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Scenario 3: Ringstructuur Leiderdorp 
In het scenario Ringstructuur Leiderdorp wordt de wegenstructuur van Leiderdorp ingrijpend 
veranderd. Te zien is dat er een duidelijke ring van de A4, Persant Snoepweg, Ringweg Oost, 
Oude Spoorbaan (N445) en N446. Binnen deze ring ontstaat een relatief rustiger gebied.  
 
Vergeleken met de andere scenario’s nemen vooral de verkeersintensiteiten op de Ringweg 
Oost, Oude Spoorbaan en N446 en het gebruik van de op/afrit A4 toe. De Persant Snoepweg 
blijft aan de uiteinden ongeveer gelijk, maar in het middengedeelte wordt het rustiger. 
 
In de Engelendaal is er sprake van een forse afname van de verkeersintensiteiten. Toch is er 
sprake van een vergelijkbare inrichting van de Engelendaal. Dit heeft vooral te maken met 
de inpassing van de HOV-baan en de benodigde beveiliging (verkeerslichtenregeling) 
hiervoor. Met het knippen van de Engelendaal is hier geen doorgaand verkeer te 
verwachten. Vooral de route A4-N446-Oude Spoorbaan wordt hiervoor gebruikt. De 
hoeveelheid verkeer in de Persant Snoepweg zonder bestemming in Leiderdorp is 
vergelijkbaar met de andere scenario’s. 
 
Te zien is dat door het knippen van de Engelendaal de druk in de woonwijken duidelijk 
toeneemt, ondanks de extra maatregelen in de Vronkenlaan en Gallaslaan. Aangezien het 
veelal om bestemmingsverkeer gaat, zoekt het verkeer een alternatieve route in de directe 
omgeving. Het gaat dan vooral om routes door de Binnenhof, Vogelwijk en De Baanderij en 
Zijlkwartier.  
 
Om dit scenario mogelijk te maken zijn zeer ingrijpende maatregelen nodig, waarbij de 
verschillende wijken alleen op de hoofdstructuur zijn aangesloten en geen onderlinge 
(auto)verbindingen hebben. Het verwachte effect hiervan is een verslechterde (interne) 
bereikbaarheid en een verdere toename van het verkeer op de hoofdstructuur. 
aandachtspunt is de omvang van het verkeer in de spitsperioden op de route 
Achthovenerweg-Willem-Alexanderlaan. 
 
Afweging scenario’s 
Op basis van voorgaande verkeerskundige effectbepaling van de drie scenario’s zijn de 
volgende conclusies te trekken: 
» door verkeerscirculatiemaatregelen in het centrum van Leiden (GVVP Leiden) is een zeer 

sterke toename op het wegennet van Leiderdorp te verwachten (Nul-Plus-scenario). Dit 
zorgt voor onacceptabele verslechtering van de verkeersafwikkeling en bovendien 
ongewenst doorgaand verkeer via de Van der Valk Boumanweg. Het afwaarderen van de 
Engelendaal tot 2x1 rijstroken is niet mogelijk en inpassing van HOV wordt moeilijk; 

» de aanleg van de Ringweg Oost voorkomt onnodig verkeer in Leiderdorp. Hiermee 
blijven de verkeersintensiteiten in Leiderdorp binnen acceptabele waarde, gezien de 
verkeersafwikkeling. Ook is afwaardering van de Engelendaal tot 2x1 rijstroken 
mogelijk, waarmee ook de inpassing van de HOV-baan makkelijker wordt. Daarnaast 
versterkt de Ringweg Oost het effect van de maatregelen in de wijken; 

» inpassing van de Ringweg Oost rond ROC-locatie/Driegatenbrug leidt (mogelijk) tot 
negatieve milieuaspecten voor de lokale omgeving. Onderzoek op de milieueffecten van 
de Ringweg Oost moet dit duidelijk maken; 

