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1 Inleiding 

De huidige vormgeving van het kruispunt Engelendaal - Heinsiuslaan is niet ideaal, en 
leidt regelmatig tot congestie. Dat wordt nog erger als de omvang van de verkeersstro
men over het kruispunt in de toekomst zal toenemen. 
De gemeente Leiderdorp heeft aan Goudappel Coffeng gevraagd om een drietal inrich-
t ingsvormen van de kruising Engelendaal-Heinsiuslaan te onderzoeken, waarbij voor de 
rijstrookindeling op de Heinsiuslaan verschillende mogeli jkheden worden gegeven: 

a) Niets veranderen 
b) De voorsorteervakken op de Heinsiuslaan worden omgedraaid (links en 

rechtdoor gecombineerd in plaats van rechts en rechtdoor 
c) Heinsiuslaan krijgt een extra rechtsafstrook 

In 2006 heeft Goudappel Coffeng al een onderzoek gedaan naar deze kruising, en gecon
cludeerd dat met name het gelijkti jdig afwikkelen van het verkeer op de hoofdrichtingen 
op de Engelendaal tot problemen leidt. Linksafslaand verkeer moet zich in de midden
berm opstellen, maar deze ruimte is echter beperkt. 
In het onderzoek wordt geconcludeerd: 

"Uit de uitgevoerde simulaties is te concluderen dat het absoluut noodzakelijk 
is om maatregelen te nemen. Wanneer deze niet genomen worden onder
vindt met name het doorgaande verkeer over het Engelendaal (verkeer dat 
dus geen relatie heeft met de Winkelhof) veel hinder van het verkeer van en 
naar de Winkelhof. Wanneer onderstaande maatregelen worden uitgevoerd, 
zijn er in de toekomst in de avondspits nauwelijks afwikkelingsproblemen te 
verwachten en in de zaterdagspits slechts op enkele momenten. Het gaat 
hierbij om de volgende maatregelen: 
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Conflictvrij regelen van het kruispunt Engelendaal - Heinsiuslaan, 
wat betekent dat linksafstroken op het Engelendaal zijn gerealiseerd, 
en een andere combinatie van richtingen op de Heinsiuslaan. 
(••)" 

Verkeerssimulatie Winkelcentrum Engelendaal, Goudappel Coffeng, okt 2006 

Nu is in het verlengde van dit onderzoek gezocht naar een mogeli jkheid om het verkeer 

op het kruispunt beter af te wikkelen. Het afzonderlijk regelen van de linksaffers vanaf 

de Engelendaal is gezien het bovenstaande conclusies als uitgangspunt gehanteerd. 

2 Verkeersintensiteiten 

Er zijn in de kruispuntanalyse twee varianten beschouwd, met als planhorizon het jaar 

2020: 1 

• Referentievariant 2020-

• Scenario 4 (met 30km/uurzone in de Voorhoflaan) 

De verkeersstromen in beide varianten verschillen slechts in geringe mate. De grootste 

verschillen zijn te zien in de avondspits. Verder valt voor de avond- en zaterdagmiddags-

pits op dat er aanzienlijke verkeersstromen zijn tussen de Engelendaal (noordwest) en de 

Heinsiuslaan. 

Steeds is gekeken naar de ochtend- en avondspits en naar de zaterdagmiddagspits. De 

zaterdagmiddagspits is speciaal meegenomen omdat de verkeersstromen rond de Win

kelhof ook in de eerdere studie maatgevend bleek ten zijn voor de inrichting van de 

kruispunten. 

3 Uitgangspunten kruispuntanalyse 

Bij de kruispuntanalyse is van de volgende uitgangspunten uitgegaan: 

• de gewenste cyclustijd bedraagt 90 seconden; 

• De maximale cyclustijd bedraagt 120 seconden; 

• de maximale verzadigingsgraad per richting bedraagt niet meer dan 90%. 

4 Resultaten 

Onderstaand zijn de resultaten van de drie varianten beschreven. 

1 Voor dit onderzoek is uitgegaan van modelberekeningen uit de (tussen)rapportage Verkeersonder-

zoek Voorhoflaan/Heinsiuslaan Leiderdorp d.d. 7 maart 2011. 
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4.1 Variant A 

In variant A is geprobeerd het aantal opstelstroken op de Heinsiuslaan gelijk aan het 

huidige aantal van twee opstelstroken te houden en is gekeken wat er mogeli jk is met 

de huidige vormgeving van de Heinsiuslaan. Dit omdat de ruimte om op de Heinsiuslaan 

extra ri j- en opstelstroken te creëren beperkt lijkt. Dit heeft tot de volgende analyse 

geleid. 

