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Dit rapport is de onderbouwing voor het Kaderbesluit 

Leidse Ring Noord, in 2016 vast te stellen door de ge-

meenteraden van Leiden en Leiderdorp.

Wilt u direct een overzicht van alle maatregelen die nodig 

zijn om de Leidse Ring Noord te realiseren? Begin dan met 

hoofdstuk 3: Voorkeursuitwerking (pagina 31).

Wilt u weten wat er na het Kaderbesluit gaat gebeuren, en 

welke verbeteringen er later nog mogelijk zijn? Lees dan 

hoofdstuk 4: Besluitvorming en vervolg (pagina 63).

Wilt u weten welke onderzoeken en inspraakprocessen 

geleid hebben tot het huidige plan? Begin dan in 

hoofdstuk 2: Van concept naar voorkeursuitwerking 

(pagina 15). In paragraaf 2.2 (Raadpleging) leest u welke 

voorstellen van omwonenden en andere belanghebbenden 

zijn overgenomen (pagina 16).

Termen in dit rapport

adressen    voordeuren (en/of postbussen) van   

woningen of andere gebouwen

agglo-ring de geplande, volledige verkeersring   

rond de Leidse agglomeratie

bypass   parallelweg

dB decibel

diffractor geluidabsorberende betonnen strook   

met holtes

HOV   hoogwaardig openbaar vervoer per bus (zie 

ook R-Net)

(H)OV alle bussen, dus R-Net-bussen, stads- én 

streekbussen

kunstwerk brug of tunnel 

LAB071   project Leidse Agglomeratie Bereikbaar

LRN   Leidse Ring Noord

modaliteit vervoersvorm (van auto, OV en scooter tot 

fiets en te voet)

OBSP project Ontsluiting Bio Science Park, reeds in 

uitvoering

OV openbaar vervoer

robuust toekomstbestendig (wegcapaciteit berekend 

op toekomstig verkeer)

ROC-locatie locatie voormalige ROC-gebouwen op Leidse-

dreef 4 en 5, Leiderdorp

R-Net keurmerk voor snel en comfortabel busvervoer 

in de Randstad. In de regio Leiden gaat het 

voorlopig om twee buslijnen: tussen Alrijne 

Ziekenhuis Leiderdorp en Leiden Centraal 

(vanaf 2016) en Leiden-Katwijk-Noordwijk 

(vanaf 2020)

STEO project Herontwikkeling Stationsgebied Leiden 

Centraal

VRI verkeersregelinstallatie met behulp van stop-

lichten

Leeswijzer
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In dit rapport presenteren wij de voorkeursuitwerking van 

de Leidse Ring Noord (LRN), onderdeel van de grotere 

Leidse Ring. Dit document dient als basisdocument voor 

het raadsvoorstel "Kaderbesluit Leidse Ring Noord". Dit 

kaderbesluit is een nadere uitwerking van een onderdeel 

van de door de gezamenlijke raden van Leiden, Leiderdorp 

en Oegstgeest vastgestelde "Oplossing LAB071". Omdat 

de Leidse Ring Noord niet over de gemeente Oegstgeest 

loopt, zal dit Kaderbesluit alleen door de raden van Leiden 

en Leiderdorp genomen worden.

In hoofdstuk 1 treft u een korte voorgeschiedenis aan. 

Hoofdstuk 2 beschrijft hoe wij tot de voorkeursuitwerking 

zijn gekomen. De bijbehorende stappen of deelonderzoe-

ken zijn te herkennen aan de icoontjes rechts. In hoofdstuk 

3 wordt per deeltracé van de Leidse Ring Noord een over-

zicht gegeven van de maatregelen die onderdeel zijn van 

het kaderbesluit. Ieder deeltracé herkent u aan een kleurtje 

in de rechterbovenhoek van de pagina. 

Nadat het kaderbesluit genomen is, zal een verdere 

uitwerking plaatsvinden en toegewerkt worden naar drie 

Uitvoeringsbesluiten, voor de delen Plesmanlaan, Willem 

de Zwijgerlaan en Leiderdorp. Vervolgens zal gefaseerd tot 

uitvoering worden overgegaan (zie hoofdstuk 4).

