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1.  In le id ing  

Om de bereikbaarheid van Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest te verbeteren zal de Leidse 

Ring Noord (LRN) worden gerealiseerd. De Leidse Ring Noord (LRN) loopt van de A44 tot 

aan de N445.  

Het eerste deel aansluitend op de A44 betreft de Ontsluiting Bio Sciencepark (OBSP) en is 

reeds aangelegd. Het project LRN bestaat uit 5 tracédelen: Plesmanlaan, Schiphollaan en 

de Willem de Zwijgerlaan in Leiden en Engelendaal en Oude Spoorbaan in Leiderdorp. 

Figuur 1: Ligging Leidse Ring Noord 

 

Het uitgangspunt is dat voor de verschillende onderdelen van de LRN aparte bestem-

mingsplannen worden opgesteld. Dit om verdere vertraging in de uitvoering te voorko-

men. Elk bestemmingsplan moet afzonderlijk uitvoerbaar zijn.  

Aangezien de LRN een samenhangend geheel vormt, is het ook van belang voor het geheel 

van de LRN te beoordelen of deze haalbaar is. Daarom is er een een quickscan omgevings-

aspecten uitgevoerd.  

 

De quickscan omgevingsaspecten is een beoordeling op hoofdlijnen van de meest rele-

vante omgevingsaspecten van de LRN. Hierin wordt aandacht besteed aan: 

• M.e.r.(-beoordelings)plicht 

• Geluid 

• Luchtkwaliteit 

• Externe veiligheid 

• Natuur 

• Water 

• Bodem 

• Archeologie 

• Niet gesprongen explosieven 
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• Relevante leidingen 

 

Deze quickscan is mede gebaseerd op het advies van de Omgevingsdienst West-

Holland en het advies van Erfgoed Leiden en Omstreken. Voor geluid en luchtkwa-

liteit hebben berekeningen plaatsgevonden. Ook heeft er een toetsing aan de Wet 

natuurbescherming plaatsgevonden. Deze onderzoeken zijn afgestemd met de 

Omgevingsdienst (ODWH).  

De conclusies uit deze adviezen en rapportages zijn in deze quickscan verwoord.  

De adviezen en de rapportages over geluid en luchtkwaliteit en stikstof vormen 

(losse) bijlagen bij deze quickscan. 

  



4 

 

2.  Beoordel ing  omgevingsaspecten  

 M.e.r.(-beoordelings)plicht 

 Kader 

Voor de vraag of er sprake is van een m.e.r.-(beoordelings)plicht, zal in eerste instantie 

moeten worden getoetst aan de activiteitomschrijvingen in kolom 1 en 2 van onderdeel C 

en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r.. Behalve het Besluit m.e.r. kan er ook een plan-

m.e.r.-plicht bestaan vanwege de eventueel vereiste passende beoordeling op basis van 

de Natuurbeschermingswet (zie artikel 7.2a lid 1 Wm). 

 Plangebied / onderzoek 

De ontwikkeling valt onder categorie D.1.1.: de wijziging of uitbreiding van een autosnel-

weg of autoweg. Als de activiteit betrekking heeft op een weg met een tracélengte van 

5km of meer is er sprake van een mer-beoordeling.  

De wegaanpassingen betreffen een aantal delen van de LRN. Als alleen gekeken wordt 

naar de fysieke ingrepen, dan is de lengte minder dan 5km. Er is dan sprake van een infor-

mele mer-beoordeling.  

Omdat we voor het gehele tracé (6,8 km) willen weten of dit inpasbaar is en niet tot on-

aanvaardbare milieueffecten leidt wordt een formele mer-beoordeling opgesteld. Hierin 

wordt vanwege de zorgvuldigheid de hele LRN beschouwd.  

In deze quickscan omgevingsaspecten zijn de belangrijkste omgevingsaspecten op hoofd-

lijnen beschouwd. Hieruit volgt dat er geen onaanvaardbare effecten te verwachten zijn 

(zie onderstaande paragrafen). 

 

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

bieden 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. 

 

Voor deze quickscan is een Aeriusberekening gemaakt voor de gehele LRN. Hieruit blijkt 

dat er geen significante toename van stikstofdepositie is, als gevolg van de LRN, op nabij-

gelegen Natura 2000-gebieden. Er is daarom geen plan-m.e.r.-verplichting. 

 Conclusie 

Bij het eerste bestemmingsplan voor de LRN zal een m.e.r.-beoordeling worden opgesteld 

die in gaat op de milieueffecten van de gehele LRN. Daarnaast wordt in elk deelbestem-

mingsplan specifiek ingegaan op de milieu- en andere omgevingsaspecten die voor het 

desbetreffende plangebied van belang zijn. Uit voorliggende quickscan omgevingsaspec-

ten blijkt dat er vooralsnog geen onaanvaardbare effecten te verwachten zijn. 
  



