
Leidse Ring Noord (LRN) 
Verlagen van maximum snelheid (tot 50 of 60 km/h) op de Oude Spoorbaan

1. Inleiding

De afgelopen jaren heeft over de inpassing van de Oude Spoorbaan uitgebreid constructief overleg 
plaatsgevonden tussen bewoners en projectgroep LRN. Dat heeft ook zeer tastbare resultaten 
opgeleverd, waardoor het aantal geschilpunten (vooral over de cijfers) drastisch is gedaald.
Over het onderdeel maximum snelheid bestaan echter nog steeds principiële meningsverschillen, 
waarbij bewoners argumenten aandragen die het mogelijk maken een lagere maximum snelheid in 
te stellen en de projectgroep allerlei tegenargumenten aanvoert om dat tegen te houden. Het is 
daarom nu extra belangrijk dat de raad zich over deze vraag buigt. Deze notitie reikt daarvoor de 
belangrijke ingrediënten aan, óók voor het interpreteren van de eisen die de wet stelt.
Bewoners langs de Oude Spoorbaan hebben geen principiële bezwaren tegen het verbreden van de 
weg naar 4 rijstroken. Wel vinden zij het van belang dat de geluidsniveaus acceptabel blijven én dat 
het uitzicht naar de Boterhuispolder voor bewoners / recreanten zo min mogelijk wordt belemmerd. 
Bij de uitwerking van de argumenten wordt gebruik gemaakt van een in 2019 door projectgroep en 
bewoners samen opgestelde zeer illustratieve tabel met verkeersintensiteitscijfers bij verschillende 
scenario’s, waaronder verschillende maximum snelheden. Die tabel mét toelichting is nu als bijlage 1 
bijgevoegd. 

2. Voordelen 50 of 60 km/h

- Geen meerkosten meer voor (gedeeltelijke) verdieping, indien de raad definitief besluit dat 

verdieping niet doorgaat

- Integendeel, er zijn bij lagere snelheden aanzienlijke extra besparingsmogelijkheden (naast 

de besparing die sowieso al is ingeboekt door het laten vervallen van de ongelijkvloerse 

kruising bij de Schildwacht):

o de rijstroken kunnen iets smaller en dus goedkoper aangelegd

o geluidswallen kunnen geheel of gedeeltelijk vervallen of in ieder geval veel lager 

uitgevoerd, dus een kostenbesparing, die groter is naarmate de maximum snelheid 

lager is

o lagere of geen geluidswallen leiden tot minder raakvlak met de gasleiding bij 

ontwerp, aanleg en beheer & onderhoud (kostenvoordeel)
o lagere onderhoudskosten1 (komen namelijk 100% ten laste van Leiderdorp) van de 

weg en aangrenzende voorzieningen zoals geluidswallen

- De wens van bewoners voor behoud van vrij uitzicht wordt zo beter gehonoreerd

- Minder files in de spits2

- Verkeer wordt veiliger door minder grote snelheidsverschillen 

- Minder CO2 uitstoot, dus beter voor klimaat

- Minder uitstoot NOx, dus minder risico PAS problemen

- Minder fijn stof uitstoot

1 Onderhoudskosten huidige Oude Spoorbaan zijn nu € 60.000/jr en worden bij 4-baans weg met geluidwallen 
en complexe rotonde met fietstunnel in het concept Kaderbesluit gemaximeerd op ca € 170.000

2 Het LRN rapport “50 versus 80 km/h” van Goudappel Coffeng van 14 januari 2016 concludeert in hst 2.3 onder 
meer dat hogere snelheden op de Oude Spoorbaan leiden tot een toename van “voertuigverliesuren”   (= 
files), met name in de spits



3. Bezwaren volgens de projectgroep, inclusief weerlegging bewoners:

1. Doel LRN wordt zo niet gehaald omdat auto’s voor de Engelendaal kiezen. 

Reactie bewoners: 
Dit is aantoonbaar onzin. Rijden naar de A4 via de Oude Spoorbaan is zelfs nu al 2,5 minuut sneller 
dan via de Engelendaal. Overwogen kan worden matrixborden te plaatsen om dit te benadrukken.
De extra LRN tijdswinst door sneller te rijden was bij 80 km/h slechts 30 seconden maar is nu met 
rotonde en 70 km/h al aanzienlijk lager en deze valt nog steeds in het niet bij eerdergenoemde 2,5 
minuut snellere rijtijd.