 Raadpleging. De reacties van klankbord   

 groepen en andere belanghebbenden hebben  

 geleid tot verbeteringen van het plan.

 Beeldkwaliteit. De voorschriften met betrek- 

 king tot de vormgeving en inpassing van de  

 Leidse Ring Noord. 

 Verkeersgebruikers. Het evenwicht dat is ge- 

 zocht om alle verkeersgebruikers (met name  

 auto, Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) en  

 fietsers) te faciliteren.

 

 Verkeersontwerp en -afwikkeling. Het  

 onderzoek naar de verkeersafwikkeling en de  

 beschrijving van aspecten die hebben geleid tot  

 de voorkeursuitwerking.

 

 Geluidmaatregelen. Op een aantal plekken  

 zullen geluidschermen of -wallen worden ge-  

 realiseerd ten behoeve van de leefkwaliteit.

 Ook is onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit.

 

 Technisch ontwerp. Fasering van de voorge-  

 stelde maatregelen en overzicht van globale  

 kosten per fase.

Vooraf
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1.1 Voorgeschiedenis 

In het Ambitiedocument LAB071 (september 2013) zijn 

de ambities, doelen en uitgangspunten beschreven. Op 

basis hiervan heeft een breed onderzoek plaatsgevonden 

naar de mogelijke oplossingen om de gestelde doelen 

te halen. Bij dit onderzoek is bovendien uitgebreid van 

ge- dachten gewisseld met belanghebbenden. Dit proces 

heeft geresulteerd in een voorkeursoplossing: de Oplos-

sing LAB071. Naast maatregelen voor openbaar vervoer, 

langzaam verkeer en dynamisch verkeersmanage- ment 

vormt het versterken van de Leidse Ring het hoofdbe-

standdeel van deze oplossing. Door te investeren in de 

infrastructuur op de ring verbetert de bereikbaarheid van 

belangrijke bestemmingen in de agglomeratie. Ook kan 

gaan functioneren als dé hoofdontsluiting van Leiden en 

Leiderdorp. Omdat de ring aantrekkelijk wordt als snelste 

en meest betrouwbare route, is het mogelijk hier meer 

verkeer te concentreren en andere delen van het wegen-

net minder te belasten. 

De Leidse Ring bestaat uit een deel A4, RijnlandRoute, 

een deel A44, Plesmanlaan, Schipholweg, Willem de 

Zwijgerlaan, Oude Spoorbaan en N446. Het grootste deel 

van deze wegen of wegdelen is niet van de gemeenten 

uit de agglomeratie, maar van het Rijk en de provincie. 

De delen die wel in gemeentelijk beheer zijn, liggen aan 

de noordzijde van de ring en vormen samen de Leidse 

Ring Noord (zie afbeelding links).

De gemeenten in de Leidse agglomeratie werken samen aan hun bereikbaarheid. Deze 
samenwerking is gestart met de Verkenning LAB071: Leidse Agglomeratie Bereikbaar. 
De basis is een gezamenlijke, overkoepelende hoofdambitie: we willen een regio zijn 
met internationale kennis, bedrijvigheid, historische cultuur en een hoogwaardige 
woonomgeving. Een goede bereikbaarheid is van essentieel belang voor de economische 
ontwikkeling en de woonkwaliteit in onze regio en dus voor het waarmaken van de 
ambitie.

  1 Inleiding
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De politieke besluitvorming voor de keuze voor het prin-

cipe van de Leidse Ring is inmiddels voltooid in de betrok-

ken gemeenten van de agglomeratie. Leiden, Lei- derdorp 

en Oegstgeest hebben de Oplossing LAB071 vastgesteld 

en bekrachtigd met een samenwerkingsovereenkomst in 

juni 2015. Bij het vaststellen van de Oplossing LAB071 

zijn de resultaten uit de eerdere studies gevalideerd. 

