
Plesmanlaan  Schipholweg  
 
Morssingel                                            Dellaertweg 

Willem de Zwijgerlaan Engelendaal Oude Spoorbaan  

Wat?  

Auto 
(H)OV 
Fiets 
Voetganger 

• Een gelijkvloerse autokruising van de 

Plesmanlaan, Vondellaan en 
Darwinweg voor betere doorstroming 
van de auto.  

• Een ongelijkvloerse langzaam verkeer 
kruising maken bij Darwinweg en 

Plesmanlaan. 
• De rotonde Darwinweg aanpassen 

voor betere doorstroming van de 
auto.  

• (H)OV zo optimaal mogelijk 
faciliteren.  

• Ontsluiting Pesthuis via Pesthuislaan 

• Kruisingen met Morssingel en Dellaertweg 

herinrichten voor betere doorstroming van de 
auto en (H)OV.  

• (H)OV zo optimaal mogelijk faciliteren. 
• De verdere uitwerking van dit tracédeel vindt 

plaats in samenhang met gebiedsontwikkeling 

STEO en autoluwe binnenstad, met als basis dat 
de huidige fiets en voetgangersoversteek op 
Schipholweg verdwijnt en er minimaal één 
langzaam verkeer oversteek rondom het 
spoorviaduct toegevoegd wordt. 

• Kruising Willem de Zwijgerlaan – 

Sumatrastraat ongelijkvloers herinrichten, 
voor betere doorstroming van de auto en 
(H)OV en verbetering fiets.  

• (H)OV zo optimaal mogelijk faciliteren.  
• De verdere uitwerking vindt plaats in 

samenhang met gebiedsontwikkeling van 
Kooiplein. 

• Beperkte verplaatsing van de 
voetgangersoversteek na realisatie  nieuwe 
kooiplein ontsluiting 

• De bypass op de Engelendaal vervalt 

en extra rechtsafopstelstrook op 
kruising vanuit Zijlbrug naar 
Engelendaal en deze voortzetten op 
de Engelendaal 

• Toevoegen van een ongelijkvloerse 

langzaam verkeerverbinding onder 
de Engelendaal om het fietsnetwerk 
te verbeteren 

• Tracéligging zo zuidelijk mogelijk 
aanleggen 

• Toevoegen van een zo lang mogelijk 
geluidsscherm aan de noordzijde bij 
de wijk Driegatenbrug. 

• Verplaatsen komgrens ivm snelheid 
70 km/h Oude Spoorbaan 

• 3e rijstrook rechtdoor vanuit Zijlbrug 

• Wegvakken naar 2x2 rijbanen voor 

robuustheid netwerk en betere 
doorstroming auto  

• Realiseren van een ongelijkvloerse 
langzaam verkeer verbinding haaks 
op de Oude Spoorbaan in nabijheid 

van en aansluitend op de Schildwacht 
en daarbij opheffen gelijkvloerse 
fietsoversteek bij rotonde 
N445/N446 

• Realiseren van een rotonde 
aansluiting Schildwacht 

• Snelheidsregime van 70 km/h en 
verleggen komgrens 

Tekst  in 2016 
Kaderbesluit  

• Inrichten wegprofiel tussen Einsteinweg en Darwinweg welke aansluit aan ontwerpsnelheid van 50 
km/u; 

• Inpassen van de weg met groenvoorzieningen;  
• Ongelijkvloerse aansluiting ter hoogte van de Darwinweg en de Vondellaan, waarbij het afslaande 

verkeer en het overstekende langzaam verkeer met VRI geregeld wordt en waarbij aan HOV 
prioriteit gegeven kan worden; 

• Fietstunnel onder de Darwinweg waardoor het fietspad aan de noordzijde van de Plesmanlaan 
verbonden wordt met het bestaande fietsnetwerk; 

• Laten vervallen van de huidige doorsteek door de berm van de Plesmanlaan ter hoogte van de 

Pesthuislaan;  
• Verbeteren van de inrichting van het bestaande Plesmanviaduct onder het spoor door middel van 

verlichting en wandafwerking; 
• Van het kruispunt met de Schipholweg-Morssingel door het verruimen van de bocht en het 

verwijderen/verplaatsen van de huidige langzaam verkeer oversteken 

• Verbreden en instellen voor twee richtingen van het fietspad aan de zuidzijde van de Morssingel tot 
aan de Morspoort 

