
Afweging kruispuntvormen kruisingen 
Rietschans en Buitenhoflaan 

Op 12 september 2012 heeft de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld voor het uitvoeringsplan 
IVVP. Hierin is besloten linksaf-stroken te realiseren op het Engelendaal. Tijdens deze behandeling 
heeft het College een toezegging gedaan omtrent de linksaf-stroken op de kruisingen Rietschans en 
Buitenhoflaan. Onderzocht zou worden of er een noodzaak is om ook op deze kruisingen vier 
opstelstroken te realiseren, of dat het verkeer ook toe kan met drie opstelstroken. Deze notitie 
behandelt het afwegingsproces, de resultaten en de uiteindelijke conclusie van het College. 
 

Achtergrond 
In het IVVP is het verkeersbeleid van de gemeente Leiderdorp opgenomen. Het beleid omtrent het 
Engelendaal is dat deze weg de functie van wijkverzamelweg dient te vervullen. Dit wil zeggen dat 
het de hoofdroute voor bestemmingsverkeer in Leiderdorp is en inwoners/bezoekers/werknemers in 
staat stelt snel en gemakkelijk van/naar hun wijken/bestemmingen te leiden.  
 
Het Engelendaal vervult tevens een belangrijke functie binnen het groenbeleid. Het Engelendaal is de 
"ruggegraat" van de groenstructuur in Leiderdorp. Het dient ondermeer als "verbindingsweg" voor 
fauna tussen de verschillende groengebieden in Leiderdorp zoals het Houtkamp, de Bloemerd en de 
polders. Tevens vormt het een leefgebied voor kleinere fauna en hun groene omgeving. 
 
Ook stedenbouwkundig vervult het Engelendaal een belangrijke rol. Het is een structurerend 
element in Leiderdorp, goed herkenbaar en groen ingericht. De middenberm bevat veel bomen en 
langs het Engelendaal liggen woningen, bedrijven en groen- en waterpartijen. 
 
 

Onderzoeksopzet 
Voor de afweging tussen de verschillende kruispuntvormen is de volgende onderzoeksopzet 
toegepast: 
 
1. Omschrijven criteria 
Tijdens het opstellen van het programma van eisen van het project IVVP - Engelendaal zijn (onder 
andere) de bovenstaande beleidsuitgangspunten vertaald in criteria (SMART gemaakt). Er zijn criteria 
opgesteld ten aanzien van de maximale verliestijden van de verschillende modaliteiten, criteria ten 
aanzien van groen en ecologie, veiligheid en duurzaamheid. 
 
2. Ruimtelijk ontwerp 
Na de vaststelling van dit programma van eisen is een ruimtelijk ontwerp gemaakt. Dit voorlopig 
ontwerp (VO) is gemaakt van alle zeven kruispunten van het Engelendaal. Dit VO geeft inzicht in oa. 
het verlies aan groen, de locatie van de bushaltes en al het overige ruimtebeslag. 
 
3. Verkeerskundige onderzoeken 
Op basis van dit VO zijn voor de kruising Rietschans en kruising Buitenhoflaan verschillende kruispunt 
configuraties doorgerekend. Dit is gedaan met verschillende programma's welke ondermeer 
verliestijden berekenen tijdens spitsperioden en verschillende kruispuntvormen kunnen 
doorrekenen. 
 



4. Toetsing 
De uitkomsten van het VO en de verkeerskundige onderzoeken zijn vervolgens getoetst aan de 
vastgestelde criteria. Ook is het verlies aan groen en de te compenseren bomen bepaald voor de 
verschillende kruispuntvormen. Ook aan andere relevante criteria is getoetst zoals bijvoorbeeld de 
kwaliteit van het openbaar vervoer en versterking van de ecologie. 
 
5. Conclusie 
Op basis van de gedane toetsing is een conclusie getrokken omtrent de noodzaak/wenselijkheid van 
de vormgeving van de kruispunten Rietschans en Buitenhoflaan. 
 
Onderstaand zijn de verschillende uitkomsten, toetsingen en conclusies opgenomen. 
 

Onderzoeksresultaten 
Er zijn concreet twee verschillende kruispuntvormen onderzocht. Een kruispuntvorm met drie 
opstelstroken op het Engelendaal en een kruispuntvorm met vier opstelstroken.  
 
Vormgeving 
De kruispuntvorm met drie opstelstroken heeft de volgende configuratie op het Engelendaal: de 
huidige linkerrijbaan voor rechtdoor wordt een aparte linksafstrook, de huidige rechterrijbaan voor 
rechtdoor blijft gehandhaafd evenals de huidige rechtsafstrook. Het ontwerp komt hiermee overeen 
met de bestaande situatie met betrekking tot ruimtebeslag (geen toe- of afname van verhard 
oppervlak). Er is defacto vanuit gegaan dat de beschikbare middelen (voor de realisatie van de 
linksaf-stroken) niet beschikbaar zijn. 
 