Daarbij werd tevens vastgesteld dat het voorgestelde 

maatregelenpakket voldoende antwoord zal geven op het 

behalen van de gestelde ambities. De Oplossing LAB071 

is overigens conform het vigerende verkeersbeleid in de 

betrokken gemeenten. In Leiderdorp geldt het Integraal 

Verkeers- en Vervoerplan 2009. In Leiden is, parallel aan 

de keuze voor de Leidse Ring, de Mobiliteitsnota Leiden 

2015-2022 (mei 2015) vastgesteld. De gemeente Oeg-

stgeest actualiseert de komende periode het verkeersbe-

leid, rekening houdend met de plannen voor de Leidse 

Ring Noord.

1.2 Concept-voorkeursuitwerking

Na de definitieve keuze voor de Leidse Ring is het noor-

delijk tracé verder uitgewerkt. In eerste instantie zijn twee 

verschillende varianten uitgewerkt en geëvalueerd aan 

de hand van een beoordelingskader. Dit beoordelings-

kader vloeit voort uit de gestelde uitgangs- punten met 

betrekking tot verkeer, geluid, ruimtelijke kwaliteit en 

maakbaarheid zoals verwoord in het Ambitiedocument 

LAB071. Het ijkpunt van de beoordeling van de twee 

varianten was de referentiesituatie in 2020. Bij de be-

oordeling is steeds bekeken of de desbetreffende variant 

slechter, gelijk of beter zou zijn dan de referentie- situatie 

in 2020.

Twee onderzochte varianten

Er werden twee varianten onderzocht: BASIS en MINI-

MAAL. Van deze 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.

In variant BASIS en variant MINIMAAL is een aantal rela-

tief kostbare maatregelen opgenomen in de vorm van on-

gelijkvloerse kruisingen. Door tunnels te maken voor het 

plek waar sterke focus op ligt
plek waar maatregelen te overwegen zijn
beperken barrièrewerking gewenst
Onderdeel van andere projecten 
(wel aandacht voor)

Aandachtspunten uitwerking 

De voorkeursuitwerking van de Leidse Ring Noord 

bestaat uit een pakket maatregelen. Deze maatrege-

len zullen:

• de reistijden op de Leidse Ring verkorten en 

daarmee het regionale oost-west en west-oost 

verkeer meer op de Ring concentreren;

• inpasbaar zijn in de beschikbare ruimte en de 

gewenste ruimtelijke kwaliteit realiseren;

• negatieve effecten op de leefbaarheid zoveel 

mogelijk beperken (geluidsoverlast, luchtver- vui-

ling), binnen de wettelijke kaders en beleidska-

ders;

• bijdragen aan de kwaliteit van het busvervoer in 

de Leidse agglomeratie en kansen bieden voor 

betere verbindingen voor fietsers en voetgan-

gers;

• bijdragen aan de overkoepelende hoofdambitie 

van de Leidse agglomeratie.
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Overzicht twee onderzochte varianten

Variant BASIS Variant MINIMAAL

Snelheid

Plesmanlaan 50km/h 50km/h

Schipholweg 50km/h 50km/h

Willem de Zwijgerlaan 50km/h 50km/h

Oude Spoorbaan 80km/h (2x2 rijstroken) 50km/h (2x2 rijstroken)

Aansluiting

Darwinweg-Vondellaan ongelijkvloers gelijkvloers (VRI) + extra tunnel 
langzaam verkeer

Morssingel geen oversteek westzijde geen oversteek westzijde

Sumatrastraat-IJsselmeerlaan ongelijkvloers ongelijkvloers

Engelendaal extra opstelstrook rechtdoor extra opstelstrook rechtdoor

Leyhof/Schildwacht ongelijkvloers (2x1 in tunnelbak) gelijkvloers (VRI)

Variant MINIMAAL

Variant BASIS
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doorgaand verkeer, krijgt dit verkeer een kortere reistijd. 

Daarnaast wordt de betrouwbaarheid van de reistijd voor 

doorgaand verkeer op de Leidse Ring Noord vergroot.