 

• Aanbrengen van een haltekom aan de 
westzijde van de Schipholweg thv de 
postkantoorlocatie in de richting van Leiden 
Centraal 

• Aanbrengen van een haltekom aan de 
noordzijde van de Willem de Zwijgerlaan thv 
Groeneoord Plaza in de richting van Leiden 
Centraal 

• Aanpassen van de wegbelijning ten behoeve 

van verbetering van de doorstroming van 
openbaar vervoer ter hoogte van de Willem 
de Zwijgerlaan in de richting van Leiden 
Centraal 

• Aansluiten van de fietspaden aan de 

onderdoorgang aan de Willem de 
Zwijgerbrug 

• Vergroenen van de leuningen van de Willem 
de Zwijgerbrug en aanbrengen 
geluidsvoorzieningen in het verlengde van de 

brugleuningen aan de noord- en westzijde 
• Inpassen van de weg met 

groenvoorzieningen en geluidvoorzieningen 
• Inrichten van haltevoorzieningen aan de 

noordwestzijde en de zuidwestzijde van de 
rotonde op de Kooitunnel 

• Nemen van maatregelen aan 
verkeersregelinstallaties voor het 
bevorderen van de doorstroming van het 
(hoogwaardig) openbaar vervoer om te 
voldoen aan de daartoe gestelde R-net eisen 
van de Provincie Zuid-Holland 

• Maken van een ongelijkvloerse aansluiting 
ter hoogte van de 
Sumatrastaat/Ijsselmeerlaan aansluitend aan 
en in combinatie met de Kooitunnel 

• Slopen van de tussenwoningen Willem de 
Zwijgerlaan nrs 50,52,54,56,58,60 

• Reconstrueren van het kruispunt 
Sumatrastaat/IJsselmeerlaan. 

• Aanbrengen van geluidsvoorzieningen aan de Zijlbrug na overleg met de Provincie 
Zuid-Holland 

• Reconstrueren van de aansluiting Oude Spoorbaan met de Engelendaal 
• Afbuigen van de as van de Oude Spoorbaan van de woningen Driegatenbrug 
• Aanbrengen busstroken 
• Vervallen fietspad aan de noordzijde tot aan de Zijlbrug 
• Aanbrengen van een geluidsvoorziening over een zo groot mogelijke lengte aan de 

noordzijde 
• Laten vervallen van de bypass aan de zuidwestzijde 

• Maken van een fietstunnel onder de Engelendaal aan de zuidzijde van de Oude 
Spoorbaan  

• Behouden van een geluidscherm aan de zuidoostzijde (ter hoogte van oa Leidekker) 
• Ontwerpen  van de Oude Spoorbaan op een ontwerpsnelheid van 80 km/u en instellen 

van een maximum snelheid van 80 km/u tussen de Dwarswetering en de rotonde met 

de N446 
• Ontwerpen van een parallelbaan voor de ongelijkvloerse aansluiting voor het verkeer 

van en naar de Schildwacht op snelheid van 50 km/u en instellen va maximumsnelheid 
voor dit gedeelte van de parallelbaan op 50 km/u 

• Verbreden van de brug over de Dwarswetering aan de noordzijde van de bestaande 

brug 
• Verbreden van de Oude Spoorbaan naar 2x2 rijbanen aan de noordzijde van de 

bestaande weg inclusief aanleg fietspad noordzijde tussen N446 en de Schildwacht  
• Maken van een ongelijkvloerse aansluiting ter hoogte van de Schildwacht 
• Treffen van geluidwerende voorzieningen langs Oude Spoorbaan na de Dwarswetering 

 

Wijzigingen ten opzichte 
van Kaderbesluit 2016 
(in verkeerskundig 
referentie ontwerp, 
uitwerking richting 
uitvoeringsbesluit volgt 
nog) 

• Maaiveldoplossing in plaats van 
tunnel 

• Tankstation Shell slopen 
• 2 ongelijkvloerse oversteken voor 

langzaam verkeer 
• Voorlopig handhaven aansluiting / 

doorsteek Huurmij / Sanquin 

• Fietspad Darwinweg aan westkant 
• Rechtstandige aansluiting 
• Andere ontsluiting Heerema en 

omgeving 
• Ontsluiting Pesthuis via Darwinweg 

• Maatregelen Plesmanviaduct zijn 
uitgevoerd 

 
 

• Aantakking (H)OV 
op LRN bij bocht 
Schipholweg  
(busstation blijft aan 
de voorkant). 