 

 

5 

 

 Wegverkeerslawaai 

 Kader 

Wet geluidhinder 

Bij vaststelling of herziening van een bestemmingsplan is het conform de Wet geluidhin-

der (Wgh) noodzakelijk dat er aandacht wordt besteed aan de akoestische situatie. 

Als er fysieke wijzigingen plaatsvinden aan zoneringsplichtige wegen moet onderzocht 

worden of sprake is van een reconstructie in de zin van de Wgh. Dit onderzoek richt zich 

met name op bestaande woningen en andere geluidgevoelige objecten. 
 

Lokale wet-/regelgeving en beleid 

Geluidsnota Leiden 2004 

Leiden heeft in 2004 de Geluidsnota Leiden vastgesteld. Met deze geluidsnota is voor het 

eerst het gemeentelijk geluidbeleid, ook het gedeelte zoals dat al jaren werd uitgevoerd, 

formeel vastgelegd. Dit geluidsbeleid maakt lokaal differentiëren mogelijk en levert zo een 

passend geluidsniveau per gebied op. 
 

Richtlijnen voor het vaststellen van hogere waarden Wet geluidhinder 

De Omgevingsdienst West-Holland voert namens de aangesloten gemeenten de proce-

dure hogere waarde uit. Het bestuur van de Omgevingsdienst heeft richtlijnen vastgesteld, 

die als kader dienen bij het beoordelen van verzoeken van gemeenten om een hogere 

waarde. Deze richtlijnen hanteren 5 dB lagere normen dan het maximum dat op grond van 

de Wgh mogelijk is. Deze richtlijn sluit daarmee aan bij het Milieubeleidsplan van de aan-

gesloten gemeenten. 

 Plangebied / onderzoek 

Er is een Quickscan geluid (DGMR, dd. augustus 2019) uitgevoerd. Voor het aspect geluid 

betekent dit een (voorlopige) toetsing aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder en 

een inschatting van eventueel benodigde maatregelen om de toename van de geluidsbe-

lasting weg te nemen en te voldoen aan het geluidbeleid van de gemeente Leiden. 

De geluidsbelasting is berekend voor zowel de huidige situatie (voor start project: 2020) 

als de toekomstige situatie (10 jaar na aanleg 2035). Uit het akoestisch onderzoek blijkt 

het volgende: 

1. Bij de kruisingen Plesmanlaan/Darwinweg, Willem de Zwijgerlaan/Kooiplein, 
Oude Spoorbaan/Engelendaal en Oude Spoorbaan/Schildwacht is als gevolg van 
het project Leidse Ring Noord sprake van een reconstructie in de zin van de Wet 
geluidhinder. 

2. Met maatregelen in de vorm van stil wegdek (DGD-B) en geluidsschermen kan 
voor een groot deel van de woningen de toename van de geluidsbelasting wor-
den weggenomen. Het betreft wel een substantiële omvang aan geluidsscher-
men, waarbij het de vraag is of dit binnenstedelijk inpasbaar is. 

3. Voor de locatie Willem de Zwijgerlaan/Kooiplein zijn onvoldoende effectieve 
maatregelen te nemen en moeten hogere waarden worden aangevraagd. Dit 
geldt ook voor locatie Engelendaal en Schildwacht. 

4. Voor de Darwinweg is sprake van reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. 
Het toepassen van asfalt van het type SMA-NL8G+ neemt hier alle overschrijdin-
gen weg. 
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Bij het opstellen van de bestemmingsplannen zullen opnieuw geluidberekeningen ge-

maakt worden, die specifiek afgestemd zijn op het desbetreffende bestemmingsplan. Dan 

wordt ook gedetailleerder gekeken naar de definitieve maatregelen per tracédeel. 

 Conclusie 

Uit de quickscan volgt dat de beoogde ontwikkeling uitvoerbaar is voor wat betreft het as-

pect geluid. Er moeten maatregelen aan de bron worden getroffen in de vorm van stil as-

falt en (op een aantal tracédelen) geluidsschermen. Op sommige locaties zijn ook hogere 

waarden nodig.  

 Luchtkwaliteit 

 Kader 

Op basis van hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet milieubeheer is het nodig een planontwik-

keling te toetsen aan luchtkwaliteitseisen. Een ruimtelijke ontwikkeling kan vanuit het 

oogpunt van luchtkwaliteit doorgang vinden indien wordt voldaan aan één van de vol-

gende punten: 

• Er is geen sprake van normoverschrijding; 

• Er is per saldo sprake van een verbetering (saldo-benadering); 

• Het project draagt niet in betekenende mate (NIBM) bij aan de luchtkwaliteit; 

• Het project is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwa-

liteit (NSL). 

