nog nadere uitwerking nodig 

In dit kaderbesluit leggen we de kaders voor het project vast. Per tracédeel zijn er echter nog zaken 

die uitgezocht en uitgewerkt moeten worden, vaak in samenhang met raakvlakprojecten. Ook zijn er 

verschillende wensen vanuit de omgeving en moeten zaken als ruimtelijke inpassing en 

duurzaamheidsmaatregelen nog uitgewerkt worden. De uitwerking hiervan en uiteindelijke keuzes 

voor oplossingsrichtingen zijn allemaal onderdeel van de volgende fase van het project richting het 

uitvoeringsbesluit..  

 

Daarnaast wordt er een pakket aan duurzaamheidsmaatregelen en fietsmaatregelen uitgewerkt 

voor de Leidse Ring. Per tracédeel worden de wensen, kansen, mogelijkheden en kosten hiervan in 

beeld gebracht. Vervolgens wordt op LRN niveau een afweging gemaakt welke maatregelen worden 

uitgevoerd om het maximale effect te behalen.  

 

2. Er zijn  risico’s voor de fase tot Uitvoeringsbesluit 

De hieronder beschreven risico’s hebben betrekking op de fase vanaf het kaderbesluit tot aan de 

uitvoeringsbesluiten. Er staan hier dus geen risico’s rondom de uitvoering in. Die volgen specifiek per 

tracédeel in het uitvoeringsbesluit.  

Belangrijkste risico’s en beheersmaatregelen voor deze fase van het project zijn: 

Risico Beheersmaatregel 

Het opknippen van de tracédelen heeft voordelen wat betreft 

planning en versnelling richting uitvoering en 

overzichtelijkheid. Het risico van het opknippen is dat het 

moeilijker is om de samenhang en integraliteit te behouden 

en te blijven sturen op de algemene doelstellingen van de 

LRN. 

 

 Programmasturing 

 Integrale 

voortgangsrapportages 

De samenhang met de gebiedsontwikkelingen STEO en KEO is 

complex. Er is inhoudelijk onderlinge afhankelijkheid; een 

beslissing rondom de gebiedsontwikkeling heeft direct impact 

op het ontwerp LRN en de participatie wordt complexer door 

deze samenhang. Dit vraagt veel afstemming en is een risico 

voor de planning en het behalen van alle doelstellingen.  

 

 Processen op elkaar 

afstemmen  

 Proces uitgelijnd om tot 

integraal ontwerp te 

komen 

Een risico is dat er veel bezwaren vanuit de omgeving komen. 

Dit kan resulteren in uitloop van de planning en hogere 

kosten.  

 Investeren in pro-actieve 

participate 

Een risico is dat langere bestemmingsplanprocedures 

resulteren in uitloop van de planning en hogere kosten. 

 Investeren in pro-actieve 

participatie 
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  Tijdig starten met benodigde 

onderzoeken 

Onverwachte ontwikkelingen rondom Kabels en Leidingen 

kunnen resulteren in uitloop op de planning. Ook de 

samenwerking met en (het uitblijven van) een bijdrage van 

netbeheerders is een risico. 

 

 Vroegtijdig opstarten van 

samenwerking met K&L 

bedrijven 

 Leren van eerder opgedane 

ervaring bij Leidse 

projecten 

Project gaat niet door als gevolg van de stikstofdepositie.   Vroegtijdig extra onderzoek 

uitvoeren 

 Goede onderbouwing 

aanleveren dat project van 

groot maatschappelijk 

belang is.  

 

6. Communicatie 
Communicatie en participatie heeft plaatsgevonden volgens het daarvoor opgestelde plan.   

Er wordt geparticipeerd over  de oplossing met het participatieniveau informeren. Er wordt 

geparticipeerd over de inpassing (groen etc) met het participatieniveau raadplegen 

Vanuit de gedachte van gerichte participatie zijn per tracédeel informatieavonden georganiseerd en 

klankbordgroepen samengesteld in beide gemeenten. Daarnaast zijn bewonersbrieven gestuurd om 

alle belanghebbende Leiderdorpers en Leidenaren uit te nodigen voor het participatieproces. 

Belangengroepen zijn ook geïnformeerd en zijn uitgenodigd om mee te denken.  