In de variant MINIMAAL is er voor gekozen om alleen een 

tunnel op de kruising Willem de Zwijgerlaan – Suma-

trastraat te realiseren omdat deze maatregel een positief 

effect heeft op de doorstroming, comfort voor het door-

gaande verkeer vergroot en de oversteek voor kruisend 

verkeer verbetert.

In de variant BASIS wordt aanvullend hierop ook een 

tunnel gepland bij de Schildwacht-rotonde en de snel-

heid verhoogd naar 80 km/h. Tevens worden de huidige 

kruispunten Darwinweg - Vondellaan vervangen door een 

ongelijkvloerse kruising. Deze maatregel komt in plaats 

van een eerder bestudeerde optie, om de maximumsnel-

heid te verhogen op de Plesmanlaan, naar 70 km/h. Deze 

optie heeft als negatief effect dat over een grote lengte 

de geluidsproductie wordt verhoogd. Daarnaast is 70 

km/h als ontwerpsnelheid niet haalbaar op enkele delen 

van het traject, waardoor veel snelheidsovergangen nodig 

zijn. De ongelijkvloerse kruising in combinatie met een 

snelheid van 50km/h zorgt voor reistijdwinst voor verkeer 

op de Plesmanlaan.

Effecten

Door de maatregelen in de variant MINIMAAL nemen 

de intensiteiten op de Leidse Ring Noord al toe, maar 

de doorstroming op de Leidse Ring blijft achter. In het 

centrum van Leiden zijn afnames van de intensiteiten 

te zien, deze worden voornamelijk veroorzaakt door 

de binnenstedelijke maatregelen zoals opgenomen in 

de Mobiliteitsnota Leiden. Door de verschuiving van de 

verkeersstromen naar de Leidse Ring Noord neemt de 

intensiteit op de zijwegen van dit tracé ook toe.

De doorstroming op de Leidse Ring Noord verbetert in 

de variant BASIS ten opzichte van de variant MINIMAAL. 

Vooral op de Plesmanlaan en Oude Spoorbaan is een 

grote toename van de intensiteit zichtbaar. Dit wordt 

veroorzaakt door de toevoeging van twee ongelijkvloerse 

kruisingen op deze wegvakken (zie onderstaande afbeel-

ding).

Naar aanleiding van de evaluatie is variant BASIS aanbe-

volen als input voor de definitieve voorkeursuitwerking 

van Leidse Ring Noord. Op hoofdlijnen gaat deze variant 

uit van een ontwerp- snelheid van 50km/h binnen de 

bebouwde kom en 80km/h buiten de bebouwde kom. De 

Leidse Ring Noord wordt bij voorkeur volledig 2x2 rijstro-

+15%

+5%
-10%

-30%

-5%

-5%

+5%

+5%

-50%

-35%
-50%

+15%
+20%

+30%

+5%

+5%+15%

+25%

+10%
-20%

-30%

+5%

-15%

-5%

+10%

-50%

-45%
-50%

+10%
-5%

+20%

+35%

+25%+15%

Variant BASIS

Variant MINIMAAL

Twee varianten en de toe- en afname van verkeersintensiteiten
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ken met nieuwe ongelijkvloerse kruisingen bij de aanslui-

tingen met de Darwinweg-Vondellaan, Sumastrastraat-

IJsselmeerlaan en Schildwacht.

Tijdens het onderzoek naar de ontwerpvarianten is voor 

een aantal maatregelen alternatieven bedacht en is er 

een aantal aanbevelingen gedaan om de effecten op het 

verkeer en de ruimtelijke inpassingen verder te optimali-

seren.

1.3 Ontwerpverantwoording / onderzoeksgeschie-

denis

Aansluiting Darwinweg - Vondellaan

De Plesmanlaan zal als onderdeel van de Leidse Ring 

Noord drukker worden. Wij verwachten een toename 

van autoverkeer circa 30 procent. De aansluiting met de 

Darwinweg, de toegangsweg naar het LUMC, de Hoge-

school en het Bio Science Park, komt dan onder druk te 

staan. Ook voor fietsers is dit een belangrijk knooppunt. 