 Plangebied / onderzoek 

Er is een Quickscan luchtkwaliteit (Quickscan luchtkwaliteit, dd. 25 april 2018) uitgevoerd 

op basis van referentieontwerpen voor het geactualiseerde Kaderbesluit. Hieruit blijkt dat 

er voor stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM2,5 en PM10) geen overschrijdingen van de 

grenswaarden te verwachten zijn.  
 

Voor het aspect luchtkwaliteit is een worst-case benadering voor het gehele tracé gehan-

teerd. Uit de berekeningen volgt dat de concentraties ruim voldoen aan de grenswaarden 

uit de Wet milieubeheer. In de onderstaande tabel staan per stof de hoogst berekende 

concentraties op de toetspunten langs het traject van de Leidse Ring Noord opgenomen. 
 

 

 Conclusie 

De berekende concentraties met het project Leidse Ring Noord voldoen aan de wettelijke 

grenswaarden. Ten opzichte van de huidige situatie (2016) is sprake van een daling van de 

concentraties. 

Het aspect luchtkwaliteit levert dan ook geen belemmeringen voor het project Leidse Ring 

Noord. 
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 Externe veiligheid 

 Kader 

Externe veiligheidsbeleid heeft betrekking op het gebruik, de productie, de opslag en het 

transport van gevaarlijke stoffen. De overheid stelt grenzen aan de risico's van inrichtin-

gen met gevaarlijke stoffen. De grenzen zijn vertaald in een norm voor het plaatsgebon-

den risico (PR) en een oriëntatiewaarde en verantwoordingsplicht voor het groepsrisico 

(GR). Het Rijk heeft voor de verschillende risicobronnen beleid vastgesteld:  

• Voor bedrijven met gevaarlijke stoffen geldt het Bevi (Besluit externe veiligheid 
inrichtingen); 

• Voor transport van gevaarlijke stoffen over wegen, water en spoor geldt het Bevt 
(Besluit externe veiligheid transportroutes) en de Regeling Basisnet; 

• Voor transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen geldt het Bevb (Besluit 
externe veiligheid buisleidingen. 

Plaatsgebonden risico  

Het plaatsgebonden risico beschrijft de kans per jaar dat een onbeschermd individu komt 

te overlijden door een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het plaatsgebonden risico wordt 

uitgedrukt in risicocontouren rondom de risicobron (bedrijf, weg, spoorlijn etc.). 
 

Groepsrisico  

Het groepsrisico beschrijft de kans dat een groep van 10 of meer personen gelijktijdig 

komt te overlijden ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het groepsrisico 

geeft een indicatie van de maatschappelijke ontwrichting in geval van een ramp. Het 

groepsrisico wordt uitgedrukt in een grafiek, waarin de kans op overlijden van een be-

paalde groep (bijvoorbeeld 10, 100 of 1.000 personen) wordt afgezet tegen de kans 

daarop. Voor het groepsrisico geldt de oriëntatiewaarde als ijkpunt in de verantwoording 

(géén norm).  

Voor elke verandering van het groepsrisico (af- of toename) in het invloedsgebied moet 

verantwoording worden afgelegd, over de wijze waarop de toelaatbaarheid van deze ver-

andering in de besluitvorming is betrokken. Samen met de hoogte van het groepsrisico 

moeten andere kwalitatieve aspecten worden meegewogen in de beoordeling van het 

groepsrisico. Onder deze aspecten vallen zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid. Onderdeel 

van deze verantwoording is overleg met (advies vragen aan) de regionale brandweer. 

 Plangebied / onderzoek 

Voor externe veiligheid is voor dit project vervoer van gevaarlijke stoffen van belang. Het 

gaat daarbij om: 

• Vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg; 

• Vervoer van gevaarlijke stoffen via buisleidingen. 

Transport gevaarlijke stoffen over de weg 

Over delen van de Leidse Ringweg Noord worden gevaarlijke stoffen getransporteerd. 

De Oude Spoorbaan in Leiderdorp is opgenomen in het routeringsbesluit van de gemeente 

Leiderdorp en wordt gebruikt voor de bevoorrading van bedrijventerrein De Baanderij.  

Het deel van de Plesmanlaan in Leiden tussen Haagsche Schouwweg en de A44 maakt deel 

uit van de N206. De N206 is een transportroute voor gevaarlijke stoffen.  
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De gehele Plesmanlaan wordt gebruikt voor de bevoorrading van het LPG tankstation op 

de hoek van de Vondellaan en de Plesmanlaan. Omdat de Plesmanlaan niet is opgenomen 

in het routeringsbesluit van de gemeente Leiden, moet voor de bevoorrading met LPG van 

het tankstation een ontheffing worden verleend. Ook de overige onderdelen van de Ring-

weg Noord zijn niet opgenomen in het Leidse routeringsbesluit.  

 

De aanleg van de Ringweg Noord heeft geen effect op de hoeveelheid transporten van ge-

vaarlijke stoffen.  