2. Verkeerscapaciteit Oude Spoorbaan wordt veel lager bij lagere snelheid.

Reactie bewoners: 
Dat effect is marginaal (zie de tabel én toelichting in de bijlage 1); de echte oorzaak van de 
capaciteitsverlaging is de rotonde in plaats van de oorspronkelijk geplande ongelijkvloerse kruising bij  
de Schildwacht (zie de toelichting in bijlage 1)

3. Op de Engelendaal wordt de door LRN beoogde reductie van verkeer en dus milieubelasting 

zo niet gehaald

Reactie bewoners: 
Minder verkeer op Engelendaal was een onterecht argument van wethouder Wassenaar in 2016; 
verkeer zal ook daar onvermijdelijk toenemen (zie de tabel in bijlage 1)

4. Leiden betaalt niet mee bij lagere snelheid Oude Spoorbaan.

Reactie bewoners: 
Uit WOB procedure blijkt dat dit argument in 2016 onterecht is gebruikt door wethouder Wassenaar

5. Geen milieuredenen om langzamer te rijden, want aan alle grenswaarden voor milieu (m.n. 

NOx en fijn stof) wordt voldaan en er zijn geen concrete CO2 eisen

Reactie bewoners: 
Ook Leiderdorp heeft zich gecommitteerd aan de klimaatdoelstellingen van het kabinet en alle 
beetjes helpen. Ook al ligt er geen Natura2000 gebied direct in de buurt (PAS discussie), NOx is een 
grootschalig probleem waarvan elke reductie helpt. EU Luchtkwaliteitsgrenswaarde voor fijn stof is 
economisch gebaseerd; er is geen veilig no-effect level, dus elke reductie helpt, zeker in de sterk 
vervuilde Randstad. Minder grote snelheidswisselingen dragen eveneens bij aan minder uitstoot3.
In het concept Kaderbesluit wordt Duurzaamheid onderschreven. Is dit alleen letter of ook realiteit?

6. Een eis van 60 km/h is wettelijk niet toegestaan

Reactie bewoners:
Wellicht is het goed te beginnen met een vergelijking met de LRN in Leiden. Daar is voor het gehele 
traject gekozen voor 50 km/h, terwijl volgens de wet ook 70 km/h zou zijn toegestaan. Net als op de 
Oude Spoorbaan heeft de LRN in Leiden een doorstroomfunctie maar ook daar is rekening gehouden 
met de nabijheid van woningen langs het tracé. 
Het is dus niet alleen een vraag van wat wettelijk is toegestaan maar ook van wat wenselijk is 
vanuit een oogpunt van bescherming van belangen van bewoners. Dat bewoners langs de Oude 
Spoorbaan ook kunnen leven met een maximum snelheid van 60 km/h is dus al een duidelijk 
compromis, omdat hier ook 50 km/h wettelijk kan worden voorgeschreven. Als 60 km/h hier niet zou 
mogen dan zijn veel wegbeheerders in Nederland in overtreding!

3 Vuistregel TNO: vervuiling wegverkeer is evenredig aan Versnelling + Snelheid/70



Dan wat betreft de wettelijke eisen. In bijlage 2 is een kort overzicht gegeven van de wettelijke eisen 
die op de situatie rond de Oude Spoorbaan van toepassing zijn. De wegenverkeerswet en de daaruit 
voortvloeiende bepalingen en uitvoeringsbesluiten BABW zijn daarbij leidend en hebben een 
wettelijke status. Uit het overzicht in bijlage 2 en de daarbij door bewoners gegeven toelichting is af 
te leiden dat een eis van 60 km/h volgens de wet mag worden voorgeschreven en waar de wet al 
multi-interpretabel zou zijn mag de raad daarin haar eigen afweging en keuzen maken. Het is 
daarbij eveneens aan de raad te bepalen of de Oude Spoorbaan ligt binnen of buiten de bebouwde 
kom. 
Hoewel er ook CROW richtlijnen bestaan die toelichten onder welke omstandigheden welke 
maximum snelheid wenselijk is, zijn die richtlijnen niet wettelijk bindend. 
Mocht de raad desalniettemin gevoelig zijn voor het argument dat 60 km/h wettelijk op problemen 
stuit, dan wordt toch gekozen voor 50 km/h, wat geheel binnen de wet probleemloos mag binnen 
de bebouwde kom? Immers door zelf te kiezen voor 70 km/h heeft de projectgroep al erkend dat 
de Oude Spoorbaan ook beschouwd kan worden als te zijn gelegen binnen de bebouwde kom. Dat 
zou dan een volledige harmonisatie met Leiden opleveren.