De huidige fietstunnel onder de Plesmanlaan is een druk 

verzamelpunt van overstekende fietsers. Dit leidt nu al da-

gelijks tot (bijna) fietsongelukken bij de T- aansluiting van 

het fietspad aan de Pesthuiszijde. Verbetering is nodig. 

Het fietsgebruik zal hier namelijk de komende jaren nog 

stevig toenemen.

In eerste instantie is onderzocht of het plan kon volstaan 

met de toevoeging van een fietstunnel aan de stad-

zijde van de Vondellaan. Dat bleek niet het geval: voor 

de doorstroming van het autoverkeer leverde dit geen 

voordeel op. Ook bleek dat een snelheidsverhoging op de 

Plesmanlaan naar 70 km/h, (oorspronkelijk genoemd in 

de Oplossing LAB071) niet haalbaar was. Op basis hiervan 

is gezocht naar andere maatregelen om de doorstroming 

en reistijd te verbeteren.

Een ongelijkvloerse afwikkeling van het doorgaande auto-

verkeer op de Plesmanlaan blijkt wél voldoende door-

stroming op te leveren. De Vondellaan en de Darwinweg 

worden met invoegstroken en via overkluizingen op de 

doorgaande route aangesloten.

De overkluizingen vanaf de Vondellaan en de Darwin-

weg worden voorzien van verkeerslichten. Met name de 

aansluiting met de Darwinweg zal in deze oplossing veel 

beter functioneren. Ook het (H)OV zal van deze oplossing 

profiteren.

Het bleek niet mogelijk om op de overkluizingen rotondes 

met voorrang voor fietsers aan te leggen. Het hoge 

en nog groeiende aantal fietsers zou te veel stagnatie 

opleveren. Daarom komen er boven de autotunnel aparte 

fietsoversteken met verkeerslichten, parallel aan de 

auto-oversteek. Om fietsers extra comfort en veiligheid te 

bieden komt er onder de Darwinweg een fietstunnel die 

aansluit op het nieuwe fietspad aan de noordzijde van de 

Plesmanlaan. 

Kruispunt Sumatrastraat – IJsselmeerlaan

Dit kruispunt vormt een van de drukste locaties van de 

Leidse Ring Noord. Vanuit het oosten, via de Zijlbrug, is 

dit de poort naar Leiden. Belangrijke wijkontsluitingswe-
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gen sluiten hier aan. De aanwezigheid van benzinesta-

tions en bushaltes draagt bij aan de complexiteit. Zowel 

voor auto’s als voor langzaam verkeer is dit een lastige 

locatie. Voor de betrouwbaarheid en doorstroming is het 

noodzakelijk dat hier maatregelen genomen worden.

Eerst is onderzocht of het toevoegen van fietstunnels 

afdoende zou zijn. De cyclustijden van de verkeerslichten 

bleven echter te hoog. Bovendien bleken de fietstunnels 

moeilijk ruimtelijk inpasbaar. Ook boden de lange tunnels 

te weinig fietscomfort en sociale veiligheid.

Een ongelijkvloerse afwikkeling van het doorgaande 

verkeer op de Willem de Zwijgerlaan bleek wel een 

afdoende oplossing. Eerst is gekeken naar een separate 

onderdoorgang, maar deze had als nadeel dat de door-

gaande route te veel hoogteverschillen kreeg: komend uit 

de Kooitunnel eerst naar het maaiveld, vervolgens omlaag 

de tunnel in onder het kruispunt met de Sumatrastraat 

door en daarna weer omhoog de helling op naar de 

Zijlbrug. Er werden alternatieven gezocht.

Gekeken werd of er een lange, gesloten, gedeeltelijk half 

verdiepte combitunnel kon worden gebouwd als verlen-

ging van de Kooitunnel tot voorbij het kruispunt

Sumatrastraat. Naast de milieukundige voordelen waren 

er echter ook grote nadelen:

• Geen verkeersuitwisseling tussen wegvak Kooilaan 

en Sumatrastraat mogelijk;

• Behoorlijk veel verkeer bovenop de tunnel;

• Capaciteit rotonde Kooiplein ontoereikend;

• Ruimtelijke consequenties: een half verdiepte tun- 

nel impliceert dat ook het aansluitende maaiveld 

enkele meters omhoog moet, zoals bij het Kooi-

plein. De huidige, aansluitende bebouwing maakt 

dit onmogelijk.