Aan de bedrijven die worden bevoorraad op De Baanderij verandert namelijk niets door 

de aanleg van de Ringweg Noord. Er zijn ook geen plannen om het bedrijventerrein van 

karakter te laten veranderen.   

Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de N206 zal in de toekomst naar verwachting af-

nemen door de aanleg van de Rijnlandroute. Het vervoer van LPG over de Plesmanlaan is 

bestemd voor het LPG tankstation. Er zijn geen plannen bekend om de doorzet aan LPG 

van het tankstation te vergroten. Er is ook geen enkele reden om het routeringsbesluit van 

de gemeente Leiden te wijzigen en andere wegen daarin op te nemen.  

 

De situatie van externe veiligheid voor het transport van gevaarlijke stoffen verandert 

niet. Er zijn geen onderzoeken nodig. 

 
Vervoer gevaarlijke stoffen via buisleidingen 

Langs een deel van de Leidse Ring Noord liggen hoge druk aardgasleidingen (Willem de 

Zwijgerlaan / Kooiplein en de Oude Spoorbaan). Rondom deze leidingen liggen veiligheids-

zones. Bij de planvorming zal rekening worden gehouden met deze leidingen.  

Bij de Oude Spoorbaan zal de wijziging van de weg niet leiden tot aanpassing van het lei-

ding tracé.  

Bij het Kooiplein is waarschijnlijk verlegging van de gasleiding nodig om de LRN mogelijk te 

kunnen maken. In overleg met de Gasunie wordt gezocht naar een alternatief tracé. Dit 

hangt ook samen met de gebiedsontwikkeling bij Kooiplein. 

 Conclusie 

De situatie van externe veiligheid voor het transport van gevaarlijke stoffen verandert, 

met uitzondering van de locatie Kooiplein, niet. Er zijn geen onderzoeken nodig. Mocht bij 

Kooiplein gekozen worden voor een verlegging, dan zal dit in het kader van het bestem-

mingsplan nader in beeld gebracht worden. 

 Planologisch relevante leidingen 

 Kader 

Voor de bestemmingsplannen voor de LRN moeten de planologisch relevante leidingen in 

beeld gebracht worden. Lang niet alle leidingen zijn planologisch relevant. Er zijn twee ka-

ders relevant voor het regelen van leidingen in het bestemmingsplan. Het gaat hierbij om 

het Bevb voor buisleidingen en een advies van het rijk voor bovengrondse hoogspannings-

lijnen. Bij alle andere leidingen bepaald bevoegd gezag of deze planologisch relevant zijn. 
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 Plangebied / onderzoek 

Binnen het plangebied zijn een aantal gasleidingen, een bovengrondse hoogspanningslijn 

en diverse andere leidingen aanwezig. Op de gasleidingen is al nader ingegaan onder het 

aspect externe veiligheid. 

 

De bovengrondse hoogspanningslijn ligt naast de Oude Spoorbaan. De ligging van deze 

hoogspanningslijn zal niet veranderen door de aanpassing van de LRN. Nader onderzoek is 

daarom niet nodig. 

 

De overige leidingen zullen (waar nodig in overleg met de leidingbeheerder) zo zorgvuldig 

mogelijk ingepast worden. Deze leidingen hebben geen effect op de omgeving. 

 Conclusie 

De aanwezige planologisch relevante leidingen blijven op de huidige locatie behouden. In 

de bestemmingsplannen zullen de planologisch relevante leidingen voorzien worden van 

een dubbelbestemming. 

 Natuur 

 Kader 

De Wet natuurbescherming is gericht op de bescherming van gebieden, soorten en bos-

sen. Bij gebieden gaat het om het Natuurnetwerk, waaronder Natura 2000 gebieden. De 

bescherming van soorten is gebaseerd op de Vogel- en habitatrichtlijn, maar er zijn ook 

andere soorten beschermd. Dit kan per provincie verschillend zijn. 

Alleen als bos buiten de bebouwde kom ligt, valt het onder de Wet natuurbescherming.  

 Plangebied / onderzoek 

Voor het gehele tracé van de LRN heeft een beoordeling in het kader van de Wet natuur-

bescherming plaatsgevonden (Toetsing in het kader van de Wet natuurbescherming. Bu-

reau Waardenburg Rapportnr. 18-046). Hierbij is gekeken naar gebiedsbescherming en 

soortenbescherming. 

Daarna is er nog een Quickscan naar aanwezige soorten opgesteld door Bureau Stadsna-

tuur (15 oktober 2018). Hierin wordt nog wat specifieker ingezoomd op de soorten per 

tracédeel. 
 