Op basis van de bevindingen uit de studie in 2006 zijn in de kruispuntanalyse de hoofd

richtingen op de Engelendaal uitgesplitst in aparte rechtsaf-, rechtdoor en linksafstroken. 

Dit leidt tot een afname van de cyclustijd, maar het volstaat nog niet om aan de uit

gangspunten te voldoen. Dit is met name het gevolg van de huidige rijstrookindeling op 

de Heinsiuslaan. Hierdoor is de rechtsaf-/rechtdoorstrook zeer druk 

Deze oplossing, die overeenkomt met variant A) uit de uitvraag biedt geen adekwate 

oplossing. 

Engelendaal 

Figuur 77 Rijstrookindeling Variant A 

4.2 Variant B 

Vervolgens is de rijstrookindeling op de Heinsiuslaan veranderd in een rechtsafstrook en 

een rechtdoor-/l inksafstrook. Dit komt overeen met variant B). 

De aanzienlijke rechtsafslaande verkeersstroom kan dan gelijkti jdig afgewikkeld worden 

met het linksafslaande verkeer op de Engelendaal. Dit leidt tot een aanzienlijke daling 

van de cyclustijden. In de ochtendspits en de zaterdagmiddagspits is de cyclustijd korter 

dan 90 seconden. Daarmee is sprake van een goede verkeersafwikkeling en blijven de 
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verliestijden voor alle verkeersdeelnemers beperkt. In de avondspits bedraagt de cyclus

tijd in de Referentievariant nog 106 seconden en in Scenario 4 nog 113 seconden. 

Aanvullend op de hiervoor genoemde maatregelen is het nodig op de Engelendaal de 

tweede rechtdoorstrook te handhaven. Daarvoor moet dan een stuk van de middenberm 

van de Engelendaal worden omgezet in een linksafstrook. Met deze maatregel (hieron

der benoemd als wenseli jke aanpassing) daalt ook de cyclustijd in de avondspits tot 

onder de 90 seconden. In alle spitsperioden is dan sprake van een wenseli jke situatie 

met een goede verkeersafwikkeling. 

De indeling met twee rechtdoorgaande stroken handhaaft het huidige profiel waar de 

Engelendaal over de gehele lengte twee rechtdoor gaande rijstroken heeft. 

Voor het verkeer in westeli jke richting is hert ook mogeli jk de linksafslaande strook op 

de bestaande linker rechtdoorgaande strook te leggen en in westeli jke richting de twee

de rechtdoorgaande strook te laten vervallen. Qua afwikkeling maakt dit geen verschil, 

omdat de rechtdoorgaande richting niet in de maatgevende conflictgroep zit.. In ooste

lijke richting blijven twee rechtdoorgaande stroken nodig 

4 
1 

Engelendaal 

Figuur 2:: Rijstrookindeling variant B, 

Heinsiuslaan met rechtsafstrook en een rechtdoor-/linksafstrook. 

De resultaten van de vormgeving in figuur 2 zijn als volgt: 

Ochtendspits Avondspits Zaterdagmiddag 

Noodzakelijke aanpassingen 71 106 89 

Wenselijke aanpassingen 71 85 84 

Tabel 1: Cyclustijden [s] kruispunt Engelendaal - Heinsiuslaan in Referentievariant 
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Ochtendspits Avondspits Zaterdagmiddag 

Noodzakelijke aanpassingen 71 113 87 

Wenselijke aanpassingen 71 85 84 

Tabel 2: Cyclustijden [s] kruispunt Engelendaal - Heinsiuslaan in Scenario 4 

Een belangrijk aandachtspunt is hierbij wel de opstelcapaciteit op de Heinsiuslaan. Nu is 

daar per opstelstrook circa 35 meter beschikbaar. In de Referentievariant is daar echter 

circa 110 meter gewenst en in Scenario 4 circa 115 meter om te voorkomen dat een 

wachtrij voor de ene richting het bereiken van de opstelstrook voor de andere rich

tingen) verhindert. Dat is tot voorbij de Muzenlaan. Nagegaan moet worden of deze 

ruimte beschikbaar is. 