» aanleg van de Ringweg Oost maakt het mogelijk om een volledige Ringstructuur rond 
Leiderdorp te maken met een knip in de Engelendaal. Het is hierbij noodzakelijk om 
ingrijpende aanvullende maatregelen in de wijken te nemen. De inrichting van de 
Engelendaal wijkt niet veel af van de andere scenario’s. Gezien het ingrijpende karakter, 
nadelige gevolgen voor de wijken en gering (ruimtelijk) effect voor de Engelendaal is het 
scenario met een volledige Ringstructuur niet verder uitgewerkt. 
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figuur 25: Etmaalintensiteiten 2020 Ringstructuur (absoluut) 

 

figuur 26: Verschil intensiteiten in 2020 Ringstructuur t.o.v. 2020 autonoom (%) 



 

35  

 

  

figuur 27: Verkeersintensiteiten in 2-uurspits Ringstructuur ochtend (l) en avond (r) 

 

  

figuur 28: Routes van en naar de Leiderdorpsebrug en Zijlbrug Ringstructuur 

 

 
 
 



 

36  

 
 



 

37  

VII Inpassing ROC-locatie 
 
Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de Ringweg Oost op de Oude Spoorbaan 
aan te sluiten, waarbij vooral gelet is op de ruimtelijke en verkeerskundige effecten. De 
resultaten zijn opgenomen in het rapport ‘Inpassing infrastructuur rond ROC-locatie’. In 
principe zijn hier drie mogelijkheden voor het inpassen van de Ringweg Oost: 
» Rietschans-Engelendaal: verbeteren van de Rietschans-Engelendaal-Oude Spoorbaan; 
» Rietschans-Engelendaal rond: aanpassen tot een doorgaande van Ringweg Oost; 
» Directe aansluiting: directe aansluiting van de Ringweg Oost op de Oude Spoorbaan. 
 

  

figuur 29: Schetsontwerp variant ‘Rietschans-Engelendaal’ 

 

 

figuur 30: Schetsontwerp variant ‘Rietschans-Engelendaal Rond’ 

 

figuur 31: Schetsontwerp variant ‘Directe Aansluiting’ 
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Hieronder zijn de belangrijkste conclusies uit dit onderzoek weergegeven. 
 
Algemene conclusies 
» in alle varianten zijn de verkeersintensiteiten dermate hoog dat het moeilijk is om de 

benodigde infrastructuur op zo’n manier in te passen dat een goede verkeersafwikkeling 
gegarandeerd is. Met name de lengte van de benodigde opstelstroken verdient 
aandacht; 

» de kruisende stromen Ringweg Oost -> Oude Spoorbaan (Zijlbrug) en Oude Spoorbaan -
> Oude Spoorbaan (N445) vormen het belangrijkste knelpunt in de verkeersafwikkeling; 

» de Zijlbrug vormt een bottleneck in het ontwerp (uitgaande van het behoud van de 
huidige brug). Het gevolg hiervan is dat er onvoldoende ruimte is voor de benodigde 
opstellengte. Daarnaast heeft het openen van de brug nadelige gevolgen hebben voor de 
verkeersafwikkeling; 

» de ruimtelijke inpassing van de HOV-baan geeft geen grote problemen. Wel zijn de 
verkeerskundige effecten van de HOV-baan verschillend. 

 
Conclusies per variant 
Variant 1: Rietschans-Engelendaal 
» de benodigde infrastructuur is in te passen binnen het huidige ruimtebeslag. Er is 

minimaal ruimte nodig van de ROC-locatie; 
» de verkeersafwikkeling is niet ideaal. Voor beide kruispunten ontstaan zeer lange 

wachtrijen, vooral op de route van de Ringweg Oost richting de Willem de Zwijgerlaan. 
 
Variant 2: Rietschans-Engelendaal Rond 
» de benodigde infrastructuur past grotendeels binnen het huidige ruimtebeslag. Bij deze 

twee kruispunten wordt echter een deel van de ROC-locatie gebruikt; 
» op de meeste richtingen van de twee kruispunten kan het verkeer goed verwerkt 

worden. Alleen ontstaat in de Engelendaal voor de kruising met de Oude Spoorbaan een 
wachtrij, die terug kan slaan tot in de Rietschans. 