Gebiedsbescherming 

Natura 2000-gebieden 

Ten westen van het tracé Leidse Ring Noord ligt Natura 2000-gebied Meijendel & Berk-

heide binnen 5 km van het plangebied. Dit is gerekend vanaf de Plesmanlaan, het meest 

westelijke deel van het plangebied. Andere Natura 2000-gebieden liggen op grotere af-

stand: De Wilck, ten zuidoosten van het plangebied (5,9 km) en de Coepelduynen ten 

noordwesten van het plangebied (6,5 km). 
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Zoals in de beoordeling Wet natuurbescherming is aangegeven zijn directe en indirecte ef-

fecten op Natura 2000-gebieden als gevolg van de reconstructie en opwaardering van 

tracé Leidse Ring Noord niet aan de orde. Uit de Areriusberekening volgt dat er geen signi-

ficante toename van stikstofdepositie is op de Natura 2000-gebieden in de omgeving. 
 

Provinciale natuurgebieden 

De Boterhuispolder (circa 260 hectare) is gelegen ten noorden van de Oude Spoorweg. 

Deze polder is door de provincie Zuid-Holland aangewezen als weidevogelgebied in de 

Omgevingsverordening. Het plangebied grenst over een lengte van ongeveer een kilome-

ter aan het weidevogelgebied. De ligging in het weidevogelgebied is op onderstaande af-

beelding weergegeven in het lichtgroen. 
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De aan te leggen Leidse Ring Noord ligt niet in de Boterhuispolder, maar grenst hieraan 

over een lengte van circa 1200 meter. Doordat de weg verbreed wordt van 2 naar 4 rij-

stroken kan dit ten koste gaan van een strook belangrijk provinciaal weidevogelgebied 

met een breedte in de orde van grootte van circa 10 meter. Dit betekent een afname van 

het weidevogelgebied met een oppervlak van circa 12.000 m2 (1,2 hectare). 
 

Een toename in verkeersintensiteit van Leidse Ring Noord kan effecten hebben op weide-

vogels in het gebied als gevolg van een verandering in verstoring door verkeersgeluid. Op 

basis contourberekeningen blijkt dat de voor vogels indicatieve 47 dB contour in het wei-

devogelgebied kan verschuiven over een zone van circa 30 meter breed.  
 

Soortenbescherming 

Op basis van de beschikbare informatie is geconcludeerd dat het plangebied betekenis 

heeft voor vogels waaronder soorten met een jaarrond beschermd nest, vleermuizen en 

voor stedelijk gebied algemene soorten amfibieën en grondgebonden zoogdieren. 
 

Het is aannemelijk dat voor het uitvoeren van de werkzaamheden en ontheffing nodig is. 

Voordat hier uitsluitsel over gegeven kan worden, zal er meer bekend moeten zijn over de 

concrete ingreep en aanwezige nestlocaties van vogels met een jaarrond beschermd nest 

en verblijfplaatsen van vleermuizen. Aanbevolen wordt de functie van het plangebied voor 

vogels met een jaarrond beschermd nest en vleermuizen te inventariseren volgens de 

voor deze groepen geldende protocollen. 

 Conclusie 

Uit de uitgevoerde onderzoeken blijkt dat de ontwikkeling geen effect heeft op de Natura 

2000-gebieden. Als gevolg van de wegverbreding en toename autoverkeer zal er wel ef-

fect optreden op het weidevogelgebied. De verwachting is dat de instandhouding van het 

weidevogelgebied niet in het geding is. De exacte inpassing en consequenties voor het 

weidevogelgebied moeten nog nader besproken worden met de Provincie. Dit zal plaats-

vinden bij de voorbereiding van het bestemmingsplan. 
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 Water 

 Kader  

Watertoets 

Om problemen met wateroverlast te voorkomen, om een goede waterkwaliteit te waar-

borgen én om de beleving van water voor burgers te vergroten, is de watertoets in het le-

ven geroepen. De watertoets is een sinds 2003 verplichte procedure die er voor zorgt dat 

water en de waterbeheerder in een zo vroeg mogelijk moment bij de planvorming worden 

betrokken. De watertoets is het hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwe-

gen en uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen 

en besluiten. 

 
Waterbeheerplan Hoogheemraadschap 

De drie hoofddoelen van het Waterbeheerplan van het Hoogheemraadschap van Rijnland 

zijn: veiligheid tegen overstromingen, voldoende water en gezond water. 
Wat betreft veiligheid is cruciaal dat de waterkeringen voldoende hoog en stevig zijn én 

blijven en dat rekening wordt gehouden met mogelijk toekomstige dijkverbeteringen. 

Wat betreft voldoende water gaat het erom het complete watersysteem goed in te rich-

ten, goed te beheren en goed te onderhouden. Daarbij wil het Hoogheemraadschap van 

Rijnland dat het watersysteem op orde en toekomstvast wordt gemaakt, rekening hou-

dend met klimaatverandering. Immers, de verandering van het klimaat leidt naar verwach-

ting tot meer lokale en heviger buien, perioden van langdurige droogte en zeespiegelrij-

zing. Het waterbeheerplan sorteert voor op deze ontwikkelingen. 

