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Beslispunten 

1. De ruimtelijke en verkeerskundige kaders voor de drie tracédelen gezamenlijk en per 

individueel tracédeel van de Leidse Ring Noord vast te stellen: 

a. Tracédeel Plesmanlaan en Schipholweg tot aan de zuidzijde van de tunnel Stationsplein: 

- Inrichten wegprofiel tussen Einsteinweg en Darwinweg welke aansluit aan ontwerpsnelheid van 

50 km/h; 

- Inpassen van de weg met groenvoorzieningen; 

- Ongelijkvloerse aansluiting ter hoogte van de Darwinweg en de Vondellaan, waarbij het 

afslaande verkeer en het overstekende langzaam verkeer met VRI geregeld wordt en waarbij 

aan HOV prioriteit gegeven kan worden; 

- Fietstunnel onder de Darwinweg waardoor het fietspad aan de noordzijde van de Plesmanlaan 

verbonden wordt met het bestaande fietsnetwerk; 

- Laten vervallen van de huidige doorsteek door de berm van de Plesmanlaan ter hoogte van de 

Pesthuislaan; 

- Verbeteren van de inrichting van het bestaande Plesmanviaduct onder het spoor door middel 

van verlichting en wandafwerking; 

- Aanpassen van het kruispunt met de Schipholweg – Morssingel door het verruimen van de 

bocht en het verwijderen / verplaatsen van de huidige langzaam verkeer oversteken; 

- Verbreden en instellen voor twee richtingen van het fietspad aan de zuidzijde van de 

Morssingel tot aan de Morspoort. 

 

b. Tracédeel Schipholweg vanaf de noordzijde van de tunnel Stationsplein, Willem de 

Zwijgerlaan tot aan de Zijlbrug: 

- Aanbrengen van een haltekom aan de westzijde van de Schipholweg thv de postkantoorlocatie 

in de richting van Leiden Centraal; 

- Aanbrengen van een haltekom aan de noordzijde van de Willem de Zwijgerlaan  thv Groenoord 

Plaza  in de richting van Leiden Centraal; 

- Aanpassen van wegbelijning ten behoeve van verbetering van de doorstroming van openbaar 

vervoer ter hoogte van de Willem de Zwijgerbrug  in de richting van Leiden Centraal; 

- Aansluiten van de fietspaden aan de onderdoorgang aan de Willem de Zwijgerbrug; 

- Vergroenen van de leuningen van de Willem de Zwijgerbrug en aanbrengen geluidvoorziening 

in het verlengde van de brugleuningen aan de noord- en westzijde; 

- Inpassen van de weg met groenvoorzieningen en geluidvoorzieningen; 

- Inrichten van haltevoorzieningen aan de noordwestzijde en de zuidwestzijde van de rotonde op 
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de Kooitunnel; 

- Nemen van maatregelen aan verkeersregelinstallaties voor het bevorderen van de 

doorstroming  van het (Hoogwaardig) Openbaar vervoer om te voldoen aan de daartoe gestelde 

R-net eisen van de Provincie Zuid-Holland; 

- Maken van een ongelijkvloerse aansluiting ter hoogte van de Sumatrastraat / IJsselmeerlaan 

aansluitend aan en in combinatie met de Kooitunnel; 

- Slopen van de tussenwoningen Willem de Zwijgerlaan nrs. 50, 52, 54, 56, 58 en 60; 

- Reconstrueren van het kruispunt Sumatrastraat / IJsselmeerlaan. 

 

c. Tracédeel Oude Spoorbaan vanaf en inclusief de Zijlbrug tot en met de rotonde met de N446: 

- Aanbrengen van geluidvoorzieningen aan de Zijlbrug na overleg met de Provincie Zuid-

Holland; 

- Reconstrueren van de aansluiting van de Oude Spoorbaan met de Engelendaal: 

 afbuigen van de as van de Oude Spoorbaan van de woningen Driegatenbrug; 

 aanbrengen busstroken; 

 vervallen fietspad aan de noordzijde tot aan de Zijlbrug; 

 aanbrengen van een geluidvoorziening over een zo groot mogelijke lengte aan de 

   noordzijde; 

 laten vervallen van de bypass aan de zuidwest zijde; 

 maken van een fietstunnel onder de Engelendaal aan de zuidzijde van de Oude 

   Spoorbaan 

- behouden van een geluidscherm aan zuidoostzijde (ter hoogte van oa Leidekker) 

- ontwerpen van de Oude Spoorbaan op een ontwerpsnelheid van 80 km/h en instellen van een 

maximum snelheid van 80 km/h tussen de Dwarswatering en de rotonde met de N446; 

- ontwerpen van de parallelbaan voor de ongelijkvloerse aansluiting voor het verkeer van en 

naar de Schildwacht  op snelheid van 50km/u en instellen van maximumsnelheid voor dit 

gedeelte van de parallelbaan op 50 km/u; 

- verbreden van de brug over de Dwarswatering aan de noordzijde van de bestaande brug; 

- verbreden van de Oude Spoorbaan naar 2x2 rijbanen aan de noordzijde van de bestaande 

weg, inclusief aanleg fietspad noordzijde tussen N446 en Schildwacht; 

- maken van een ongelijkvloerse aansluiting ter hoogte van de Schildwacht; 

- treffen van geluidwerende voorzieningen langs Oude Spoorbaan na de Dwarswatering. 
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2. In te stemmen met het globale investeringsplan voor de Leidse Ring Noord  waarbij de 

investeringskosten met prijspeil 2016 voor het totale project € 102.662.000  bedragen, 

onderverdeeld: 

• Tracédeel Plesmanlaan:                           € 31.259.000; 

• Tracédeel Schipholweg – Willem de Zwijgerlaan: € 34.164.000; 

• Tracédeel Oude Spoorbaan:                       € 37.239.000; 

 

3. In te stemmen met de bijdrage van 3,5 miljoen (prijspeil januari 2024), uiterlijk 1 januari 2024 

te voldoen, aan Leiden voor de realisering van de No Regret maatregelen voor zover deze 

betrekking hebben op HOV, langzaam verkeer en Dynamisch verkeersmanagement. 

  

4. In te stemmen met de extra beheer- en onderhoudskosten voor de Oude Spoorbaan als 

gevolg van de Leidse Ring Noord, die voorlopig geraamd zijn op €107.000 per jaar.  

   

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Sinds eind 2012 werken Leiden en Leiderdorp nauw samen aan een verkenning van 

de verbetering van de bereikbaarheid in de Leidse agglomeratie om de ruimtelijk-

economische ambities te kunnen realiseren (LAB071). Deze verkenning heeft geleid 

tot de Oplossing LAB071. Deze Oplossing bestaat uit een pakket van 

infrastructurele maatregelen op de Leidsering (voorheen Aggloring) en No Regret-

maatregelen. De Oplossing LAB071 is in 2015 door de raden van Leiderdorp en 

Leiden vastgesteld en wordt ook door de raad van Oegstgeest onderschreven. 

Sindsdien is hard gewerkt om het deel tussen de A44 en A4, de Leidse Ring Noord, 

nader uit te werken. Inmiddels is een voorkeursuitwerking gereed en worden de 

raden van Leiderdorp en Leiden daarom gevraagd de ruimtelijke, verkeerskundige 

en financiële kaders voor de Leidse Ring Noord vast te stellen. Vervolgens zal op 

basis van dat kaderbesluit per tracédeel een Definitief Ontwerp (DO) worden 

gemaakt. Het DO zal samen met een Uitvoeringsbesluit opnieuw aan de raden 

worden voorgelegd, waarna tot realisatie kan worden overgegaan.   

 

Doel en achtergrond van de Oplossing 
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De doelstelling voor het LAB071 project en de Leidsering zijn betere bereikbaarheid 

en betere leefbaarheid in de Leidse agglomeratie. Op dit moment rijdt veel 

doorgaand verkeer door het stadscentrum en door de dorpskernen. Ook staat het 

verkeer vaak vast. De reistijden binnen de agglomeratie zijn vaak te lang en vooral 

onbetrouwbaar.  Na vele onderzoeken en gesprekken met belanghebbenden is een 

oplossing gevonden om de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de Leidse 

agglomeratie te verbeteren. Om beiden te verbeteren is het belangrijk dat 

doorgaand verkeer buiten het stadscentrum en de dorpskernen gaat rijden. Een 

ringstructuur moet daarvoor zorgen: het verkeer rijdt zo veel en zo lang mogelijk op 

de ringweg rond de agglomeratie. 

 

De Leidsering bestaat uit de A4, N446, Oude Spoorbaan, Willem de Zwijgerlaan, 

Schipholweg, Plesmanlaan, A44 en de nog aan te leggen Rijnlandroute. De 

infrastructurele maatregelen dienen om de doorstroming op de Leidsering te 

bevorderen, bijvoorbeeld door het aanpassen van kruispunten, en de doorstroming 

op delen van de Hoge Rijndijk en de Engelendaal te beperken.  