7. Een eis van 50 of 60 km/h is onrealistisch voor deze 4-baansweg, die juist uitnodigt tot 

sneller rijden

Reactie bewoners: 
Dat argument geldt evenzeer voor alle andere 4-baans trajecten van de LRN in Leiden; ook daar mag 
nergens sneller worden gereden dan 50 km/h, hoewel de weg daartoe uitnodigt.

8. De bedoeling van de LRN is een vlotte doorstroming te bieden aan het verkeer en daar past 

een lagere snelheid niet bij

Reactie bewoners:
Wij onderschrijven dat doel, maar de realiteit is dat óók dichtbij in Leiden diverse knelpunten in de 
LRN liggen, waaronder de voetgangersoversteekplaats Willem de Zwijgerlaan, verkeerslichten bij 
Kooiplein en Engelendaal en de frequent openende Zijlbrug. Waarom moet dan alleen de Oude 
Spoorbaan een “racebaan” worden, terwijl daarin dicht bij elkaar twee rotondes liggen die het 
verkeer na enkele honderden meters alweer afremmen? Bovendien stroomt verkeer aantoonbaar 
beter door als de snelheidswisselingen niet te groot zijn.

9. Handhaving wordt problematisch omdat politie dit geen prioriteit geeft

Reactie bewoners:
Dit is inderdaad een punt van aandacht, waarbij de raad overigens zeker niet machteloos hoeft af te 
wachten wat de politie besluit. Bovendien speelt dit probleem ook prominent in Leiden waar de LRN 
ook een 4-baans weg is. Hier kunnen - net als in Leiden - creatieve oplossingen bedacht en ingezet 
worden, zoals:

- Flitspalen (staan nu ook op de kruising Sumatrastraat)

- Palen met smiley’s (staat nu ook al direct na de Zijlbrug en blijken vrij effectief)

- Regelmatige handmatige controle met lasermeting (gebeurt ook nu al regelmatig op Oude 

Spoorbaan)

- Trajectcontrole

- De frequentie van controleren kan laag zijn (wat past bij een lage prioriteit), maar moet op 

onvoorspelbare momenten plaatsvinden.

- Bij 50 of 60 km/h eventueel extra plaatsing van 50 of 60 km/h bord direct na brug 

Dwarswatering, eventueel met onderbord “Beperking geluidhinder”

- Bij 50 km/h aanduiding einde bebouwde kom bij rotonde N446 (staat al in concept 

Kaderbesluit)



10. Uit computersimulaties met zichtlijnen blijkt dat het wel meevalt met het verlies aan zicht

Reactie bewoners:
De gepresenteerde “plaatjes” geven een uiterst geflatteerd beeld met vooral veel groen erin. Op het 
eerste deel (tussen brug Dwarswatering en rotonde) blijft bij het huidig voorstel het voorste deel van 
de Boterhuispolder onzichtbaar; ter hoogte van het Ovaal is de hele polder onzichtbaar en zijn nog 
slechts de (groene) boomtoppen aan de horizon zichtbaar. Erkend wordt dat langs delen van het 
tracé – met name ter hoogte van de Dijkwacht – ook beplanting deels het zicht op de polder 
ontneemt, maar dat is in de wintertijd niet het geval.
De Boterhuispolder is onderdeel van het Groene Hart. Het is interessant te lezen hoe ten aanzien van 
dit Groene Hart onder meer door de 3 betrokken provincies (Noord-Holland, Zuid-Holland en 
Utrecht) wordt aangekeken tegen begrippen als vrij zicht en openheid. Het lijkt erop dat de 
projectgroep hier op geen enkele wijze rekening mee heeft gehouden. In Bijlage 3 wordt daarover 
meer informatie verstrekt.