 

Waterplan Leiden (2007) 

Met het Waterplan Leiden hebben de gemeente Leiden en het Hoogheemraadschap van 

Rijnland afgesproken om gezamenlijk knelpunten in het watersysteem efficiënter op te 

lossen, kansen te benutten en andere te inspireren om 'Leiden Waterstad' nog beter op de 

kaart te zetten. In het Waterplan Leiden wordt aan de hand van de volgende vier thema's 

een visie op het water gegeven: Ruimte voor water, Water als trekpleister, Schoon en ge-

zond water, Water in de wijk. Deze visie is vertaald in een uitvoeringsprogramma 2007-

2010 met gezamenlijke maatregelen. Het Waterplan Leiden is de vertaling van het Water-

beheerplan 'Waterwerk Rijnland 2006-2009' voor het grootste deel van het grondgebied 

van de gemeente Leiden, met specifiekere richtlijnen. 

Omdat het Europese, nationale, provinciale en regionale waterbeleid zijn vertaald in be-

leid toegespitst op de unieke watersituatie in de gemeente Leiden, vormt het Waterplan 

Leiden het belangrijkste en meest concrete beleidskader voor alles gerelateerd aan water-

beheer. Daarnaast zijn doelstellingen uit eerder gemeentelijk beleid, zoals het Gemeente-

lijk Rioleringsplan, in het kader verwerkt. Naast algemene doelstellingen, zoals het streven 

naar schoner en gezonder water, een grotere veiligheid rondom water en een werkend af-

waterings- en wateropvangsysteem, zijn in het document boezemgebieden en boezemwa-

tergangen benoemd. Voor de boezemgebieden, geldt de zogenaamde 15%-compensatie 

regeling voor het verharden van onverhard terrein over oppervlaktes groter dan 500m2. 

Voor boezemwatergangen geldt een instandhoudingsbeleid, en opgestelde regels ten be-

hoeve van het onderhoud van de watergangen. 

 Plangebied / onderzoek 

Langs De Zijl en de Dwarswetering liggen primaire waterkeringen. Het tracé van de LRN 

kruist deze waterkeringen. 
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Voor deze primaire waterkeringen heeft het Hoogheemraadschap regels opgenomen in de 

Keur. Hierover zal overleg plaatsvinden met het Hoogheemraadschap. 
Vanuit het Hoogheemraadschap Rijnland geldt daarnaast de verplichting om bij een uit-

breiding van het verhard oppervlak van meer dan 500 m² een compensatieregeling ten be-

hoeve van het wateroppervlak te treffen. 

Naar verwachting zal er door de wijzigingen aan het wegprofiel extra verharding gereali-

seerd worden. Op basis van de referentieontwerpen zal de benodigde watercompensatie 

worden berekend. In overleg met het Hoogheemraadschap zal gezocht worden naar loca-

ties voor compensatie van deze extra verharding. 

 Conclusie 

Bij de verdere uitwerking van het ontwerp zal het aspect water meegenomen worden en 

zal overleg met het Hoogheemraadschap plaatsvinden.  

 Bodem 

 Kader  

Bij de ontwikkeling van een ruimtelijk plan en/of bestemmingsplan dient rekening te wor-

den gehouden met de bodemkwaliteit ter plaatse. De reden hiervoor is dat eventueel aan-

wezige bodemverontreiniging van groot belang kan zijn voor de keuze van bepaalde be-

stemmingen en/of voor de uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan. Voor een bestem-

ming zoals wonen, gelden ander normen dan voor bijvoorbeeld de bestemming bedrijven. 

Uitgangspunt is dat de bodemkwaliteit als gevolg van aanwezige bodemverontreiniging 

geen onaanvaardbaar risico oplevert voor de gebruikers van de bodem. Bovendien mag de 

bodemkwaliteit niet verslechteren door grondverzet (bijvoorbeeld graafwerkzaamheden). 

Dit is het zogenaamde stand still-beginsel.  

 

Als er sprake is van ernstige bodemverontreiniging dan gelden de regels van de Wet Bo-

dembescherming (Wbb). In de Wbb is een saneringsdoelstelling bepaald (het saneren naar 

de functie) en een saneringscriterium (wanneer moet er gesaneerd worden: bij zoge-

naamde 'spoed- of risicolocaties'). 

 Plangebied / onderzoek 

Door de Omgevingsdienst is een inventarisatie gemaakt van de meest relevante bodemge-

gevens uit het plangebied. Het gaat hierbij om informatie uit tank-, bodemonderzoek- en 

verontreinigingsbronnen. De informatie is afkomstig uit de volgende archieven: 

• het bodeminformatiesysteem (BIS/GIS)  

• het tankinformatiesysteem  

• het historische bedrijvenbestand (Hbb)  
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Bodeminformatiesysteem 

Gebleken is dat van een groot deel van het plangebied de bodemkwaliteit niet bekend is. 