 

De Oplossing LAB071 zet echter niet alleen in op versterken van de infrastructuur. 

Ook het pakket “No Regret” maatregelen om door de inzet van moderne technieken 

de bestaande wegen en vaarwegen slimmer te gebruiken en maatregelen om 

openbaar vervoer en langzaam verkeer te bevorderen maakt deel uit van de 

oplossing.  

 

Voorkeursuitwerking Leidse Ring Noord 

In het document “LEIDSE RING NOORD, Voorkeursuitwerking” dd 29 april wordt de 

voorkeursuitwerking van de Leidse Ring Noord beschreven. Dit rapport is als bijlage 

bijgevoegd. Een ruime samenvatting hiervan is in dit raadsvoorstel overgenomen. 

Opgemerkt wordt dat de plaatjes / illustraties die zijn opgenomen een goede 

indicatie geven van het plan, maar zeker niet de pretentie van een architectonisch 

ontwerp hebben. Het plan zal na het Kaderbesluit verder worden geoptimaliseerd 

waardoor de afbeeldingen uiteraard ook veranderen. De Leidse Ring Noord betreft 
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de Plesmanlaan, Schipholweg, Willem de 

  

Zwijgerlaan en Oude Spoorbaan. De Leidse Ring Noord is verdeeld in 3 tracédelen: 

Plesmanlaan, Schipholweg en Willem de Zwijgerlaan en Oude Spoorbaan. De 

voorkeursuitwerking is het resultaat van uitgebreid onderzoek en inbreng van 

betrokkenen en belanghebbenden.  

 

Concept voorkeursuitwerking 

Na de vaststelling van de Oplossing LAB071 en daarbij de definitieve keuze voor de 

Leidse Ring, is het noordelijk tracé verder uitgewerkt. In eerste instantie zijn twee 

verschillende ontwerpvarianten uitgewerkt en geëvalueerd (varianten BASIS en 

MINIMAAL) aan de hand van een beoordelingskader. Het beoordelingskader vloeit 

voort uit de gestelde uitgangspunten van het Ambitiedocument met betrekking tot 

verkeer, geluid, ruimtelijke kwaliteit en maakbaarheid. Het ijkpunt van de 

beoordeling van de twee varianten was de referentiesituatie in 2020. Dat wil 

zeggen, bij de beoordeling is steeds bekeken of de desbetreffende variant slechter, 

gelijk of beter zou zijn dan de referentiesituatie in 2020. Van de twee varianten 

omvat BASIS de meest uitgebreide maatregelen. De variant MINIMAAL is een 

versobering van de BASIS variant om te verkennen of ook met kleinere maatregelen 

(en hierdoor minder hoge kosten) vergelijkbare effecten behaald kunnen worden. 

Naar aanleiding van de evaluatie is variant BASIS aanbevolen als input voor de 

definitieve voorkeursuitwerking van Leidse Ring Noord. Op hoofdlijnen gaat deze 
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variant uit van een ontwerpsnelheid van 50km/h binnen de bebouwde kom en 

80km/h buiten de bebouwde kom. De Leidse Ring Noord wordt bij voorkeur volledig 

2x2 rijstroken met nieuwe ongelijkvloerse kruisingen bij de aansluitingen met de 

Darwinweg-Vondellaan, Sumatrastraat-IJsselmeerlaan en Schildwacht. 

 

Tijdens het onderzoek naar de ontwerpvarianten is voor een aantal maatregelen 

keuzes / alternatieven bedacht. Zo is onderzocht of de aansluitingen van de 

Darwinweg en Vondellaan met rotondes kon worden uitgevoerd om de fietser meer 

comfort te bieden. Ook is onderzocht of de Kooitunnel verlengd kon worden tot 

onder de Sumatrastraat door. Daarnaast is een aantal aanbevelingen gedaan om 

de effecten op het verkeer en de ruimtelijke inpassingen verder te optimaliseren. 

 

Van concept naar voorkeursuitwerking 

Na het opstellen van de concept-voorkeursuitwerking is een aantal belangrijke 

stappen genomen en is aanvullend onderzoek gedaan om tot een gedegen pakket 

van maatregelen te komen. Zo is de concept-voorkeursuitwerking inclusief een 

aantal alternatieve maatregelen voorgelegd aan klankbordgroepen. De reacties 

hebben tot een aantal wijzigingen geleid.  

 

Daarnaast is er nader onderzoek verricht naar: 

 De verkeersafwikkeling voor individuele voertuigen, fietsers en voetgangers 

met behulp van een microsimulatie, zowel per kruispunt als voor het gehele 

tracé;  

 Uitgangspunten en verhoudingen tussen auto, HOV en fiets; 

 Optimalisaties in de ruimtelijke inpassing en vormgeving van de Leidse Ring 

Noord; 

 Eisen met betrekking tot de beeldkwaliteit van de Leidse Ring Noord; 

 Relatie met ruimtelijke ontwikkelingen rondom de Leidse Ring Noord. 

 

Beeldkwaliteit 

Het is op stads- en agglomeratieniveau noodzakelijk om te zorgen voor samenhang 

in de vormgeving en inpassing van de Leidse Ring Noord. Dit leidt tot herkenbare, 

esthetisch rustige en goed ingepaste weg die eveneens dient als visitekaartje voor 

de regio. In de uitwerking van de maatregelen is het van belang om zowel de 
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identiteit van de afzonderlijke delen als de leesbaarheid van de Leidse Ring Noord 

in zijn geheel te waarborgen.  

 

 

 

Centraal in de gewenste beeldkwaliteit van de Leidse Ring Noord staat dat deze 

bestaat uit twee verschillende karakters: de parkway (of polderweg) en de 

stadslaan. In de tracédelen Plesmanlaan en Oude Spoorbaan worden in het 

gewenste beeld de landschappelijke kwaliteiten van de omgeving benadrukt. In het 

centrale deel van het tracé, gevormd door de Schipholweg en de Willem de 

Zwijgerlaan, worden juist de stedelijke kwaliteiten benadrukt. Het ontwerp moet zich 

zo veel mogelijk naar de directe omgeving voegen. In het geval van de Plesmanlaan 

is het landschap de groene campusomgeving van het Bio Science Park en bij de 

Oude Spoorbaan is de Boterhuispolder de context. De overgangen tussen de 

landschappelijke en stedelijke delen van de Leidse Ring Noord bevinden zich 

rondom de aansluiting Morssingel (Singelpark) en rondom de aansluiting 

Engelendaal. 

 

Balans tussen verkeersgebruikers 

In de uitwerking van het ontwerp voor de Leidse Ring Noord is rekening gehouden 

met alle gebruikers van de toekomstige Leidse Ring Noord. Voor de verschillende 

vervoerswijzen is het toekomstige gebruik bepaald. Op basis hiervan is getoetst of 

het ontwerp toekomstvast is en voldoende robuust om ook een aanvullende groei te 

kunnen verwerken. Met name op de kruispunten is er in sommige gevallen sprake 

van conflicterende verkeersstromen met verschillende belangen. Op deze punten 

zijn prioriteiten gesteld tussen de verschillende modaliteiten (auto, OV, fiets). 

 

Auto 
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Om de Leidse Ring Noord te laten functioneren als ontsluitingsweg voor de Leidse 

agglomeratie, moet de afwikkeling op de kruispunten soepel verlopen om de 

uitwisseling met het omliggende wegennet te bevorderen. Eenmaal op de Leidse 

Ring Noord moet er ook een goede doorstroming zijn van en naar de A4 en A44. 

Voor het bevorderen van de doorstroming en daarmee het vergroten van de 

aantrekkelijkheid van de Leidse Ring Noord, wordt een aantal ongelijkvloerse 

kruisingen gerealiseerd, waardoor meer ruimte ontstaat voor de afwikkeling van het 

langzaam verkeer. Door de realisatie van ongelijkvloerse kruisingen neemt het 

toekomstige autogebruik op de Leidse Ring Noord toe. Deze toename wordt 

grotendeels veroorzaakt door verkeer dat nu van andere wegen binnen de 

agglomeratie gebruik maakt en die daar vaak minder geschikt voor zijn vanwege de 

doorstroming, milieukwaliteit of veiligheid. 

 

HOV / Corridor Leiden – Leiderdorp 

Door de Leidse Ring Noord wordt op een belangrijke manier invulling gegeven aan 

het bevorderen van het (hoogwaardig) openbaar vervoer. Aan doorgaand verkeer 

door de binnenstad van Leiden wordt een alternatief geboden waardoor ruimte 

ontstaat voor de HOV corridor Leiden – Zoetermeer. De opwaardering van de 

Plesmanlaan betekent een belangrijke impuls voor de HOV corridor Leiden – 

Katwijk. 