De kruispuntvorm met vier opstelstroken heeft de volgende configuratie op het Engelendaal: in de 
middenberm van het Engelendaal komt een linksafstrook te liggen van maximaal 40m lang, en de 
overige rijbanen behouden hun huidige functie. Dit is de maximale lengte, in het vervolgproces zal dit 
nog worden geoptimaliseerd ook aan de hand van de definitieve verkeersregeling. Het ontwerp voor 
deze kruispuntvorm is onderstaand weergegeven.  
 

 
figuur 1. kruispuntontwerp Rietschans 



 

 
figuur 2. Kruispuntontwerp Buitenhoflaan 

 
Vergelijking verliestijden 
Om de verliestijden te berekenen wordt gekeken naar de cyclustijd van de verkeersregeling. Dit 
bepaald wanneer een richting weer groen krijgt. Op basis hiervan wordt inzicht verkregen in de 
wacht- en verliestijden voor alle verkeersdeelnemers (auto, fiets en voetganger). De verliestijd van 
de bus wordt op een andere wijze berekend. 
 

 Huidige situatie 3 opstelstroken 
(              ) 

4 opstelstroken 
(                 ) 

Kp2 Rietschans 100 sec. 81 sec. 72 sec. 

Kp3 Buitenhoflaan 100 sec. 89 sec. 70 sec. 
figuur 3. Cyclustijden spitsperioden 

 
De maximum cyclustijd wordt bepaald door de kwaliteitseis voor de voetgangers welke het 
Engelendaal kruisen. Deze is gesteld op 75 seconden. Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat de 
kruispuntvorm met drie opstelstroken niet voldoet aan de kwaliteitseis voor de voetganger. 
 
De verliestijden ten opzichte van de huidige situatie nemen af voor beide kruispuntvormen. De 
afname bij de kruispuntvorm met vier opstelstroken is het grootst. De afname betekent dat alle 
verkeersgebruikers minder lang hoeven te wachten, met een reductie van maximaal 30 seconden 
minder wachttijd.  
 
  



Verlies aan groen  
Het verlies aan groen in de middenberm van het Engelendaal is ook bepaald tussen de verschillende 
kruispuntvormen. Bij de kruispuntvorm met vier opstelstroken is tevens gezocht naar manieren om 
het verlies aan groen te compenseren. De bomen op het Engelendaal zijn niet ingemeten voor dit 
VO. Het benoemde aantal betreft een visuele bepaling. 
 

 3 opstelstroken 
(              ) 

4 opstelstroken 
(                 ) 

Kp2 Rietschans Geen verandering Groen: - 180m² 
Bomen: - 2 

Kp3 Buitenhoflaan Geen verandering Groen: - 126 m² 
Bomen: - 3 

figuur 4. verlies aan groen ten opzichte van huidige situatie 

 
In totaal gaan er ongeveer 300m² groen en ca. 5 bomen verloren bij de kruispuntvorm met vier 
opstelstroken. Als criterium voor groen is opgenomen dat het netto verlies aan groen voor het 
gehele project Engelendaal 0m² dient te zijn. Deze 300m² dienen derhalve op een andere plek 
gecompenseerd te worden. Hiervoor zijn mogelijkheden, bijvoorbeeld door het parkeerterrein in de 
Houtkamp aan het Engelendaalzijde in te korten met ongeveer een rij parkeerplaatsen. De bomen 
kunnen op andere plaatsen in de middenberm van het Engelendaal worden gecompenseerd. Beide 
kruispuntvormen voldoen daarmee aan de gestelde criteria. 
 
Versterking ecologie 
De huidige asfaltgedeelten vormt een belemmering voor de kleinere fauna om tussen de 
verschillende middenbermen te verplaatsen. In het VO is onderzocht of deze afstand verkleind kan 
worden om zo de verschillende delen beter op elkaar aan te laten sluiten. In de criteria is dit 
kwalitatief omschrijven als "kleiner worden" en is geen maximale (of minimale) maat opgenomen. 
 

 Huidige situatie 3 opstelstroken 
(              ) 

4 opstelstroken 
(                 ) 

Kp2 Rietschans Ca. 19 m Ca. 19 m Ca. 17 m 

Kp3 Buitenhoflaan Ca. 22 m Ca. 22 m Ca. 13 m 
figuur 5. oversteeklengte tussen middenbermen Engelendaal 

 
De kruispuntvorm met drie opstelstroken is gelijk aan de huidige situatie. Daar wordt derhalve geen 
verschil in oversteeklengte geconcludeerd. De oversteeklengte voor fauna wordt voor de 
kruispuntvorm met vier opstelstroken kleiner. De afname bij Kp3 (Buitenhoflaan) is het grootst 
waarbij ongeveer een verkorting van 9 meter mogelijk is. 
 