 
Variant 3: Directe Aansluiting 
» het nieuwe weggedeelte tussen Rietschans en Oude Spoorbaan beslaat een deel van de 

ROC-locatie. Hierdoor is er minder ruimte beschikbaar voor de stedenbouwkundige 
ontwikkeling. De overige infrastructuur is binnen de beschikbare ruimte in te passen; 

» er is onvoldoende ruimte om de kruising Oude Spoorbaan-Ringweg Oost optimaal vorm 
te geven. Hierdoor zijn ver terugslaande wachtrijen op zowel de Oude Spoorbaan/Willem 
de Zwijgerlaan (in Leiden) als op de Ringweg Oost te verwachten. 
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VIII Afwaardering Engelendaal en inpassing HOV 
 
Voor de Engelendaal bestaan er wensen om deze af te waarderen, zodat deze route minder 
aantrekkelijk/logisch wordt voor verkeer zonder bestemming in Leiderdorp. Ook loopt de 
toekomstige hoogwaard openbaar vervoerroute van de Willem de Zwijgerlaan en Oude 
Spoorbaan, via de Engelendaal en Persant Snoepweg naar de Bospoort (Ikea). Hierbij is de 
vraag welke inpassingprincipes gehanteerd moeten worden bij de inpassing van het HOV en 
de afwaardering van de Engelendaal: 
» verkeersafwikkeling autoverkeer; 
» ligging HOV-baan; 
» ruimtelijke inpassing. 
 
Ruimtelijke inpassing 
Bij het bepalen van de benodigde ruimte is uitgegaan van de standaard maatvoering zoals 
weergegeven in onderstaande tabel.  
 

Onderwerp Maatvoering 

Breedte rijstrook autoverkeer 3,25 m 

Breedte rijstrook HOV 3,5 m 

Breedte middengeleider minimaal 2,5 m 

Breedte tussenruimte minimaal 2,5 m 

Breedte fietspad 1 richting 2 m 

Ruimte halteplaatsen HOV 3 m 
 
Verkeersafwikkeling autoverkeer 
In verband met de aanwezigheid van en prioriteit voor het HOV worden de kruispunten met 
verkeerslichten geregeld. Vanwege de wens om de Engelendaal af te waarderen is er 
maximaal 1 rijstrook beschikbaar voor het rechtdoorgaande verkeer op de Engelendaal. 
Daarnaast is het wel nodig om voor de afslaande richtingen opstelstroken te realiseren.  
 
Uit eerste globale berekeningen blijkt dat het verkeer op de kruispunten op acceptabele 
wijze is af te wikkelen. Wel moet bij het inpassen van het HOV specifiek gekeken worden 
naar de optimale lay-out van de afzonderlijke kruispunten (indeling, aantal en lengte van 
opstelstroken). 
 
Ligging HOV-baan 
Op de volgende pagina’s zijn de verschillende mogelijkheden met betrekking tot het 
inpassen van HOV in het wegprofiel van de Engelendaal weergegeven. De volgende 
mogelijkheden zijn onderzocht: 
» gebundelde zijligging voor het HOV aan de oostzijde van de Engelendaal; 
» gebundelde zijligging voor het HOV aan de westzijde van de Engelendaal; 
» middenligging (tussen de 2 rijbanen voor het normale verkeer); 
» gesplitste zijligging. 
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Gebundelde zijligging Oost 

 
 
Positieve aspecten: 
» gunstige ligging ten opzichte van het centrum van Leiderdorp (oostzijde Engelendaal) 

waardoor bezoekers van het centrum niet de Engelendaal hoeven over te steken; 
» het HOV maakt gebruik van de huidige oostelijke rijbaan op de Engelendaal; 
» de westelijke rijbaan wordt gebruikt door het autoverkeer; 
» de middenberm, waaronder leidingen liggen kan (grotendeels) in takt blijven; 
» verkeersveilige positie van de HOV-baan (duidelijk onderscheidt HOV en overig verkeer); 
» bij de kruising Engelendaal-Persant Snoepweg kruist het HOV het autoverkeer niet. 
 