 

De HOV corridor Leiden – Leiderdorp zal met de Leidse Ring Noord geïntegreerd 

worden omdat deze voor een groot deel samenvalt met de Leidse Ring Noord. De 

doorstroming van de toekomstige hoogwaardige busverbinding (R-net) tussen 

Leiden en Leiderdorp heeft op de route de hoogste prioriteit. Deze bussen krijgen bij 

verkeerslichten absolute voorrang, waardoor ze met een minimale vertraging 

kunnen doorrijden. Bij de meeste verkeerslichten wordt dit ingebouwd in de 

regeling, waardoor de bussen met het autoverkeer mee kan rijden. De overige 

bussen maken zoveel mogelijk gebruik van dezelfde systemen als de R-net bussen. 

Waar mogelijk krijgen ook deze bussen prioriteit bij de verkeerslichten. 

Op het gehele tracé is de verkeersdoorstroming van het autoverkeer vergeleken met 

de doorstroming van het HOV. Uit deze vergelijking blijkt dat de reistijd van de HOV-

bussen concurrerend is met het autoverkeer en daarmee op dit tracédeel ruim 

voldoet aan de richtlijnen van de provincie Zuid-Holland. 
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Fiets 

In Leiden is een nieuwe tunnel voor langzaam verkeer onder de Darwinweg 

opgenomen. Deze sluit aan op het nieuwe fietspad aan de noordzijde van de 

Plesmanlaan waardoor een belangrijke schakel in de fietsroute Leiden Katwijk tot 

stand komt. Daarnaast is boven op de tunnel rekening gehouden met extra ruimte 

voor de oversteek van fietsers bij de verkeerslichten, waardoor de vertraging voor 

fietsers wordt beperkt. 

Het fietsnetwerk rondom de Oude Spoorbaan zal ook aanmerkelijk verbeteren. Nu 

nog moeten fietsers (scholieren uit Oud Ade en omgeving) oversteken over de 

rotonde N446, welke door de provincie als verkeersonveilig is betiteld. Straks 

kunnen de fietsers veilig oversteken over de ongelijkvloers kruising bij de 

Schildwacht, waarna zij hun route richting Leiden kunnen vervolgen en via een 

fietstunnel onder de Engelendaal door kunnen. 

 

Verkeersontwerp en -afwikkeling 

Op het tracé van de Leidse Ring Noord is een aantal grote ingrepen voorzien om de 

verkeersafwikkeling te verbeteren. Hiertoe zijn diverse onderzoeken uitgevoerd 

welke zijn samengevat in het rapport “Verkeerskundige analyse van de Leidse Ring 

Noord, dd 28 april 2016” welke als bijlage in het eindrapport “Voorkeursoplossing 

Leidse Ring Noord” is opgenomen. In het rapport zijn ook de tracés beschreven. 
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Oude Spoorbaan 

Het kruispunt Oude Spoorbaan – Engelendaal wordt ten opzichte van de concept-

voorkeursuitwerking compacter vormgegeven. De bypass vanaf de Willem de 

Zwijgerlaan naar de Rietschans wordt opgenomen in het kruispunt  waardoor er 

meer ruimte komt voor de inpassing van fietspaden en een fietstunnel onder de 

Engelendaal. Het kruispunt kan het toekomstige verkeersaanbod goed verwerken. 

Alleen tijdens een brugopening van de Zijlbrug kunnen er wachtrijen ontstaan. 

Middels een slim “nabrugprogramma” in de verkeersregeling en een busstrook op 

de Engelendaal is de vertraging voor het HOV te minimaliseren en kunnen ook de 

wachtrijen met het overige autoverkeer nadat de brug weer toegankelijk is, snel 

oplossen. 

 

De Oude Spoorbaan tussen de brug over de Dwarswatering en de rotonde Oude 

Spoorbaan – N446 wordt verbreed naar 2x2 rijstroken. Tevens wordt de snelheid op 

dit deel verhoogd naar 80 km/h en wordt een ongelijkvloerse kruising ter hoogte van 

de Schildwacht gerealiseerd. In de tunnelbak krijgt het autoverkeer één rijstrook per 

richting. De tweede rijstrook splitst voor de tunnel als uitvoegstrook voor verkeer 

naar de Schildwacht. Het verkeersaanbod van en naar de Schildwacht is niet groot 

en het kruispunt is relatief eenvoudig qua vormgeving, waardoor een 

voorrangsregeling volstaat om het verkeer veilig af te wikkelen. Voor langzaam 

verkeer ontstaat een comfortabele en veilige oversteek. 

 

Ruimtelijke inpassing Leiderdorps tracé 

In het rapport Voorkeursuitwerking Leidse Ring Noord is per tracé ook de 

beschreven hoe de ruimtelijke inpassing plaatsvindt. De Oude Spoorbaan ligt 

grotendeels buiten de bebouwde kom. De Oude Spoorbaan vormt de grens tussen 

enerzijds de woonwijk Leyhof en anderzijds het uitloopgebied Boterhuispolder. De 

enige verwachte ontwikkeling is de ROC-locatie bij de aansluiting met de 

Engelendaal. Deze locatie zal getransformeerd worden en krijgt een 

woonbestemming. Inpassing en vormgeving van de Oude Spoorbaan volgens  de 

principes van een parkway zullen zorgen voor een goede overgang tussen dorp en 

buitengebied en vergroot de relatie met het landschap van de Boterhuispolder. 

 

Zijlbrug 
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In overleg met de provincie Zuid-Holland zal aan de noordzijde van de brug een 

scherm worden geplaatst. Met de Provincie worden afspraken gemaakt met als doel 

om tijdens de spits de brug niet te openen voor scheepvaart, omdat het verkeer 

(auto, HOV, fiets) hier te veel hinder van ondervindt. Tijdens het groot onderhoud 

van de brug, gepland in 2018, zal onderzoek gedaan worden of de geluidsoverlast 

van de brug zelf verminderd kan worden, bijvoorbeeld door iets te doen aan de 

voegovergangen of door het isoleren van de onderzijde van het beweegbare 

gedeelte. 

 

Aansluiting Engelendaal 

De aansluiting Engelendaal krijgt een compacte vormgeving en zal op voorspraak 

van de bewoners iets van de woningen richting het zuiden schuiven. Door het 

zuidwaarts schuiven ontstaat er meer ruimte tussen weg en woningen. Deze ruimte 

kan, indien het fietspad aan de noordzijde verdwijnt, gebruikt worden om een 

groene geluidswal te realiseren. Met de bewoners wordt overleg gevoerd over de 

inpassing. De huidige bypass wordt geïntegreerd met het kruispunt. 

Een nieuwe tunnel voor langzaam verkeer onder de Engelendaal zorgt voor een 

veilige oversteek voor fietsers en completeert het regionale fietsnetwerk richting 

Kaag en Braassem. Door de aanleg van deze tunnel voor langzaam verkeer kan het 

fietspad aan de noordzijde van de Engelendaal (en een deel van de Willem de 

Zwijgerlaan) komen te vervallen. Op het kruispunt worden busstroken aangelegd 

voor het (H)OV om het busverkeer tussen Leiden en Leiderdorp goed door te laten 

stromen.  

De speciale aansluiting van de roeivereniging voor boottrailers op de Oude 

Spoorbaan bij de brug over de Dwarswetering blijft in de nieuwe situatie 

gehandhaafd. De inpassing wordt in overleg met de betrokkenen verder uitgewerkt. 

 

Tussen brug Dwarswatering en Rotonde N445-N446 

De Oude Spoorbaan krijgt 2x2 rijstroken met geluid reducerend asfalt en een 

groene middenberm volgens de gewenste beeldkwaliteit. Uitbreiding van de weg zal 

aan de noordzijde plaatsvinden. De bestaande brug over de Dwarswatering zal 

eveneens worden verbreed. Om geluidsoverlast te verminderen zal een lage 

geluidswal (1 tot 1,5 meter) worden gerealiseerd. Voorgesteld wordt om het huidige 
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fietspad op de geluidswal te leggen. Fietsers (en wandelaars) hebben op deze 

manier optimaal uitzicht over de Boterhuispolder. 

 

Aansluiting Schildwacht (Leyhof) 

De aansluiting met de Schildwacht wordt ongelijkvloers en krijgt een rijstrook in 

iedere richting. De tweede rijstrook wordt de in- en uitvoegstrook van en naar de 

Schildwacht. Fietsers kunnen hier veilig oversteken. De lengte van de tunnelbak 

wordt geoptimaliseerd. 

 

Overige geluidmaatregelen 

Naast het verlengen van de tunnelbak, het plaatsen van een geluidswal en de 

diverse maatregelen ter hoogte van de Zijlstroom, zal nog een tweetal schermen 

geplaatst worden. Ter hoogte van Windmolen en Mercurius zal een scherm van 1 

meter hoog worden gerealiseerd. Ter hoogte van Dijkwacht 184 en Brandwacht 

komt een scherm of grondwal van 1,50 meter hoog. Vormgeving en inpassing zal in 

overleg met betrokken bewoners worden bepaald. 