11. Het doel van meer vrij uitzicht is ook te bereiken door lagere geluidswallen in combinatie 

met een ontheffing hogere waarden Wet Geluidhinder.

Reactie bewoners:
Deze “oplossing” wordt ook gesuggereerd in de laatste twee regels van hst 2.6.1 van het concept-
Kaderbesluit. Echter de Wet Geluidhinder geeft bewoners bij deze reconstructie van de weg wettelijk 
recht op bescherming tot tenminste het geluidsniveau van voor de reconstructie, ook omdat teveel 
geluid tot gezondheidsschade kan leiden. Een ontheffing hogere waarden (art 110a Wgh) is 
uitsluitend toegestaan als het fysiek en/of economisch onmogelijk is afdoende beschermende 
maatregelen te treffen aan de bron of bij de ontvanger. Dat is hier niet het geval, dus is het 
toepassen van een ontheffingsprocedure hier in strijd met de wet. Zelfs al zou zo’n 
ontheffingsprocedure voor vergelijkbare situaties eerder zijn toegepast dan nog gaat van zo’n 
onjuiste toepassing juridisch gezien geen precedentwerking uit.

4. Conclusie

Veel van de in de afgelopen jaren door de projectgroep opgebrachte argumenten tegen een 
snelheid lager dan 70 km/h (aanvankelijk zelfs 80 km/h) gaan mank. 
De relevante wetsteksten laten ruimte voor interpretatie. Wat dat betreft vallen zowel de uitleg 
van de projectgroep als die van bewoners daarbinnen. Daarmee is nu het laatste woord aan de 
raad, waarbij ook de uiteindelijke keuze voor 50 of het compromis 60 km/h aan het oordeel van de 
raad wordt overgelaten.

Opgesteld ten behoeve van het Politiek Forum op 30 september 2019 door de volgende bewoners 
langs het tracé:
(gegevens zijn bekend bij de griffie)



Bijlage 1
Hoe zien de verkeerscijfers er nu uit en wat kunnen we daarvan leren?

Recentelijk (februari en april 2019) zijn op verzoek van bewoners de meest recente verkeerscijfers 
door de verkeerskundigen van Leiden beschikbaar gesteld, die in onderstaande tabel zijn 
samengevat. Projectgroep en bewoners zijn het eens over deze cijfers.

Vergelijking verkeerintensiteiten (motorvoertuigen/etmaal in beide richtingen samen)
Percentages betreffen verschil t.o.v. Referentie in 2010

Scenario’s 
in 2030

Zijlbrug Bypas
s

Engelendaa
l noord

Engelendaa
l midden

Engelendaa
l zuid

Oude 
Spoorbaa
n west

Oude 
Spoorbaa
n oost

Referentie 
in 2010

29.120 3.130 16.710 14.960 15.250 15.270 16.460

Zonder LRN 
in 2030 
bij max 60 km/h

42.080
(+ 46%)

4.850 24.540
(+ 47%)

16.440
(+ 10%)

19.710
(+ 29%)

20.010
(+ 31%)

22.740
(+ 38%)

Met LRN in 
Leiden en L’dorp 
bij max 80 km/h

44.840
(+ 54%)

0 29.710
(+ 78%)

17.650
(+ 18%)

19.710
(+ 29%)

22.860
(+ 50%)

24.820
(+ 51%)

Met LRN in 
Leiden en L’dorp 
bij max 70 km/h

44.400
(+ 52%)

0 30.010
(+ 80%)

17.760
(+ 19%)

19.760
(+ 30%)

21.770
(+ 43%)

24.040
(+ 46%)

Met LRN in 
Leiden en L’dorp 
bij max 60 km/h

43.810
(+ 50%)

0 30.210
(+ 81%)

17.920
(+ 20%)

19.910
(+ 31%)

20.600
(+ 32%)

23.000
(+ 40%)

Verschil 70 of 60 
km/h

-5% -4%

Wat opvalt bij lezing van de tabel is het volgende:

 Ook zonder LRN zal er sprake zijn van een forse toename van de verkeersintensiteit, zowel 

vanuit Leiden (zie cijfers Zijlbrug) als op de Oude Spoorbaan, maar óók op de Engelendaal. 