De opbouw van wegen met de hieronder mogelijk gelegen verhardingslagen van puin- en 

ophooglagen kunnen voor sterke verontreinigingen met zware metalen (vnl. koper, lood 

en zink) zorgen. Daarnaast kan het gebruik van teerhoudend asfalt voor sterke verontrei-

nigingen aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) in grond en grondwater 

verantwoordelijk zijn. Met name het traject van de oude spoorbaan kan verontreinigd zijn. 

Een voormalig benzineservicestation aan de Plesmanlaan is mogelijk ook verdacht. 

 

Verder is in het BIS gekeken naar locaties die in het verleden zijn aangepakt in het kader 

van de Wbb en waarvoor het bevoegd gezag beschikkingen heeft afgegeven. De locatie 

die verdacht is, is gelegen aan de Willem de Zwijgerlaan en betreft het benzine- servicesta-

tion. Daarnaast zijn de locaties verdacht waar de oliegekoelde 40kV leidingen liggen. Deze 

kunnen zowel asbesthoudend materiaal bezitten in de tussenschotten  van de leidingen-

tracés als lekkages met koelolie hebben veroorzaakt. 

 

Er bevinden zich in het gebied geen zogenaamde spoedlocaties of locaties waar binnen 

een bepaalde termijn saneringen moeten worden uitgevoerd. 

 

De Omgevingsdienst verwacht geen belemmeringen voor het bestemmingsplan. 

 

Tankinformatiesysteem 

Verspreid over het plangebied zijn o.a. een aantal tanks aanwezig bij het aflever- service-

station. Van andere tanks is geen informatie bekend. De Omgevingsdienst verwacht geen 

belemmeringen voor het bestemmingsplan. 

 

Historisch bedrijvenbestand 

In het plangebied zijn bedrijven aanwezig geweest die potentieel verdacht zijn op het ver-

oorzaken van bodemverontreiniging. Historisch onderzoek en/of oriënterend onderzoek 

moet hier nog worden uitgevoerd. Andere locaties zijn bij bouwwerkzaamheden al wel on-

derzocht. De Omgevingsdienst verwacht echter geen belemmeringen voor het bestem-

mingsplan. 

 

Gedempte Watergangen 

Er hebben mogelijk watergangen gelopen onder of nabij het tracé Leidse Ring Noord, die 

gedempt zijn. De Omgevingsdienst verwacht echter geen belemmeringen voor het be-

stemmingsplan. 

 Conclusie 

Ten aanzien van de reeds bekende bodemkwaliteit en de inschatting van de tracés worden 

er geen belemmeringen verwacht voor het uit te voeren bestemmingsplan Leidse Ring 

Noord. De exacte gegevens met betrekking tot de werkzaamheden (diepte, oppervlakte 

etc.) zijn nog niet bekend. In verband met de graafwerkzaamheden en de afvoer van (ver-

ontreinigde) grond kan een bodemonderzoek, AP04-keuring (partijkeuring voor toepassing 

elders) noodzakelijk zijn. 

 

In het algemeen geldt dat een bodemonderzoek noodzakelijk is bij het wijzigen van de be-

stemming, de aanvraag van een omgevingsvergunning of graafwerkzaamheden. Indien 

sprake is van ernstige bodemverontreiniging, zal op basis van de Wbb en de Wabo (art 
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6.2c) pas gebouwd/ontwikkeld mogen worden wanneer bij de omgevingsaanvraag een 

door het bevoegd gezag (Omgevingsdienst West-Holland) goedgekeurd sanerings-

plan/BUS-melding is gevoegd. 

 

Indien er grond wordt afgevoerd of toegepast op een locatie, dient dit plaats te vinden 

conform de van overheidswege gestelde regels. In het bijzonder wordt gewezen op het 

Besluit bodemkwaliteit.  

Voor de bestemmingsplannen en de realisatie zal nader bodemonderzoek uitgevoerd wor-

den. 

 Archeologie 

 Kader 

De bescherming van archeologische waarden is geregeld in de Wet op de archeologische 

monumentenzorg. In deze wetgeving is de bescherming van het archeologische erfgoed, 

de inpassing hiervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van het archeolo-

gische onderzoek geregeld. 
 

Leiden heeft zeven verschillende 'waarderingsgebieden', waar verschillende regimes gel-

den naar aanleiding van de archeologische waarde of de archeologische verwachtings-

waarde. Voor de waarderingsgebieden wordt in opzet dezelfde planregel gebruikt, waarin 

een aanlegvergunningstelsel is opgenomen. De verschillen tussen de waarderingsgebieden 

zitten in de oppervlakten en diepte van bodemverstoring vanaf wanneer een aanlegver-

gunning dient te worden aangevraagd. Voor 'Waarde - Archeologie 1' geldt de aanlegver-

gunningsplicht niet, omdat het een beschermd archeologisch rijksmonument betreft, 

waarop de regels van de Monumentenwet 1988 van toepassing zijn. Voor verstoring van 

de bodem op die locaties is een monumentenvergunning vereist. 