 

 

Geluid en lucht 

In de fase om te komen tot de concept voorkeursuitwerking zijn de  twee varianten 

onderzocht op geluid. in het gekozen BASISscenario is op meerdere locaties sprake 

van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Dit betekent dat er 

maatregelen moeten worden getroffen. Bij de geluidsmaatregelen kan onderscheid 

worden gemaakt in noodzakelijke maatregelen (wet) , beleidsmaatregelen (als 

gevolg van beleid van gemeente) en mogelijke extra maatregelen (maatregelen die 

niet volgens wet of beleid nodig zijn). Voor Leiderdorp geldt 

Driegatenbrug/Engelendaal als locatie waar maatregelen getroffen moeten worden. 

Noodzakelijke maatregelen die daar worden getroffen zijn stil asfalt en gevelscherm 

bij Driegatenbrug. Bij de Oude Spoorbaan wordt stil asfalt toegepast, is er een 

borstwering van 1 meter en is op bepaalde delen een geluidsvoorziening van 1 

meter of 1,5 meter nodig. De verwachting is dat door het toepassen, op verzoek van 

de bewoners van Driegatenbrug (uit de klankbordgroep), van een 

geluidsvoorziening/wal tussen de weg en de boogwoningen ook voldaan wordt aan 

de gestelde plandrempel uit het actieplan geluid (65 dB). 
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De beoordeling van de luchtkwaliteit moet plaatsvinden in het eerste jaar na 

realisatie van een project. Voor de  Leidse Ring Noord is dat 2020. De prognose 

van de concentraties stikstofdioxide en fijnstof is gemaakt met behulp van de 

monitoringstool van het Nationaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit. De 

concentraties in het jaar na realisatie liggen ver onder de wettelijke grenswaarden. 

(zie pag 28/29 van het rapport Voorkeursuitwerking).   

  

Participatie 

Per tracédeel heeft een raadpleegproces plaatsgevonden en is een klankbordgroep 

gevormd. Ook in Leiderdorp is, conform het raadsbesluit, een raadpleegproces 

gevolgd en zijn belanghebbenden en omwonenden van het  Leiderdorpse deel via  

de klankbordgroep actief betrokken bij het proces om te komen tot de 

voorkeursuitwerking. Zij hebben vragen, opmerkingen en suggesties gegeven op 

het concept voorkeursontwerp. Deze zijn vastgelegd in het document Definitieve 

Terugkoppeling tracédeel Oude Spoorbaan (bijlage bij het rapport 

Voorkeursuitwerking). Van het proces zijn verslagen,  presentaties etc beschikbaar 

via de website  https://www.leiderdorp.nl/inwoner/projecten/leidse_ring_noord en de 

projectwebsite www.leiden.nl/leidsering (onder Documenten). Overige relevante 

reacties en correspondentie van en met de (leden van de) klankbordgroep zijn in 

verband met privacy bijgevoegd in het BIS.  

 

De conceptvoorkeursuitwerking is ook naar aanleiding van het raadpleegproces 

aangepast. De belangrijkste aanpassingen voor het Leiderdorpse deel zijn: 

• kruispunt Engelendaal is compacter en verlegd naar zuiden 

• geluidswal voor woningen bij Driegatenbrug 

• fietstunnel onder Engelendaal, opheffen van bypass en vervallen van noordelijk  

      fietspad voor woningen van Driegatenbrug 

• geluidsscherm hoek Olieslager/Leidekker 

• verbreding naar zijde van de Boterhuispolder 

 

Ook is er overleg geweest met ondernemers van De Baanderij. Ook de uitkomst 

daarvan is opgenomen in de Terugkoppeling. 

https://www.leiderdorp.nl/inwoner/projecten/leidse_ring_noord
http://www.leiden.nl/leidsering
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Het raadpleegproces en de belangrijkste uitkomsten zijn ook beschreven in het 

Voorkeursrapport. 

 

Variant grotere lengte half-verdiepte aanleg tunnelbak met folieconstructie 

Op verzoek van raadsleden van Leiderdorp (D66) is de zogenaamde variant van J. 

Klimbie onderzocht.  Deze variant en de uitkomst van het onderzoek is beschreven 

in de Terugkoppeling Oude Spoorbaan (B9). Met het voorgestelde alternatief met 

een plaatselijk  half-verdiepte aanleg wordt vooral beoogd het zicht richting de 

polder te behouden, omdat verwacht wordt dat de geluidsvoorzieningen mogelijk 

achterwege kunnen blijven. Door milieukundig bureau DGMR is onderzocht hoeveel 

de weg verlengd/verdiept zou moeten worden om geen geluidsvoorzieningen te 

hoeven treffen.  Het verder verdiepen van de weg heeft weinig effect op de 

geluidsbelasting. Het verder verlengen heeft wel en positief effect; verlenging 

richting het oosten is beperkt mogelijk. Het toepassen van een folieconstructie kan 

zeker overwogen worden, met name in de hoger gelegen delen van de 

hellingbanen. Aandachtspunt is wel zettingsgevoeligheid van de ondergrond. Een 

folieconstructie is gevoeliger voor beschadiging. Bij de contractvorming wordt het 

criterium “beperken van omgevingshinder” benoemd om marktpartijen uit te dagen 

om de ongelijkvloerse aansluiting te optimaliseren/te verlengen.   

   

80 km op de Oude Spoorbaan tussen Dwarswatering en rotonde N446 

De voorkeursuitwerking voor de Oude Spoorbaan omvat 2x2 rijstroken, 

ongelijkvloerse kruising bij Schildwacht en snelheid van 80 km/u. Met deze 

uitwerking voldoet de LRN het beste aan de doelstellingen: betere bereikbaarheid 

en betere leefbaarheid. Het verkeer wordt met deze uitwerking het meest verleid de 

ring te nemen waardoor er een grote afname is van het verkeer op het Engelendaal. 

Door deze maatregelen is de doorstroming van het verkeer ondanks de toename 

van 30% goed, is de route betrouwbaar en de weg ook robuust genoeg mocht het 

verkeer in de toekomst nog verder toenemen.  

 

Ook in de vastgestelde Oplossing LAB071 is uitgegaan van een snelheid van 80 

km/h. 

De leden uit de Buitenhof & Leyhof van de klankbordgroep Oude Spoorbaan willen 

de snelheid op 50 km/h houden omdat zij zorg hebben dat er nog harder gereden 
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gaat worden. Daarnaast willen de leden van de groep, met uitzondering van de 

hoek Olieslager/Leidekker en het Ovaal,  geen geluidsvoorzieningen die het vrije 

uitzicht op de polder belemmeren. Op verzoek van de klankbordgroep is daarom 

door het verkeerskundig bureau Goudappel Coffeng ook een studie uitgevoerd naar 

het effect van het snelheidsverschil tussen 50 en 80 km/h. 

Voor de bepaling van verkeersintensiteiten zijn twee verschillende periodes 

relevant. De spitsperiode wordt gebruikt om het ontwerp op te baseren. Dit is de 

drukste periode, dit verkeer moet goed kunnen worden afgewikkeld. Voor het effect 

op leefbaarheid is echter de totale hoeveelheid verkeer het belangrijkst 

(etmaalintensiteit). Immers elke auto geeft uitstoot.  

 

In zijn rapport concludeert het bureau dat een verhoging van de snelheid naar 80 

km/h op de Oude Spoorbaan in de spits een beperkt effect heeft en buiten de spits 

een wijziging in de verkeersstromen rond Leiderdorp tot gevolg heeft. Er gaat meer 

verkeer via het noordelijk deel van het Engelendaal naar de Oude Spoorbaan, om 

de Leidse Ring Noord als ontsluitingsweg te gebruiken. Daarnaast neemt de 

etmaalintensiteit op het Engelendaal ter hoogte van het Winkelhof af (8%). De 

Leidse Ring Noord gaat in die situatie functioneren conform de gestelde doelen. Dit 

is ook merkbaar op de Leiderdorpsebrug (2%) en de Persant Snoepweg (13%) nabij 

het Alrijne ziekenhuis. Op deze wegen dalen de etmaalintensiteiten door de 

snelheidsverhoging op de Oude Spoorbaan. De variant met 50 km/h brengt met zich 

mee dat een deel van het (doorgaande) autoverkeer met name buiten de spits door 

de kern van Leiderdorp blijft rijden en het verkeer onvoldoende verleidt om de 

Leidse Ring te nemen.  

Daarmee voldoet deze variant niet aan de doelstelling van de Oplossing LAB071 en 

het verkeersbeleid van Leiderdorp (Integraal Verkeers- en Vervoerplan). 