Hierbij speelt ook een – nu gecorrigeerde – eerdere rekenfout bij de berekeningen van de 

verkeerskundigen een rol.

 Mét de LRN zullen de verkeersintensiteiten op al deze wegen (dus óók op de Engelendaal) 

nog aanzienlijk verder toenemen. 

 Het vervallen van de Bypass (ooit bedoeld om een fietstunnel onder de Engelendaal mogelijk 

te maken, maar nu óók om sluipverkeer door de woonwijk te verminderen) leidt daarbij tot 

een verdere toename van de belasting van de Engelendaal.

 Er zijn nu dus ook verkeerscijfers bij een snelheid van 60 (=huidige situatie), 70 en 80 km/h 

op de Oude Spoorbaan beschikbaar: Verlaging van de maximum snelheid van 70 naar 60 

km/h leidt tot een afname van de verkeersintensiteit op de Oude Spoorbaan van slechts 4-

5%. Deze afname is marginaal vergeleken met de grote overall toename als gevolg van de 

LRN. In theorie zal die afname bij 50 km/h nog iets groter zijn doch de verkeerskundigen 

gaan ervan uit dat ook dan – net als nu – ca 60 km/h wordt gereden. Daarom hebben ze 50 

km/h niet apart berekend.



Verder worden reeds in het rapport “Voorkeursuitwerking LRN” van 29 april 2016 voor o.a. de Oude 
Spoorbaan twee varianten beschreven: 

o BASISVARIANT met 80 km/h en ongelijkvloerse kruising bij de Schildwacht. Bij die variant 

van de LRN neemt de verkeersintensiteit op de Oude Spoorbaan toe met ca 35%. Dat 

spoort met de cijfers in de tabel hierboven.

o MINIMUMVARIANT met 50 km/h en een gelijkvloerse kruising met verkeerslichten bij de 

Schildwacht. Bij deze variant neemt de verkeersintensiteit op de Oude Spoorbaan toe 

met ca 5%

Het verschil in capaciteitstoename tussen beide varianten is dus best groot maar het meest 
opvallend is de volgende toelichtende tekst in dat rapport: 

 “De doorstroming op de Leidse Ring Noord verbetert in de variant BASIS ten opzichte van de variant 
MINIMAAL. Vooral op de Oude Spoorbaan is een grote toename van de intensiteit zichtbaar. Dit 
wordt veroorzaakt door de toevoeging van een ongelijkvloerse kruisingen op dit wegvak.” 

En laat het nu net die ongelijkvloerse kruising zijn die door de projectgroep zelf is geschrapt en 
vervangen door een rotonde! 
Ook uit deze analyse is dus indirect af te leiden dat het verhogen of verlagen van de maximum 
snelheid slechts een marginaal effect heeft op de verkeersintensiteit.



Bijlage 2
Van toepassing zijnde wettelijke bepalingen

Door verkeerskundigen wordt vaak gesproken over stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en 
erftoegangswegen. Dit is jargon uit onder meer de CROW richtlijnen, die echter géén wettelijke 
status hebben.
Wettelijk relevant zijn voor deze situatie alleen de bepalingen zoals vastgelegd in onder meer de 
Uitvoeringsvoorschriften BABW en daarbij vooral Hst II, paragraaf 4, artikel 1, artikel 2 en artikel 4.

De relevante wetsteksten (hierna geel gemarkeerd) daar luiden:
Art 1.  “De in te stellen maximumsnelheid dient in overeenstemming te zijn met het wegbeeld ter 
plaatse. Dit betekent dat waar nodig de omstandigheden op zodanige manier zijn aangepast dat de 
beoogde snelheid redelijkerwijs voortvloeit uit de aard en de inrichting van de betrokken weg en van 
zijn omgeving”.
Reactie bewoners: Het is het laatste (door bewoners onderstreepte) deel van de tekst wat door de 
projectgroep stelselmatig is genegeerd. Los van de vraag of de Oude Spoorbaan beschouwd wordt als  
gelegen binnen of buiten de bebouwde kom, er liggen 160 woningen nagenoeg aaneengesloten 
direct naast het tracé en deze wetstekst eist dat óók daarmee rekening wordt gehouden.  