De zeven waarderingsgebieden zijn: 

 Plangebied / onderzoek 

De werkzaamheden aan de Willem de Zwijgerlaan zullen worden gerealiseerd in een zone 

waarvoor op grond van het Bestemmingsplan Leiden Noord de dubbelbestemming 

Waarde-Archeologie 6 geldt (gebieden met een middelhoge archeologische verwachting ). 

De voor Waarde-Archeologie 6 aangewezen gronden zijn mede bestemd voor het behoud 

Waarde - Archeologie 1   Archeologisch rijksmonument   

Waarde - Archeologie 2   Gebied van archeologische waarde binnen de singels   

Waarde - Archeologie 3   Gebied van archeologische waarde buiten de singels   

Waarde - Archeologie 4   Gebieden met een hoge archeologische verwachting 

binnen de singels   

Waarde - Archeologie 5   Gebieden met een hoge archeologische verwachting 

buiten de singels   

Waarde - Archeologie 6   Gebieden met een middelhoge archeologische ver-

wacthing   

Waarde - Archeologie 7   Gebieden met een lage archeologische verwachting   
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en de bescherming van archeologische waarden. In dit gebied gelden voor ruimtelijke 

plannen de volgende criteria: archeologisch onderzoek moet plaatsvinden, indien de bo-

dem wordt verstoord over een oppervlakte van meer dan 500 m2 en dieper dan 75 cm.  
 

De werkzaamheden aan de Plesmanlaan zullen worden gerealiseerd in een zone waarvoor 

op grond van het Bestemmingsplan Leiden Bio Sciencepark en Station gedeeltelijk de dub-

belbestemming Waarde-Archeologie 3 geldt en gedeeltelijk de dubbelbestemming 

Waarde-Archeologie 5. De zuidelijke helft van het plangebied valt binnen bestemmings-

plan Morskwartier. Hier zijn is sprake van Waarde-Archeologie 5. De voor Waarde-Archeo-

logie aangewezen gronden zijn mede bestemd voor het behoud en de bescherming van 

archeologische waarden. In dit gebied gelden voor ruimtelijke plannen de volgende crite-

ria: archeologisch onderzoek moet plaatsvinden, indien de bodem wordt verstoord over 

een oppervlakte van meer dan 30 m2 en dieper dan 30 cm; resp. 250 m2 en 50 cm. Bij 

doorgang van de plannen worden bovenstaande criteria overschreden. 
 

In het plangebied heeft nog geen archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Op delen van 

de Willem de Zwijgerlaan en nabij het kruispunt Plesmanlaan-Vondellaan zijn echter wel 

diverse archeologische booronderzoeken uitgevoerd. Hierbij is gebleken dat de bodem 

plaatselijk is opgehoogd. Om vast te stellen of er sprake is van archeologische resten bin-

nen de reikwijdte van de geplande grondwerkzaamheden moet er echter eerst een arche-

ologisch booronderzoek worden uitgevoerd binnen de plancontouren van het huidige 

plan.  
Zie ook bijgevoegd archeologisch advies van Erfgoed Leiden en Omstreken. 

 Conclusie 

Bij het opstellen van de verschillende bestemmingsplannen zal archeologisch onderzoek 

uitgevoerd moeten worden. 

 Niet gesprongen explosieven (NGE) 

 Kader 

In het plangebied zullen bodemroerende werkzaamheden worden uitgevoerd. De Arbeids-

omstandighedenwet stelt dat er gezorgd moet worden voor een veilige werkplek. Uit dien 

hoofde dient een onderzoek naar de aanwezigheid van Niet gesprongen explosieven 

(NGE) te worden uitgevoerd. 

 Onderzoek en conclusie 

Voor de verschillende deeltrajecten heeft onderzoek plaatsgevonden naar niet gespron-

gen explosieven. Hieruit blijkt dat voor de deelprojecten Plesmanlaan en Schipholweg er 

beperkingen zijn bij werkzaamheden (zoals werken volgens protocol en opsporingswerk-

zaamheden). Voor de deelprojecten Willem de Zwijgerlaan, Engelendaal en Oude Spoor-

baan zijn er geen beperkingen. 

De NGE vormen geen belemmering voor het project. 
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3.  Conclus ie  

Uit de quickscan blijkt dat er vanuit de omgevingsaspecten geen belemmeringen zijn voor 

de realisatie van de Leidse Ring Noord. Wel zullen er voor de bestemmingsplan nog ver-

schillende aanvullende onderzoeken nodig zijn. En zijn er voor enkele omgevingsaspecten, 

zoals bijvoorbeeld geluid en water naar verwachting maatregelen nodig om de geluidstoe-

name op omliggende woningen zoveel mogelijk te voorkomen en waar nodig de toename 

van verharding te compenseren. 