 (Zie het rapport “Snelheidsregime Oude Spoorbaan 50-80 km/h dd. 14 januari 2016 

via https://www.leiderdorp.nl/inwoner/projecten/leidse_ring_noord ) 

 

Daarnaast zijn deze varianten ook aan de politie voorgelegd. De politie heeft 

aangegeven dat er bij een maximumsnelheid van 50 km/h niet op de 

maximumsnelheid gehandhaafd zal worden en adviseert om een bij het ontwerp 

passende maximumsnelheid te kiezen. Gelet op de ligging buiten de bebouwde kom 

https://www.leiderdorp.nl/inwoner/projecten/leidse_ring_noord
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en conform de  regelgeving (BABW) wordt het wegontwerp van de Oude Spoorbaan 

daarom afgestemd op een maximumsnelheid van 80 km/h. 

   

Door deze leden van de  klankbordgroep is ook gewezen op de Plesmanlaan: in de 

vastgestelde Oplossing was de maximumsnelheid 70 km/h en in de 

voorkeursuitwerking is de maximumsnelheid 50km/h. De redenen daarvoor zijn de 

uitvoering van het reeds op 50 km/h ontworpen knooppunt van OBSP (aanpassing 

daarvan was niet mogelijk cq tegen enorm hoge kosten),  de korte afstand waarop 

70 km/h mogelijk is ten opzichte van het deel waar uitsluitend 50km/h mogelijk is en 

de milieueffecten op de omgeving (bij 70km/h zouden schermen erg moeilijk 

effectief te krijgen zijn vanwege de naastgelegen hoge flats). De snelheidsverlaging 

is gecompenseerd door de ongelijkvloerse kruising, waardoor de doorstroming, 

betrouwbaarheid en robuustheid is gewaarborgd. De snelheidsverlaging op de 

Plesmanlaan zorgt in tegenstelling tot de situatie op de Oude Spoorbaan ook niet 

voor een wijziging van verkeerstromen. 

 

Vervolgens heeft dit deel van de klankbordgroep gevraagd om de snelheid op 60 

km/h te maximeren met toepassen van stil asfalt en diffractoren . Om de volgende 

redenen houdt  de stuurgroep vast aan 80km/h: 

• 60km geeft mindere garantie dat doorgaand verkeer buitenom gaat  en in     dat 

op zicht is het verschil 50/60 te gering, 80 biedt dus de beste kansen op realiseren 

van alle doelstellingen. 

• Wettelijke voorschriften en de politie geven aan dat de enige juiste snelheid 

voor dit type weg 80km/u is. 60km/u is een valide snelheid buiten de bebouwde 

kom, maar dan voor een erftoegangsweg (2x1 rijbanen, geen middenas, functies 

aan de weg). Dit is duidelijk een ander type weg dan wat we hier realiseren 

 

De stuurgroep ziet de toepassing van diffractoren als een optimalisatiemogelijkheid. 

Er zijn echter nog geen rekenregels voor diffractoren, dus deze kunnen nu nog niet 

toegepast worden. De stuurgroep heeft wel bepaald dat bij voorkeur diffractoren 

worden toegepast in plaats van verticale geluidsvoorzieningen. Daarnaast wordt in 

de volgende fase ook nader bekeken of een permanente smiley kan bijdragen aan 

het houden aan de maximumsnelheid en zal verkend worden of afspraken gemaakt 
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kunnen worden over incidentele handhavingsacties. Dit geldt overigens ook voor het 

gedeelte nabij Driegatenbrug.  

 

Planning  en Fasering 

De planning is erop gericht om nog voor het einde van de huidige collegeperiode 

(eind 2017)  tot uitvoeringsbesluiten te komen. Er komen drie afzonderlijke besluiten 

voor de deeltracés Plesmanlaan, Willem de Zwijgerlaan en Oude Spoorbaan. 

 

Om deze besluiten mogelijk te maken wordt het plan na Kaderbesluit verder 

uitgewerkt en verbeterd en gaat de planologische voorbereiding van start. De 

belangrijkste activiteiten zijn: 

• Voorbereiding MER-beoordeling en Bestemmingsplannen; 

• Voorbereiding contracten voor uitvoerende partijen; 

• Bouwfasering zal worden uitgedacht; 

• Verder zullen subsidiemogelijkheden verder worden geëxploreerd en zullen’ 

      subsidieaanvragen in gang worden gezet; 

• Separaat, maar wel in samenhang met dit plan, zullen onderzoekstrajecten  

      opgestart worden voor de locaties Spanjaardsbrug, Morsweg en Hoge Rijndijk. 

 

Onverlet dat het project Leidse Ring Noord één geheel vormt zal het gehele werk 

naar verwachting in fasen worden uitgewerkt. Vooralsnog wordt uitgegaan dat het 

deel Plesmanlaan fase I vormt, Willem de Zwijgerlaan fase II en Leiderdorp fase III. 

De uitvoering zal naar verwachting in drie fases plaats vinden. Vooralsnog wordt 

uitgegaan van: 

Fase I   Plesmanlaan     Start bouw: 2018-2019 

Fase II  Willem de Zwijgerlaan  Start bouw: 2020 

Fase III  Oude Spoorbaan    Start bouw: 2022 

 

Bestuursovereenkomst 

In vervolg op de samenwerkingsovereenkomst is voor de ontwikkeling en realisatie 

van de maatregelen voor het Leiderdorpse deel een bestuursovereenkomst 

opgesteld. Deze bestuursovereenkomst is als bijlage bijgevoegd. De doelen 

daarvan zijn: 
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• Vastleggen van nadere uitgangspunten en afspraken in aansluiting op de 

Samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van het nader uitwerken tot 

uitvoeringsbesluit van het schetsontwerp van het Project; 

• Vaststellen van een (financieel kader voor) kostenverdeling voor de realisatie 

van het Project; 

• Vaststellen van een (financieel kader voor) kostenverdeling voor onderhoud en 

beheer van de Leidse Ring, voor zover het betreft de maatregelen op, aan en 

langs de Oude Spoorbaan vanaf de Zijlbrug tot aan de N446 (weg, kunstwerken, 

geluidvoorzieningen, groeninrichting en dergelijke); 

• Vaststellen van procesafspraken voor het uitvoeren van de publiekrechtelijke 

taken (bestemmingsplannen, verkeersbesluiten en dergelijke) die betrekking 

hebben op Leiderdorps grondgebied benodigd voor de voorbereiding van (het 

uitvoeringsbesluit van) het Project. 

• Vaststellen van procesafspraken en van een (financieel kader voor) 

kostenverdeling in geval van (plan)schade uitkering ten gevolge van de realisatie 

van het Project. 

• Vastleggen van procesafspraken ten behoeve van de nadere uitwerking van  

- verkeersmaatregelen aan / rondom de Spanjaardsbrug; 

- verkeersmaatregelen aan / rondom de Leiderdorpsebrug en Hoge Rijndijk; 

- maatregelen voortkomend uit het No Regret pakket, te weten het slimmer  

gebruiken van wegen en vaarwegen, toevoegen van ontbrekende schakels in het 

hoofdfietsnetwerk en HOV. 

De colleges zullen deze ondertekenen na besluitvorming door de raden. Daarmee 

worden de kaders ook in een overeenkomst vastgelegd.   

 

Realisatie HOV: R-net  Leiden - Leiderdorp 

Tussen de provincie en de gemeenten is de intentie uitgesproken om de realisatie 

van de HOV corridor Leiden – Leiderdorp versneld te laten plaatsvinden. Integratie 

met het plan Leidse Ring Noord maakt dit mogelijk. Omdat de uitvoering hiervan 

nog enkele jaren op zich laat wachten en omdat het de wens is de exploitatie al in 

december 2017 te laten ingaan is voorgesteld om enkele korte termijn maatregelen 

te nemen. Het plan voor de HOV corridor Leiden – Leiderdorp is begroot op circa € 

2,7 miljoen, waarvan circa €1,7 miljoen is uitgetrokken voor haltevoorzieningen. Het 

resterende bedrag is nodig voor infrastructurele maatregelen. Afgesproken werd dat 
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de provincie de kosten voor de haltevoorzieningen voor zijn rekening neemt en de 

gemeenten die van de infrastructurele aanpassingen. De gemeente realiseert wel 

de haltevoorzieningen voor de provincie en de kosten moeten worden 

voorgefinancierd; de kosten worden via een subsidie verrekend. Voor het besluit tot 

het verstrekken van het krediet voor de realisering van de haltevoorzieningen wordt  

separaat een voorstel aan u voorgelegd.  Bij het Kaderbesluit wordt door Leiden 

krediet aangevraagd voor het uitvoeren van de korte termijn maatregelen.  

 

Om te voldoen aan de kwaliteitseisen van R-net worden door de provincie 

voorwaarden gesteld in de vorm van reistijden en rijsnelheden. Nadat de Leidse 

Ring Noord is aangelegd kan ruimschoots aan die eisen worden voldaan. Partijen 

realiseren zich  dat tijdens de bouwactiviteiten de performance zal terugvallen. Een 

inspanning zal worden gedaan om dat effect zoveel mogelijk te niet te doen. 