Negatieve aspecten: 
» het HOV kruist de drukste zijwegen van de Engelendaal (Buitenhoflaan, Heinsiuslaan, 

Gallaslaan); 
» het HOV kruist de in-/uitrit van de parkeergarage Winkelhof; 
» gebruikers van het HOV ten westen van de Engelendaal moeten de Engelendaal 

oversteken; 
» voor en na de kruispunten is een strook van de huidige middenberm nodig voor het 

autoverkeer. 
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Gebundelde zijligging West 

 
Positieve aspecten: 
» gunstige ligging ten opzichte van bronpunt in het westen van Leiderdorp, men hoeft de 

Engelendaal niet over te steken om deze voorzieningen te kunnen bereiken; 
» HOV maakt gebruik de westelijke rijbaan op de Engelendaal; 
» de oostelijke rijbaan wordt gebruikt door het autoverkeer; 
» de middenberm, waaronder leidingen liggen kan (grotendeels) in takt blijven; 
» verkeersveilige positie van de HOV-baan (duidelijk onderscheidt HOV en overig verkeer); 
» bevordert het verkeer van en naar de afrit 6 van de A4. 
 
Negatieve aspecten: 
» het HOV kruist en relatief grote stroom bij de Vronkenlaan. Mogelijk opgelost bij aanleg 

RWO waardoor de intensiteiten op de Vronkenlaan afnemen. Voordeel hiervan is dat 
deze route minder aantrekkelijk is voor doorgaand verkeer; 

» bezoekers aan Winkelhof moeten de weg oversteken; 
» het HOV kruist twee armen op de kruising Engelendaal-Persant Snoepweg. 
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Middenligging 

 
 
Positieve aspecten: 
» het HOV maakt gebruik van de huidige binnenste rijstroken van de Engelendaal; 
» de middenberm, waaronder leidingen liggen kan (grotendeels) in takt blijven; 
 
Negatieve aspecten: 
» op alle kruisingen beïnvloed het HOV de kruisende verkeersbewegingen. Dit heeft 

negatieve invloed op de verkeersafwikkeling; 
» passagiers moeten altijd de weg oversteken om bij de halte te kunnen komen; 
» bij de haltes is voldoende ruimte nodig tussen de HOV-baan en het autoverkeer. 

Vanwege gebruik van bussen is in-/uitstappen aan de rechterzijde van de bus nodig. 
Vanwege de beperkte ruimte betekent dit een slingerende HOV-baan; 

» geen ‘harde’ scheiding tussen autoverkeer en HOV, wat nadelig is voor 
verkeersveiligheid. 
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Gesplitste zijligging 

 
 
Positieve aspecten: 
» het HOV maakt gebruik van de huidige twee buitenste rijstroken op de Engelendaal; 
» inpassingmogelijkheden haltes aan de ‘goede’ kant van de bus; 
» Geen aantasting van de groene middenberm nodig. 
 
Negatieve aspecten: 
» op alle kruisingen beïnvloed het HOV de kruisende verkeersbewegingen. Dit heeft 

negatieve invloed op de verkeersafwikkeling; 
» passagiers moeten altijd de weg oversteken om bij de halte te kunnen komen; 
» geen ‘harde’ scheiding tussen autoverkeer en HOV, wat nadelig is voor 

verkeersveiligheid. 
 



 

44  

Conclusie inpassing HOV en afwaardering Engelendaal 
Op basis van voorgaande analyse zijn de volgende conclusies te trekken: 
» om de groene middenberm te behouden is een afwaardering van de Engelendaal 

noodzakelijk; 
» de verkeersafwikkeling op de kruispunten van de Engelendaal kan op acceptabel niveau 

geregeld worden; 
» vanuit verkeersveiligheidsoverwegingen en verkeersafwikkeling op de kruispunten heeft 

het de voorkeur om de HOV-baan aan één zijde van de Engelendaal te leggen. Hierbij 
sluit een westelijke ligging beter aan bij Leiden en kruist de HOV minder grote stromen 
op de kruisingen met de Engelenaal. Nadeel is dat de HOV bij de (grotere) kruispunten 
bij ROC-locatie en Persant Snoepweg juist de grote stromen kruist. Een oostelijke ligging 
heeft minder invloed op de verkeersafwikkeling de twee genoemde grote kruispunten, 
maar kruist meer grotere verkeersstromen op de kruispunten in de Engelendaal. 

 
 
 