• Hoge investeringskosten lange tunnel;

• Eisen van de Tunnelveiligheidswet (installaties en 

gescheiden wanden);

• Exploitatiekosten lange tunnel;

• De vraag is zelfs nog hoe de huidige Kooitunnel 

geschikt kan worden gemaakt om te voldoen aan de 

Tunnelveiligheidswet. 

Op basis van al deze factoren is er uiteindelijk gekozen 

voor een combitunnel waarbij het gedeelte tussen de 

Kooitunnel en de Sumatrastraat als open tunnel wordt 

uitgevoerd. Naast milieukundige en financiële voordelen 

biedt het open gedeelte ook ruimte voor op- en afritten 

aan beide zijden van de weg.

 

De combitunnel stelt echter wel aanvullende eisen aan 

de inpassing in de omgeving. Naast de tunnel moeten 

immers parallelstroken worden gemaakt. Bovendien is 

er ruimte nodig voor het behoud van groen en bomen. 

Hierdoor is het nodig gebleken om enkele tussenwonin-

gen van de Hoven aan de noordzijde van de Willem de 

Zwijgerlaan op te offeren.

In de verdere uitwerking na het kaderbesluit zien wij kan-

sen voor verdere optimalisatie in ruimtelijke en verkeers-
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kundige zin. Daarbij willen we niet alleen de expertise en 

creativiteit van adviseurs inschakelen, maar ook van de 

uitvoerende aannemer, die wij zullen uitdagen om tot het 

meest aantrekkelijke inpassingsplan te komen. Elementen 

die wij gaan onderzoeken, zijn:

• Invulling vrijkomende ruimte fietspad tussen Zijlbrug 

en IJsselmeerlaan

• Functie van het fietspad aan de noordzijde tussen 

IJsselmeerlaan en Kooiplein, inclusief fietsoversteek 

over IJsselmeerlaan

• Locatie bushaltes

• Uitbreiding gesloten deel bij Sumatrastraat

Wij hebben dit plan besproken met de betrokken 

woningbouwcorporaties. Echter, pas na het kaderbesluit 

kunnen zij hiermee rekening houden in hun visievorming. 

Hierover zal nadere afstemming volgen.

Aansluiting Schildwacht

Nu ligt op de aansluiting met de Oude Spoorbaan een 

(turbo)rotonde, in de volksmond ‘de Koeienrotonde’. 

Deze volstaat in de huidige situatie, maar komt bij de 

verwachte verkeerstoename van circa 30 procent door 

het plan onder druk te staan. Ook voor deze locatie is 

gekozen voor een ongelijkvloerse oplossing. Doorgaand 

autoverkeer wordt voor een groot deel aan het zicht 

onttrokken, verkeer uit de wijk kan via parallelstroken 

aansluiten. De lengte van de parallelstroken is ruim 

bemeten en komt ongeveer overeen met de lengte van 

de woningblokken aan de Dijkwacht. Hierdoor wordt het 

verkeerslawaai in belangrijke mate teruggedrongen. Voor 

fietsers ontstaat bovendien een comfortabele en veilige 

oversteek over de Oude Spoorbaan. De huidige oversteek 

bij de rotonde naar de N446 kan dan vervallen. De Boter-

huispolder wordt beter ontsloten. In de uitwerkingsfase 

zal onderzocht worden of een rotonde op de tunnelbak 

extra voordelen biedt.

1.4 Balans tussen de verkeersmodaliteiten

Een van de belangrijkste uitgangspunten van de Leidse 

Ring is het bieden van een vlotte en betrouwbare door-

gaande route voor de automobilist. Deze route moet 

een belangrijk deel van het autoverkeer verleiden om de 

routes door de kernen van Leiden en Leiderdorp te ver-

mijden. Daardoor zullen de leefkwaliteit en de veiligheid 

in de kernen toenemen.