 

Na het Kaderbesluit zal een Bestuursovereenkomst voor de HOV corridor Leiden – 

Leiderdorp worden gesloten waarin nadere afspraken worden gemaakt. 

 

Uitwerking “No Regret” maatregelen 

Als belangrijk onderdeel van de Oplossing LAB071 werden, naast de 

infrastructurele maatregelen, maatregelen benoemd ter bevordering van het slimmer 

/ anders gebruiken van de bestaande infrastructuur. Daarbij werd gedacht aan: 

• maatregelen voor dynamisch verkeersmanagement (DVM); 

• maatregelen voor verbetering en bevordering van fietsverkeer;  

• OV maatregelen. 

Een deel van deze maatregelen worden met het plan voor de Leidse Ring Noord 

uitgevoerd omdat zij hier een logisch onderdeel van uitmaken. De overige 

maatregelen zijn opgenomen in het Investeringsprogramma Infrastructuur van 

Leiden en zullen separaat worden uitgevoerd of als onderdeel worden opgenomen 

in andere projecten. De afspraken over de uitvoering daarvan zijn opgenomen in de 

bestuursovereenkomst. 

 

Uitwerking  Mobiliteitsnota Leiden 
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Leiden heeft in haar Mobiliteitsnota het voornemen opgenomen om op enkele 

plaatsen in de agglomeratie aanpassingen te doen aan de bestaande infrastructuur 

om lokale knelpunten op te lossen of te verbeteren. Het gaat om: 

• Rijnzichtbrug éénrichting / aanpak overlast Morsweg; 

• Spanjaardsbrug sluiten voor autoverkeer; 

• Maatregelen rond de Hoge Rijndijk / Leiderdorpsebrug, ter hoogte van de 

aansluitingen met het Waardeiland en Meerburg. 

 

Deze maatregelen zullen als separate projecten nader worden uitgewerkt. 

Variantenstudies en publieksparticipatie zullen onderdeel van het onderzoeksproces 

worden. Deze maatregelen zullen enig (verkeers)effect hebben op de Leidse Ring 

Noord. In de studie voor de Leidse Ring Noord zijn deze effecten al meegenomen, 

als ware zij al uitgevoerd. De uitvoering van deze maatregelen zal afgestemd 

worden op de uitvoeringsplanning van de Leidse Ring Noord. 

 

Met Leiderdorp is (in de Bestuursovereenkomst) afgesproken dat in ieder geval voor 

het Uitvoeringsbesluit in nader overleg afspraken worden gemaakt ten behoeve van 

de uitwerking en realisatie van: 

- verkeersmaatregelen aan / rondom de Spanjaardsbrug en Lage Rijndijk; 

- verkeersmaatregelen aan / rondom de Leiderdorpsebrug en Hoge Rijndijk; 

- maatregelen voortkomend uit het “No Regret” pakket. 

 

Kostenraming 

De kostenraming van het project is opgesteld volgens de Standaard Systematiek 

Kostenramingen (SSK-2010). De SSK is ontwikkeld voor en door de grond-, weg- 

en waterbouw sector en wordt landelijk door veel grote partijen toegepast. De SSK 

is een systematiek voor ramingen van boven- en ondergrondse infrastructuur, 

utiliteitswerken, waterbouw, kunstwerken, bijbehorende installatiewerken, etc. 

 

De ramingen voor de te nemen maatregelen in het tracé werden opgesteld door 

adviesbureau Anteagroup. In de raming zijn naast de bouwkosten bedragen  

opgenomen voor: 

• Plankosten: interne en externe kosten die samenhangen met de 

planvoorbereiding en uitvoeringsbegeleiding; 
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• Aanvullende gemeentelijke uitvoeringskosten (leges, verzekeringen e.d.); 

• Kosten van verwerving van gronden en opstallen: alle voor het werk 

noodzakelijke verwervingskosten en bijkomende schadeloosstellingen; 

• Planschade (nadelen die voortvloeien uit planologische inpassingmaatregelen); 

• Nadeelcompensatie (o.a. tijdelijk verminderde bereikbaarheid van bedrijven). 

 

De kostenramingen zijn per tracédeel/fase geraamd (prijspeil 2016).  Plesmanlaan 

is fase 1, Willem de Zwijgerlaan is fase 2 en Oude Spoorbaan is fase 3:  

 

  

 

 

Beheer en onderhoud 

Ook zijn de jaarlijkse extra kosten voor beheer en onderhoud van het Leidse deel en 

het Leiderdorpse deel van de Leidse Ring Noord globaal in beeld gebracht.  
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Voor het tracé in Leiderdorp zijn deze kosten vooralsnog geraamd op €107.000.  

Bij het uitvoeringsbesluit zullen de bedragen concreter zijn. 

 

Dekkingsmiddelen  

In het raadsvoorstel van Leiden is ook de dekking voor de realisatie van de Leidse 

Ring Noord opgenomen. Leiden draagt het overgrote deel van de kosten. In de 

dekking is oa uitgegaan van een bijdrage van Leiderdorp van €3,5 miljoen en een 

subsidie van de provincie van ca €30 miljoen (ivm bestuursovereenkomst HOV Zuid 

Holland Noord). Indien mogelijk wordt in de verdere uitwerking een beroep op 

andere beschikbare subsidies gedaan. In Leiden wordt tegelijk bij het Kaderbesluit 

een krediet aangevraagd om een aantal kleine maatregelen na het Kaderbesluit 

voor te kunnen bereiden en uit te voeren. Dit betreft oa maatregelen aan de Zijlbrug.   

 

Uitvoering en fiscaliteit 

Het project wordt deels op Leids en deels op Leiderdorps grondgebied uitgevoerd. 

Hiertoe dienen onderlinge afspraken te worden gemaakt die in een 

bestuursovereenkomst worden vastgelegd. Partijen spannen zich in hun onderlinge 
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afspraken zodanig vorm te geven dat zowel fiscaal als financieel (BTW-

Compensatiefonds) een optimaal resultaat wordt verkregen waarbij ernaar gestreefd 

wordt dat alle btw bij het BTW-Compensatiefonds geclaimd kan worden. In dat 

kader zal worden beoordeeld of de gemeente Leiden als opdrachtgever voor het 

gehele project  zal optreden of dat Partijen afzonderlijk opdrachtgever zullen zijn 

voor zover de werkzaamheden op hun eigen grondgebied plaatsvinden. Partijen 

stemmen de door hen beoogde btw-verwerking van tevoren af met de voor hen 

bevoegde belastingeenheid. Indien deze afstemming daartoe aanleiding geeft 

onderzoeken Partijen de mogelijkheid van overgedragen opdrachtgeverschap. 

 

Contracteren en marktwerking 

In de afgelopen periode werden door de gemeente Leiden steeds vaker Design & 

Construct contracten opgesteld. In tegenstelling tot traditionele contracten (RAW 

contracten) wordt bij deze contractvorm aan de aannemer gevraagd naast re 

realisatie ook een deel van het ontwerp en de voorbereiding voor rekening te 

nemen. De vrijheid die de aannemer hierin heeft is afhankelijk van de 

projectomstandigheden. Bij de Leidse Ring Noord heeft al veel burgerparticipatie 

plaatsgevonden waarbij wensen zijn geïnventariseerd die effect hebben op het 

ontwerp. Ook worden eisen ten aanzien van beeldkwaliteit gesteld. Hierdoor wordt 

de ontwerpvrijheid van de aannemer ingeperkt. Toch is het van belang zoveel 

mogelijk kennis en ervaring van de markt te gebruiken. Met name 

uitvoeringsmethoden en bouwwijzen worden aan de vrijheid en expertise van de 

aannemer overgelaten. 

 

Ook zal de aannemer door het stellen van criteria (economisch meest voordelige 

inschrijving / EMVI) uitgedaagd worden het ontwerp verder te optimaliseren 

waardoor inpassing in de bestaande omgeving verder kan worden verbeterd. Na het 

kaderbesluit zal de te kiezen contractvorm verder worden uitgewerkt. De ervaringen 

die in Leiden opgedaan zijn met werken in de afgelopen periode (OBSP, 

Parkeergarages, Onderdoorgang Kanaalweg), waar onder andere naast EMVI 

criteria ook plafondprijzen werden vastgesteld, zullen hierbij verwerkt worden 

 

 

1.b Voorgeschiedenis 
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De verkenning LAB071 is gestart met een bestuursopdracht (november 2012). 

Vervolgens is het Plan van Aanpak (B&W, januari 2013) en het Ambitiedocument 

(raad, september 2013) als toetsingskader vastgesteld. De Oplossing is op 28 mei 

respectievelijk op 15 juni 2015 respectievelijk 25 juni door de raad van Leiden resp. 