Doorstroming bus 
Het Engelendaal gaat dienen als route voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Een belangrijk 
aspect van HOV is de gemiddelde snelheid van de bus op een route. Deze gemiddelde snelheid wordt 
grotendeels bepaald door de hoeveelheid vertraging op kruispunten. Voor de route Leiden Centraal - 
Rijnland Ziekenhuis, de zogenoemde Meerlijn-Noord en huidige route van Qliner 365, zijn de 
kruispunten op het Engelendaal zeer belangrijk. De doorstroming hier dient (nagenoeg) 
onbelemmerd te zijn om de gewenste gemiddelde snelheid te halen. 
 
Uit microsimulatie blijkt dat het bij de kruispuntvorm met vier opstelstroken mogelijk is om deze 
bussen zonder vertraging het kruispunt te laten passeren in de spitsperioden.  
 
Bij de kruispuntvorm met drie opstelstroken is de wachtrij voor rechtdoorgaand verkeer groter. Het 
blijkt dan niet mogelijk te zijn om de bussen zonder vertraging het kruispunt te laten passeren. 



 
Daar vertraging op enkele andere kruispunten onvermijdelijk is (met name de kruispunten met de 
Oude Spoorbaan en de Persant Snoepweg) dient de doorstroming op de tussenliggende kruispunten 
ongehinderd te zijn om te voldoen aan de gemiddelde snelheidseis. Hiermee voldoet de 
kruispuntvorm met drie opstelstroken niet aan dit criterium. 
 
 
Overige overwegingen 
Naast de bovengenoemde afwegingen welke gemeten en/of gesimuleerd kunnen worden zijn er nog 
een aantal andere overwegingen ten aanzien van de twee kruispuntvormen. Onderstaand zijn deze 
omschreven. 
 

- Kosten: De kruispuntvorm met drie opstelstroken is goedkoper dan met vier opstelstroken. 
Het verschil bedraagt ongeveer €60.000,-  (Het totale budget van IVVP - Engelendaal 
bedraagt ongeveer  € 3.300.000,-) 

- Doorstroming van de nood- en hulpdiensten: Deze zal bij de kruispuntvorm met vier 
opstelstroken beter zijn. Er zijn meer mogelijkheden om wachtrijen te passeren en auto's 
kunnen over een groter gebied uitwijken om ruimte te maken. 

- Invoegbewegingen voor het kruispunt: Bij de kruispuntvorm met drie opstelstroken dienen 
rechtdoorgaande automobilisten in te voegen vanaf de linkerbaan naar de rechterbaan. Dit 
leidt tot verstoring van de doorstroming en is een veiligheidsrisico. Een vergelijkbare plek 
waar dit wel gebeurd betreft het kruispunt Churchilllaan-Haagweg in Leiden.  Dit wordt door 
automobilisten als hinderlijk ervaren. Het verschil tussen deze kruising en de kruisingen op 
het Engelendaal is dat in Leiden de afslaande stromen (richting het Centrum en richting de 
Stevenshof) groter zijn (de Dr. Lelylaan sluit ook enkelbaans aan op dit kruispunt). Ook zijn er 
geen fiets- en voetgangersoversteken waardoor alle beschikbare cyclustijd gebruikt kan 
worden voor het autoverkeer. Dit voorkomt grote wachtrijen. 

- Consistentie: Een gelijke vormgeving van de kruispunten op het Engelendaal leidt tot een 
consistent beeld voor de weggebruiker. Dit komt ten goede aan de doorstroming en de 
veiligheid op het Engelendaal. 

- Definitieve lengte opstelstroken: In het VO is uitgegaan van maximale lengtes van de 
opstelstroken. Tijdens definitief ontwerp zal nog een optimalisatie hieromtrent plaatsvinden. 
De lengte is namelijk ook afhankelijk van de uiteindelijke verkeersregeling, de verwachte 
hoeveelheid vrachtverkeer/busverkeer en de definitieve inrichting van het kruispunt. Het 
benoemde verlies aan groen alsook de verwachte kosten zullen derhalve nog naar beneden 
worden bijgesteld. 

 

  



Conclusie 
Op basis van de onderzoeksresultaten en vergelijking tussen de twee kruispuntvormen is 
geconcludeerd dat een kruispuntvorm met vier opstelstroken noodzakelijk is om aan de gestelde 
criteria te voldoen. 
 
De kruispuntvorm met vier opstelstroken kent een kleinere verliestijd voor alle weggebruikers, 
voldoet door compensatie elders aan groencompensatie, verkleint de afstand tussen de 
middenbermen voor fauna, voldoet aan de doorstroom eis voor HOV en leidt tot een hoger 
veiligheidsniveau. Alleen de kosten zijn hoger ten opzichte van de vormgeving met drie 
opstelstroken. De hiervoor benodigde middelen zijn echter reeds beschikbaar gesteld aan het project 
en leiden derhalve niet tot een kostenverhoging van het project. 
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