 
 

• Aanpassen van 
de kruising 
Dellaertweg is 
een nieuwe 
maatregel. 

• Ontsluiting 
achterlangs vanaf 

2030. 
 

• Relatie gebiedsontwikkeling Kooiplein – 
inpassing verder uitwerken. 

• Voetgangersoversteek toegevoegd, 100 
meter westelijk. Uitvoeren na aanpassing 
rotonde Kooiplein. 

• Behoud beide tankstations. Amoveren 
noordelijk tankstation en terugbouwen. 

• Haltekommen bus beide vervallen 
• Wegbelijning uitgevoerd  
• Maatregelen Willem de Zwijgerbrug nog 

uitvoeren 
• Haltevoorziening rotonde kooitunnel is 

uitgevoerd 
• Amoveren tussenwoningen noodzakelijk 
• Handhaven 3-taks enkelstrooks  

Kooipleinrotonde 
• Optimalisatie zuidelijke fietsroute 

 
 

• Ruimtelijke inpassing, ligging 
zuidelijker. 

• Busstrook aan oostzijde Engelendaal 
gesitueerd en busstrook bij Oude 
Spoorbaan richting Zijlbrug. 

• 3e rijstrook rechtdoor richting Oude 
Spoorbaan Leiderdorp. 

• Bij boogwoningen geen geluidswal 
maar geluidsscherm. 

• Optimalisatie zuidelijke fietsroute. 
• Geen aparte busbaan vanaf Leiden 

richting Engelendaal, bus rijdt met 

verkeer mee. 

• Maaiveldoplossing (-1 m NAP) in 
plaats van verdiepte ligging. 

• Snelheid van 80 naar 70 km/u incl. 
kombesluit. 

• Een rotonde bij Schildwacht. 
• Geen fietsoversteek Schildwacht. 
• Van 2x1 naar 2x2 rijstroken over 

gehele tracé. 
• Fiets- en voetgangerstunnel onder de 

rotonde. 
• HOV haltes dichtbij de rotonde en op 

betere loopafstand van de wijk. 

• Ongelijkvloerse kruising met 
Schildwacht vervalt. 

• verbreden Dwarswateringbrug blijft, 
mogelijk optimalisatie landhoofd. 

• Geluidswering blijft, inpassing 

vraagstuk met de omgeving.  
 

Raakvlakprojecten  • Aansluiting op Pesthuislaan uitwerken 
met project Pesthuis 

• Project Noord Zuid 
• Gebiedsontwikkeling Vondellaan 

• Verkoop Pesthuis 

• Project STEO 
• Leefbare binnenstad 
• Singelparkproject 

• Project 
Schipholweg 130  

• Gebiedsvisie 
Schipholweg 

• Project KEO 
• Warmterotonde (Leiding Over Oost) 
• Gebiedsontwikkeling Kooiplein 
• Woningbouwopgave corporaties (oa 

Prinsessenbuurt)  

• Warmterotonde (Leiding Over Oost) 
• Herstel damwand bij boogwoningen 
• Zijlbrug 
• Gebiedsontwikkeling de Baanderij 

Keuzes aan de raad per 
tracédeel (ter uitwerking 
richting 
uitvoeringsbesluit) 

• Wel of geen 3e ongelijkvloerse 
oversteek voor langzaam verkeer bij 
de Vondellaan 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Keuzes aan de raad 
algemeen (ter 
uitwerking richting 
uitvoeringsbesluit) 

• Duurzaamheidsmaatregelen uitwerken en meenemen richting uitvoeringsbesluit  
• Verdergaande maatregelen voor langzaam verkeer inventariseren en meenemen in het vervolg  

 
 

Raming 2016 EUR 31 miljoen n.v.t EUR 34 miljoen 

 

EUR 37 miljoen 

 

Raming 2019 (excl. keuze 
aan de raad en excl. 

bijdrage kabels en 
leidingen) 

EUR ca 28,9 miljoen EUR ca 19,5 miljoen 
 

EUR ca 57,0 miljoen 
 

EUR ca 21,4 miljoen 
 

EUR ca 23,8 miljoen 
 

Tabel overzicht en wijzigingen tracedelen 