Leiderdorp rep. Oegstgeest vastgesteld. De samenwerkingsovereenkomst met 

Leiden en Oegstgeest is op 6 juli 2015 ondertekend. De uitwerking van de Leidse 

Ring Noord vindt gezamenlijk plaats door Leiden en Leiderdorp. De concept-

voorkeursuitwerking is op 15 september 2015 aan de raden van Leiden en 

Leiderdorp gezamenlijk gepresenteerd.  

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 Ruimtelijke ordening & economie, verkeer en regionale samenwerking. 

  

2 Beoogd effect 

 realiseren van de Leidse Ring Noord en No Regret maatregelen 

 realiseren van betere bereikbaarheid en betere leefbaarheid in de Leidse 

Agglomeratie 

 
3 Argumenten 

1. De voorkeursuitwerking van de Leidse Ring Noord sluit goed aan bij de doelen van 

   het LAB071 project en de vastgestelde Oplossing   

De raad van Leiderdorp heeft de Leidse Ring als pakket van versterking van de 

basisringstructuur en het beperken van de doorstroming op delen van de Hoge Rijndijk en 

Engelendaal als hoofdrichting vastgesteld. De voorkeursuitwerking versterkt de 

basisringstructuur en beperkt de doorstroming van Engelendaal. Door de ongelijkvloerse 

kruising, de 2x2 rijstroken én de snelheid van 80 km op de Oude Spoorbaan werkt de ring 

rond Leiderdorp optimaal. Het verkeer wordt verleid de ring te nemen en blijft zo lang 

mogelijk op de ring. Op het Engelendaal wordt daardoor een afname van 8% gerealiseerd. 

En ook op de Persant Snoepweg vindt een flinke afname plaats (13%). Over de Hoge 

Rijndijk zijn in de bestuursovereenkomst afspraken vastgelegd om de doorstroming te 

beperken.  

 

2. De voorkeursuitwerking sluit goed aan op uw ambities 
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Met deze voorkeursuitwerking wordt voldaan aan uw ambities en het door u vastgestelde 

beleid: 

• Hoogwaardig Openbaar Vervoer tussen Leiden en Leiderdorp wordt versneld   

gerealiseerd; dit stond pas voor na 2020 gepland en wordt nu eind 2017 gerealiseerd 

• Belangrijke fietsroutes worden geoptimaliseerd cq veiliger (fietsroute noordzijde 

Boterhuispolder, fietstunnel, oversteek bij Schildwacht ipv bij rotonde N446) 

• Realisering van verkeer buitenom en afname van doorgaand autoverkeer over  

Engelendaal van 7% (Coalitieakkoord en Begroting) 

• Actieplan Geluid wordt uitgevoerd 

• de  toegankelijkheid van Boterhuispolder wordt verbeterd   

• de kansen voor ontwikkeling van ROC locatie worden verbeterd 

 

3. De voorkeursuitwerking sluit goed aan op de voorwaarden die de raad heeft gesteld 

U heeft voorwaarden gesteld waaraan voldaan moet zijn alvorens de Oplossing als 

hoofdrichting kan worden geïmplementeerd. Over de invulling van deze voorwaarden 

wordt het volgende opgemerkt:   

• Door de rechterlijke uitspraak in januari van dit jaar is duidelijk dat de Rijnland Route 

doorgaat.  

• Door de minister worden maatregelen genomen op de A4. Of dit voldoende is om de 

doorstroming te verbeteren is nog niet duidelijk. Wij zullen de uitkomsten volgen. 

• Er wordt met de provincie over de brugopeningen van oa de Zijlbrug gesproken.  

• Over de evt. aanpassingen van  de Hoge Rijndijk of het kruispunt Hoge Rijndijk Persant 

Snoepweg zijn afspraken in de bestuursovereenkomst gemaakt; de uitkomsten zijn bekend 

voor de besluitvorming van de raad over het Uitvoeringsbesluit. 

• De Oude Spoorbaan is verantwoord ingepast en voldoet aan de gestelde voorwaarden 

(zie ook argumenten 1 en 4 ) 

• De bewoners zijn nadrukkelijk op raadpleegniveau betrokken 

• De kosten van de maatregelen om tot een verantwoorde inpassing te komen zijn in beeld 

gebracht en er zijn afspraken over de financiering gemaakt. 

 

4. De Voorkeursuitwerking is ruimtelijk goed ingepast en kan voor een belangrijk deel 

rekenen op draagvlak 
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Er is veel aandacht besteed aan een goede inpassing in de omgeving. De 

voorkeursuitwerking is gebaseerd op de uitgangspunten zoals deze beschreven zijn in het 

onderdeel beeldkwaliteit. Ook voor de Oude Spoorbaan (Parkway) is dit het geval. 

De voorkeursuitwerking blijft ook voor het tracé in Leiderdorp binnen de gestelde wettelijke 

normen voor geluid. Door het toepassen van stil asfalt en op enkele plekken een 

geluidswal/voorziening wordt voldaan aan de geldende normen en de doelstelling van de 

Oplossing LAB071. Ook voor fijnstof geldt dat deze ruim blijven onder de grenswaarden. 

 

Ook is nadrukkelijk rekening gehouden met de belangen van de omwonenden. Het 

raadpleegtraject heeft bijvoorbeeld geleid tot aanpassingen die het ontwerp hebben 

verbeterd en die gezorgd hebben voor meer draagvlak bij de omwonenden en 

belanghebbenden (zie kopje Participatie bij de Inleiding). 

In Leiden is overall draagvlak voor de voorkeursuitwerking. Ook voor Leiderdorp geldt dat 

er draagvlak is voor het overgrote deel van de voorkeursuitwerking. 

 

De bewoners in de klankbordgroep uit Buitenhof & Leyhof zijn het alleen niet eens met de 

snelheidsverhoging van 50 km/h naar 80 km/h op de Oude Spoorbaan en de 

geluidsvoorziening die dan op bepaalde plekken nodig is. Zij willen nl. vrij uitzicht op de 

polder houden. Het voorstel van 60 km/h is vanuit hun belangen begrijpelijk. Echter de 

doelstellingen om het verkeer zoveel mogelijk buitenom te leiden worden daarmee niet 

behaald. De leefbaarheid van de kern van Leiderdorp wordt daardoor niet, zoals is beoogd 

met het Actieplan geluid, verbeterd.  Daarnaast  gelden de argumenten tav wetgeving en 

handhaving (zie het kopje 80 km snelheid op de Oude Spoorbaan)  

De geluidvoorzieningen hebben met 1 meter cq 1,5 meter een beperkte en acceptabele  

hoogte. Met name de woningen aan de Dijkwacht,  Mercurius en Saturnus hebben nu zicht 

op de polder. De 2 blokken woningen aan de Dijkwacht die parallel aan Oude Spoorbaan 

liggen vanuit de keuken. Volgens de bewoners geldt dit voor woningen in het Ovaal van de 

Dijkwacht en Mercurius en Saturnus vanuit de tuin. Staand kan men nog steeds de polder 

zien. Alleen zittend in de woonkamer of tuin zal dat mogelijk niet het geval zijn. Hoe 

belangrijk uitzicht ook is, de algemene belangen van functionaliteit van de Oude 

Spoorbaan en milieu (treffen van geluidvoorzieningen) achten wij belangrijker.   

 

Er zijn overigens ook bewoners die wel graag geluidsvoorzieningen willen, omdat zij nu 

geluidshinder ondervinden. De geluidvoorzieningen worden in samenspraak met de 
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omwonenden uitgevoerd. Deze kunnen bijv ook op een natuurlijke wijze in de vorm van 

een groene grondwal worden uitgevoerd. Daarbij is door de stuurgroep bepaald dat  indien 

dit wettelijk mogelijk is bij voorkeur diffractoren worden toegepast, waardoor geen 

geluidswal (of –scherm) nodig is. Daarom zijn wij van mening dat de voorkeursuitwerking 

goed kan worden ingepast.   

 

2.1 Duidelijkheid over financiële kaders van het project 

Per tracédeel is een scope bepaald van de maatregelen die nodig zijn. Vervolgens is een 

inschatting gemaakt van de kosten van deze maatregelen (per tracédeel) en voor de 

Leidse Ring Noord als geheel. Het totale project kost € 102.662.000. Deze ramingen 

gelden als kader voor de uitwerking van de Leidse Ring Noord tot Definitief ontwerp (DO). 

Binnen dit kader moeten de tracédelen ieder afzonderlijk en gezamenlijk gerealiseerd 

worden. Voor het Leiderdorpse tracé is dit  € 37.239.000. Evt kostenoverschrijdingen die 

het gevolg zijn van scopewijzigingen op verzoek van Leiderdorp komen ten laste van 

Leiderdorp.  