Art 2. (hier worden alleen de relevante passages opgenomen) Geen andere dan de volgende 
maximumsnelheden worden vastgesteld:
a. binnen de bebouwde kom: 70, 30, 15 km/h 4 
b. buiten de bebouwde kom:

 op autowegen: 80 km/h
 op autosnelwegen: 130, 120, 110, 100, 90, 80, 70, 60, 50 km/h;
 op andere wegen buiten de bebouwde kom: 60, 30 km/h

Art 4. Bord A1 (30 km/h binnen en buiten de bebouwde kom en 60 km/h buiten de bebouwde kom) 
mag op wegvakken slechts worden toegepast indien wordt voldaan aan de volgende eisen:

- iedere weg in het betrokken gebied heeft voornamelijk een verblijfsfunctie; 
Reactie bewoners: Het is evident dat de Oude Spoorbaan zelf geen verblijffunctie kan hebben en dat 
geldt voor veel wegen buiten de bebouwde kom. Het is daarom niet zonder reden dat deze wetstekst 
nadrukkelijk refereert aan “in het betrokken gebied” (door bewoners onderstreept). Uit deze 
woordkeuze mag worden geconcludeerd dat de werkingssfeer van deze bepaling zich ook uitstrekt tot  
de in de directe nabijheid gelegen Leyhof, die nadrukkelijk een verblijfsfunctie heeft.

- om te voorkomen dat de verblijfsfunctie wordt aangetast door een relatief hoge intensiteit van het 
gemotoriseerde verkeer, is de weg met zijn omgeving waar nodig aangepast;
Reactie bewoners: er liggen steeds na enkele honderden meters al (snelheidsbeperkende) rotondes in 
het tracé en bij een eis van 60 km/h kan de Oude Spoorbaan smaller (= snelheidsdempend) 
uitgevoerd worden dan in het huidige ontwerp)

- met het oog op snelheidsbeperking en attentieverhoging is extra aandacht besteed aan potentieel 
gevaarlijke punten, , zoals voetgangersoversteekplaatsen, kruispunten voor fietsers etc 
(Bewoners: hiermee is in het voorgestelde ontwerp al goed rekening gehouden)

Conclusie bewoners: aan alle 3 eisen wordt voldaan en dus mag 60 km/h voorgeschreven worden.

4 Toelichting bewoners: 50 km/h is al standaard voor binnen de bebouwde kom



Bijlage 3
Vrij zicht en openheid 

1. Een citaat over Openheid, uit de Kwaliteitsatlas van Stichting Groene Hart m.b.t. de 

kernkwaliteiten van het Groene Hart:

“Openheid betekent vooral ’zicht op de horizon’. Hoe open een gebied is, of wordt ervaren 

hangt niet alleen samen met maat en schaal, maar ook met de randen van het gebied. Hoge 

gebouwen, windmolens, maar ook boselementen kunnen het gevoel van openheid snel 

aantasten. Openheid is een dus kwetsbare kernkwaliteit. Openheid is bovendien een ‘schaars 

goed’ in de volle Randstad. Het handhaven van de openheid in grote delen van het Groene 

Hart betekent tevens het respecteren van de cultuurhistorische waarde van die gebieden."

2. Een citaat uit de Notitie over het Perspectief Groene Hart 2040 in relatie tot het beleid van 

de Groene Hart-provincies m.b.t. Versterking Landschap en Identiteit:

“De openheid van het Groene Hart is een kostbaar goed. Hier gaan we zuinig mee om. Toch 
vinden we het acceptabel dat de openheid op een aantal plekken afneemt om ruimte te 
bieden aan:
a) de onvermijdelijke ontwikkelingen en transities op het gebied van energie;
b) de onvermijdelijke ontwikkelingen en transities op het gebied van bodemdaling.

Het is opvallend dat in de laatste tekst geen uitzondering wordt gemaakt voor (onvermijdelijke)  
reconstructies van wegen. 
Verder wordt benadrukt dat de uitvoering van geluidsbeschermende maatregelen zo veel mogelijk in 
het landschap ingepast moeten worden. Dat houdt dus in (liefst zo laag mogelijke) geluidswallen in 
plaats van geluidsschermen.