Ochtendspits Avondspits Zaterdagmiddag 

Richting 01 (rechtsaf) 48 66 108 

Richting 02 (rechtdoor/linksaf) 36 72 54 

Tabel 3: Benodigde opstelcapaciteit [m] Heinsiuslaan, Referentievariant 

Ochtendspits Avondspits Zaterdagmiddag 

Richting 01 (rechtsaf) 36 54 114 

Richting 02 (rechtdoor/linksaf) 24 66 54_ 

Tabel 4: Benodigde opstelcapaciteit [m] Heinsiuslaan, Scenario 4 

4.3 Variant C 

Omdat de gemeente Leiderdorp de mogeli jkheden wi l onderzoeken indien er ruimte vrij 

te maken is voor een extra rijstrook op de Heinsiuslaan, is in variant C nagegaan wat dit 

betekent voor de verkeersafwikkeling op het kruispunt en de opstelcapaciteit op de 

Heinsiuslaan. Het voorstel van de gemeente Leiderdorp om de capaciteit van de huidige 

Engelendaal 

Figuur 3: Rijstrookindeling variante, Heinsiuslaan met voor iedere 

richting een aparte rijstrook 



rechtsaf/rechtdoor te vergroten, blijkt onvoldoende effect te hebben, omdat er dan nog 

altijd grote conflicterende verkeersstromen zijn. De cyclustijd is dan nog altijd te lang 

voor een goede verkeersafwikkeling. Daarom is nagegaan wat het effect is van aparte 

opstelstroken voor de verschillende richtingen op de Heinsiuslaan. (zie figuur 4) 

Omdat in de kruispuntanalyse ook de hoofdrichtingen op de Engelendaal uitgesplitst zijn 

in aparte rechtsaf-, rechtdoor en linksafstroken, ontstaat een veel flexibeler verkeersre

geling. Dat leidt tot een afname van de cyclustijd in alle spitsperioden tot onder de 90 

seconden. In alle spitsperioden is dan sprake van een wenselijke situatie met een goede 

verkeersafwikkeling. In figuur 3 is een schematische weergave van het kruispunt weer

gegeven en in de tabellen 5 en 6 zijn de cyclustijden vermeld. 

Ochtendspits Avondspits Zaterdagmiddag 

Noodzakelijke aanpassingen 71 84 82 

Tabel 5 Cyclustijden [s] kruispunt Engelendaal - Heinsiuslaan in Referentievariant 

Ochtendspits Avondspits Zaterdagmiddag 

Noodzakelijke aanpassingen 71 88 80 

Tabel 6: Cyclustijden [s] kruispunt Engelendaal - Heinsiuslaan in Scenario 4 

Ook in deze variant is de opstelcapaciteit op de Heinsiuslaan nog altijd onvoldoende. 

Zoals uit de tabellen 7 en 8 blijkt, reikt in de zaterdagmiddagspits de wachtrij (gemid

deld) nog altijd tot voorbij de Muzenlaan. 

Ochtendspits Avondspits Zaterdagmiddag 

Richting 01 (rechtsaf) 48 78 102 

Richting 02 (rechtdoor) 36 48 48 

Richting 03 (linksaf) 12 12 18 

Tabel 7: Benodigde opstelcapaciteit [m] Heinsiuslaan, Referentievariant 

Ochtendspits Avondspits Zaterdagmiddag 

Richting 01 (rechtsaf) 36 54 102 

Richting 02 (rechtdoor) 24 48 48 

Richting 03 (linksaf) 12 18 18 

Tabel 8: Benodigde opstelcapaciteit [m] Heinsiuslaan, Scenario 4 

De rechtsafslaande beweging vanaf de Heinsiuslaan op de zaterdagmiddag is hier maat

gevend. Dit is o.a. uitgaand verkeer vanuit de parkeergarage(s). Dit verkeer kan ook 

kiezen voor de andere uitgang van de garage via de uitgang Engelendaal. Dit zal moge

lijk van zelf gebeuren als mensen ervaren dat er vaak een wachtri j staat op de Heinsiu

slaan. Een parkeerverwijsstysteem helpt hier niet bij, omdat het om utgaand verkeer 

gaat. Wel kan onderzocht worden of het verkeer binnen de garage direct naar de ge

wenste uitgang geleid kan worden. 
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4.4 Variant Combi 