De  scope en de beschikbare financiën van het project zorgen voor een helder kader en 

daarmee duidelijkheid over het project. Bij het uitvoeringsbesluit zal op basis van het DO 

het definitieve investeringsbudget vastgesteld kunnen worden. 

  

3.1 Dit is een redelijke bijdrage  

College en raad hebben vanaf het begin van het project aan Leiden aangegeven geen 

financiële middelen te hebben en dus niet financieel bij te dragen. Vanuit Leiden is, mede 

vanwege de hoge investeringen op het grondgebied van Leiderdorp om de weg beter in te 

passen, druk ontstaan om toch een financiële bijdrage te doen. 

 

We kunnen met deze Voorkeursuitwerking ons eigen beleid om het verkeer buitenom te 

leiden uitvoeren (IVVP). Door het project kunnen we versneld de HOV verbinding met 

Leiden, waarvan de kosten voor beide gemeenten samen 1 miljoen zijn,  realiseren.  

Het project bestaat inmiddels uit vele onderdelen die ook voor Leiderdorp en haar 

inwoners van grote meerwaarde zijn. Deze punten zijn benoemd onder argument 2. De 

meerwaarde is zowel maatschappelijk (leefbaarheid, veiligheid, gezondheid, 

duurzaamheid), economisch (bereikbaarheid, baten versus kosten) als financieel ( 

goedkoper door oa werk met werk te maken en samen op te trekken) van aard. De kosten 
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van bijv de uitvoering van de Oude Spoorbaan volgens het IVVP alleen zouden al €5,8 mio 

bedragen.  

 

We willen hiermee verdere discussie over de bijdrage slechten of zelfs voorkomen dat de 

uitvoering van de Oude Spoorbaan niet conform de Voorkeursuitwerking zal plaatsvinden. 

Het is daarom redelijk om een bijdrage van €3,5 miljoen te doen voor de HOV 

voorzieningen (busbanen) op de aansluiting van de Engelendaal met de Oude Spoorbaan, 

langzaam verkeer en Dynamisch Verkeersmanagement.      

 

4.1 Dit is een logische en redelijke afspraak 

De Leidse Ring Noord brengt extra kosten voor beheer en onderhoud van de Oude 

Spoorbaan met zich mee. Het is niet reëel om die kosten door Leiden te laten dragen, 

aangezien deze het gevolg zijn van maatregelen die op Leiderdorps grondgebied liggen.  

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Er is nog geen dekking voor de bijdrage en extra beheer-en onderhoudskosten 

De bijdrage van €3,5 miljoen is voorzien in 2024. Op dit moment is er nog geen concrete 

dekking daarvoor. Er zijn mogelijk verschillende reserves beschikbaar. Zo is momenteel de 

verwachting dat in de reserve Vliko geld overblijft. Daarnaast is het niet onmogelijk dat ook 

de reserve W4 uiteindelijk positief kan worden afgesloten. Voorgesteld wordt om eventuele  

voordelen in diverse reserves te reserveren voor de bijdrage aan dit project. 

Daarbij kan overwogen worden om eveneens jaarrekeningoverschotten uit verkeers- of 

bouwprojecten te reserveren door deze middelen in een reserve te storten. 

 

Een andere optie is om de bijdrage te activeren. Dit zou vanaf 2025 een jaarlijkse 

kapitaallast geven van circa € 210.000 in het eerste jaar en aflopen tot € 90.500 in het 

laatste jaar bij 40 jaar afschrijven.  

 

Bij de vaststelling van het uitvoeringsbesluit (medio 2017) zal meer helderheid over de 

dekking van de bijdrage gegeven (moeten) worden.  

De extra  beheer- en onderhoudskosten, die nu geraamd zijn op €107.000, zijn ook bij het 

uitvoeringsbesluit bekend. Deze worden daarna via de areaaluitbreiding in de begroting 

meegenomen. Er is nog geen dekking voor de bijdrage en extra beheer- en 

onderhoudskosten. 
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5 Duurzaamheid 

In de verkenning van LAB071 heeft duurzaamheid nadrukkelijk een rol gespeeld. 

Leefbaarheid (luchtkwaliteit en geluid) is als een belangrijk deel van het op te lossen 

probleem gezien. Zo zijn in het Ambitiedocument criteria op het gebied van leefbaarheid 

vastgesteld waaraan de oplossing moest voldoen. De vastgestelde Oplossing en de Leidse 

Ring Noord gaan uit van het beter benutten van het bestaande wegennet en omvatten ook 

maatregelen voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer en fiets. De voorkeursuitwerking van de 

Leidse Ring blijft binnen de grenzen van lucht en geluid. De milieuoverlast binnen de 

agglomeratie neemt per saldo af. 

 
 

6 Communicatie en participatie 

De Voorkeursuitwerking is tot stand gekomen na een uitgebreid raadpleegproces. Per 

tracédeel is een klankbordgroep ingesteld en de uitkomsten zijn vastgelegd in een  

terugkoppelingsdocument. De klankbordgroep Leiderdorp  

.   

Daarnaast is per tracédeel voor geïnteresseerden een openbare informatiebijeenkomst 

gehouden over de concept-voorkeursuitwerking.  Tijdens deze bijeenkomst konden de 

aanwezigen ook reageren op de concept-voorkeursuitwerking. daarnaast werden zij 

uitgenodigd om vragen, opmerkingen en suggesties in te brengen via vertegenwoordigers 

in de klankbordgroepen.  

 

Er is per tracé ook een bewonersbrief verzonden over het project en het raadpleegproces 

met klankbordgroepen.  Verder zijn nog twee informatieavonden over de onderwerpen 

verkeer, lucht en geluid georganiseerd. 

Ook zijn er overleggen georganiseerd met ondernemers(verenigingen), individuele 

ondernemers direct langs het tracé, belangenorganisaties en partners zoals 

woningbouwcorporaties.  Daarnaast is er gecommuniceerd via de projectwebsite 

www.leiden.nl/leidsering, www.leiderdorp.nl , Stadskrant, Gemeente aan Huis pagina in het 

Leiderdorps Weekblad, twitter(#bereikbaar071), Facebook, e-mailupdates aan de 

mailgroep van LAB071/Leidse Ring Noord, digitale nieuwsbrief Leiden Bereikbaar en 

nieuwsberichten op de portal van Leiden Bereikbaar. Tevens zijn vele vragen beantwoord. 

 

http://www.leiden.nl/leidsering
http://www.leiderdorp.nl/
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7 Kosten, baten en dekking 

De globale investeringskosten ( prijspeil 2016) bedragen voor het totale project van de 

Leidse Ring Noord € 102.662.000. Ook is een onderverdeling gemaakt per tracédeel:  

• Tracédeel Plesmanlaan:                           € 31.259.000; 

• Tracédeel Schipholweg – Willem de Zwijgerlaan: € 34.164.000; 

• Tracédeel Oude Spoorbaan:                       € 37.239.000; 

 

Daarnaast zijn ook de jaarlijkse extra kosten voor beheer en onderhoud van de tracé’s 

globaal in beeld gebracht. Voor het tracé in Leiderdorp zijn deze kosten vooralsnog 

geschat op €107.000. Bij het uitvoeringsbesluit zullen de bedragen concreter zijn.  

 

Afgesproken is dat de legeskosten voor de werken die op Leiderdorps grondgebied 

plaatsvinden en de eigen ambtelijke kosten voor rekening van Leiderdorp komen.  

 

Ten behoeve van de vaststelling van de Oplossing is een Maatschappelijke Kosten 

Batenanalyse (MKBA) gedaan. Daaruit werd duidelijk dat de verhouding tussen Baten en 

Kosten circa 2 is. 

 

Dekking  

In het raadsvoorstel van Leiden is ook de dekking voor de realisatie van de Leidse Ring 

Noord opgenomen. Leiden draagt het overgrote deel van de kosten. In de dekking is oa 

uitgegaan van de bijdrage van Leiderdorp van €3,5 miljoen en de subsidie van de 

provincie van ca €30 miljoen. In Leiden wordt tegelijk bij het Kaderbesluit een krediet 

aangevraagd om een aantal kleine maatregelen na het Kaderbesluit voor te kunnen 

bereiden en uit te voeren. Bij het Uitvoeringsbesluit (medio 2017) worden de kredieten voor 

uitvoering van de andere maatregelen gevraagd.  Zie verder ook onder kanttekening voor 

de dekking van Leiderdorp. 

 

8 Evaluatie 

Dit is pas na realisatie van de Leidse Ring Noord aan de orde. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 
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H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  

1.   Voorkeursuitwerking Leidse Ring Noord dd 29 april 2016 
2. Bestuursovereenkomst inzake de ontwikkeling en realisatie van maatregelen aan de 

Leidse Ring Noord voor zover gelegen binnen de gemeentegrens van Leiderdorp dd 9 
mei 2016 

3. correspondentie klankbordgroep Oude Spoorbaan (via BIS; niet openbaar) 