 

Tijdens de participatie is aandacht besteed aan de verschillende belangen die spelen. Met deze input 

wordt verder gewerkt richting uitvoeringsbesluiten. De belangen betreffen voornamelijk 

geluidsoverlast, luchtkwaliteit, ruimtelijke inpassing, snelheid, zicht (op bv de Boterhuispolder) en 

ontsluiting. Deze opsomming is niet uitputtelijk en geeft slechts een indicatie. Deze belangen van de 

omgeving worden richting het uitvoeringsbesluit nader uitgewerkt tot eisen en wensen. We blijven 

waar nodig in gesprek met stakeholders.  Als vertrekpunt worden de wettelijke eisen gehanteerd, en  

deze worden aangevuld met belangen van stakeholders. Hierbij wordt voortgeborduurd op de 

eerder opgehaalde input van omwonenden, wensen die al zijn  ingebracht  worden richting het 

uitvoeringsbesluit herijkt en aangevuld.  In het uitvoeringsbesluit wordt hier concrete invulling 

aangegeven.  

 

In het kader van het inwerkprogramma van de nieuwe gemeenteraden van Leiderdorp en Leiden is 

in 2018 een tweetal gezamenlijke raadssessies georganiseerd. Daarna een gezamenlijke 

informatiebijeenkomst in april 2019 over het kaderbesluit. Voor de raad van Leiderdorp is op 8 juli 

2019 nog een extra informatieavond  over de twee tracés in Leiderdorp gehouden. In het vervolg 

worden de raden eens per kwartaal geïnformeerd via voortgangsrapportages. 
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7. Financiën 
Kosten 

De globale investeringskosten bedragen voor het totale project van de Leidse Ring Noord 

€145.910.000. Ook is een onderverdeling gemaakt per tracédeel.  

In het tracédeel Engelendaal is ook de vervanging van de Dwarswateringbrug opgenomen. Dit zat 

niet in de scope van het project. In het kader van werk met werk maken en beperken van overlast is 

het verstandig om tegelijk met  de aanleg van de LRN de bestaande brug te vervangen.  De kosten 

daarvan zijn ca €2,4 miljoen en worden door ons gedragen.   

 

Daarnaast zijn ook de jaarlijkse extra kosten voor beheer en onderhoud van de tracé’s globaal in 

beeld gebracht. Voor de twee  tracés in Leiderdorp zijn deze kosten vooralsnog geschat op maximaal 

€107.000. per jaar Bij het uitvoeringsbesluit zullen de bedragen concreter zijn.  

 

Afgesproken is dat de legeskosten voor de werken die op Leiderdorps grondgebied plaatsvinden en 

de eigen ambtelijke kosten voor rekening van Leiderdorp komen.  

 

Dekking  

In het raadsvoorstel van Leiden is ook de dekking voor de realisatie van de Leidse Ring Noord 

opgenomen. Leiden draagt het overgrote deel van de kosten. In de dekking is oa uitgegaan van de 

bijdrage van Leiderdorp van €3,5 miljoen en de subsidie van de provincie van ca €30 miljoen.   

 

Onze bijdrage van €3,5 miljoen is conform de bestuursovereenkomst met Leiden. De 

kredietaanvraag wordt meegenomen in de Kadernota 2021-2024. De dekking voor de kapitaallasten 

is reeds voorzien in de reserve egalisatie exploitatie. 

 

De bijdrage van de vervanging van brug over Dwarswatering is gemaximeerd op €2,4 miljoen.  Dit 

wordt meegenomen in het Meerjaren Investerings Plan bij de begroting 2020-2023, op basis van het 

geactualiseerde Beheerplan Civiele Kunstwerken 2020-2029.  

 

Voor onze jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud geldt dat een deel van deze kosten (ongeveer 

50%)  ingaat vanaf 2022 en een deel vanaf 2024. Hiervoor is nog geen dekking. In de Kadernota 2021 

zullen we voor de extra beheer- en onderhoudskosten een indicatieve structurele post opnemen van 

€ 53.500 vanaf 2022 en nog eens € 53.500 vanaf 2024. De beheer- en onderhoudskosten zullen te 

zijner tijd worden betrokken op het moment dat de beheerplannen IBOR opnieuw geactualiseerd 

dienen te worden. 

 

In Leiden wordt tegelijk bij het Kaderbesluit een krediet aangevraagd om een aantal kleine 

maatregelen na het Kaderbesluit voor te kunnen bereiden en uit te voeren. Bij het 

Uitvoeringsbesluit  worden de kredieten voor uitvoering van de andere maatregelen gevraagd.   
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8. Evaluatie 
Dit is pas na realisatie van de LRN aan de orde. 

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

 

de secretaris,   de burgemeester, 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 

 

 

Bijlagen:  

1 Referentieontwerpen van de 5 tracédelen LRN dd 29 juli 2019.  

2. Tabel Overzicht en wijzigingen tracédelen tov 2016 