Indien de gemeente Leiderdorp inderdaad mogeli jkheden ziet om ruimte vrij te maken 

voor een extra rijstrook op de Heinsiuslaan zijn de varianten B en C well icht het beste te 

combineren tot een nieuwe variant, variant Combi. In deze variant wordt de capaciteit 

van de rechtsafstrook vergroot met een extra rijstrook en is de rechtdoor/l inksaf gecom

bineerd zoals in variant B. Oe vormgeving van het kruispunt ziet er dan schematisch uit 

als in figuur 4. De cyclustijden die dan uit de analyse volgen weergegeven in de tabellen 

9 en 10. 

<1> 

Engelendaal 

Figuur 5: rijstrookindeling Variant Combi 

Ochtendspits Avondspits Zaterdaqmiddaq 

Noodzakelijke aanpassinqen 71 85 76 

Tabel 9: Cyclustijden [s] kruispunt Engelendaal--Heinsiuslaan in Referentievariant 

Ochtendspits Avondspits Zaterdagmiddag 

Noodzakelijke aanpassinqen 71 84 79 

Tabel 10: Cyclustijden [s] kruispunt Engelendaal - Heinsiuslaan in Scenario 4 
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Uit de eerdere analyse bleek dat de rechtsstrook maatgevend was voor de noodzakelijke 

opstelcapaciteit. In deze variant is dat de rechtdoor/linksafstrook. In beide varianten is de 

gemiddelde wachtrij niet langer dan de beschikbare afstand die nu tussen de het kruis

punt en de Muzenlaan beschikbaar is. Dit is ruim 80 meter. 

Ochtendspits Avondspits Zaterdagmiddag 

Richting 01 (rechtsaf) 21 33 42 

Richting 02 (rechtdoor/linksaf) 36 72 60 

Tabel 11: Benodigde opstelcapaciteit [m] Heinsiuslaan, Referentievariant 

Ochtendspits Avondspits Zaterdagmiddag 

Richting 01 (rechtsaf) 18 27 42 

Richting 02 (rechtdoor/linksaf) 24 66 54 

Tabel 12: Benodigde opstelcapaciteit [m] Heinsiuslaan, Scenario 4 

Ook hier geldt: De indeling met twee rechtdoorgaande stroken handhaaft het huidige 

profiel waar de Engelendaal over de gehele lengte twee rechtdoor gaande rijstroken 

heeft. Voor het verkeer in westelijke richting is hert ook mogeli jk de linksafslaande 

strook op de bestaande linker rechtdoorgaande strook te leggen en in westeli jke richting 

de tweede rechtdoorgaande strook te laten vervallen. In oostelijke richting blijven twee 

rechtdoorgaande stroken nodig. Qua afwikkeling maakt dit geen verschil, omdat de 

rechtdoorgaande richting niet in de maatgevende conflictgroep zit. 
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5 Conclusie 

Uit de kruispuntanalyse blijkt dal er meerdere mogeli jkheden zijn om het verkeer op het 

kruispunt Engelendaal - Heinsiuslaan goed te regelen zijn. Handhaven van de huidige 

inrichting (variant A) is op termijn niet houdbaar, ook niet mei herindeling van de rijstro

ken op de Engelendaal. 

De varianten B en C kunnen beide. De keuze voor één van deze varianten wordt met 

name bepaald door de ruimte die op de Heinsiuslaan vrij kan worden gemaakt om vol

doende capaciteit voor de opstelstroken te creëren. 

De verkeerstechnisch meest robuuste oplossing voor het kruispunt is variant Combi. 

Variant B zou als een faseringsvariant kunnen worden gezien, die later uitgebreid wordt 

tot variant Combi. 

De mogeli jkheden voor een oplossing worden mede bepaald door de mogeli jkheden om 

extra opstelruimle (in lengte of breedte) te realiseren op de Heinsiuslaan. 

Aanvullende maatregelen, zoals een parkeerverwijssysteem en een zodanige inrichting 

van de parkeergarage dat de in-/uitrit aan de Engelendaal maximaal wordt benut, kun

nen de Heinsiuslaan mogelijk ontlasten en hiermee kan de noodzakelijke opstelcapaci

teit, met name op de zaterdag, beperkt worden. 
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