Er is echter een goede balans nodig tussen de verschil-

lende groepen verkeersdeelnemers. Maatregelen op de 

Leidse Ring Noord moeten zorgen voor een verantwoorde 

inpassing voor alle groepen. Naast de automobilist 

profiteren ook het HOV en de stads- en streekbussen. 

De positie van de meest kwetsbare verkeersgebruikers, 

de voetganger en de fietser, verdient speciale aandacht. 

Waar mogelijk worden extra maatregelen getroffen voor 

deze groep.

Fiets: Plesmanlaan

Het fietsnetwerk wordt uitgebreid met nieuwe routes. 

Er komt een (snel)fietsroute aan de noordzijde van de 

Plesmanlaan. Op het Bio Science Park en op het LUMC-

terrein worden ontbrekende schakels toegevoegd. De 
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Verbeektunnel krijgt een betere aansluiting. Onder de 

Darwinweg komt een fietstunnel. 

Op de Morssingel wordt aan de zuidzijde een dubbel-

breed tweerichtingenfietspad aangelegd. Op de overklui-

zing bij de Vondellaan komt extra ruimte voor een veilige 

oversteek voor de fietser. Deze maatregelen compenseren 

het vervallen van de huidige fietstunnel bij de Vondellaan 

en de oversteken in de bocht bij de aansluiting met de 

Morssingel.

Fiets en voetganger: Willem de Zwijgerlaan en 

Ypenburgbocht

De oversteek bij de Ypenburgbocht is voor fietsers een 

knelpunt, met lange wachttijden. Een alternatieve route 

is in onderzoek, met daarbij een betere aansluiting op het 

fietsnetwerk van de onderdoorgang onder de Willem de 

Zwijgerbrug en van het fietsviaduct parallel aan het spoor 

over de Haarlemmertrekvaart.

De voetgangersoversteek met verkeerslichten ter hoogte 

van de Marijkestraat wordt permanent. Zowel het nieuwe 

Zwartepadviaduct als de nieuwe Kooitunnel bewijzen zich 

nu al als volwaardige fietsverbindingen. Het kruispunt 

met de Sumatrastraat en IJsselmeerlaan zal door de 

geplande tunnel voor het doorgaand verkeer meer ruimte 

bieden voor langzaam verkeer op het tunneldak.

 Het fietspad aan de noordzijde langs de Willem de Zwij- 

gerlaan tussen de Zijlbrug en de IJsselmeerlaan kan in 

betekenis afnemen door het verleggen van de hoofdfiets-

route naar de zuidzijde.

Oude Spoorbaan

Op dit moment bevindt zich een oversteek voor langzaam 

verkeer ter hoogte van de rotonde met de N446. Deze 

wordt vooral door scholieren veel gebruikt. Door de pro-

vincie is deze locatie aangemerkt als verkeers- onveilig. In 

het nieuwe plan wordt deze oversteek over- bodig.

 

Er komt een alternatieve, veilige oversteek ter hoogte 

van de aansluiting met de Schildwacht, op het dek van 

de ongelijkvloerse aansluiting. Omdat ook onder de 

Engelendaal een fietstunnel wordt aangelegd, ontstaat 

er een veilige en comfortabele fietsroute van Leiden via 

Leiderdorp naar Oud Ade. Het fietspad aan de noordzijde 

van de Oude Spoorbaan ter hoogte van de wijk Driega-

tenbrug kan daarmee vervallen.
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2.1 Aanpassingen

Naast de raadpleging van belanghebbenden is nader 

onderzoek verricht naar:

• De verkeersafwikkeling voor individuele voertuigen, 

fietsers en voetgangers met behulp van microsimula- 

tie, zowel per kruispunt als voor het gehele tracé;

• Uitgangspunten en verhoudingen tussen auto, 

Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) en fiets;

• Optimalisaties in de ruimtelijke inpassing en vormge- 

ving van de Leidse Ring Noord;

• Eisen met betrekking tot de beeldkwaliteit van de 

Leidse Ring Noord;

• Relaties met ruimtelijke ontwikkelingen rondom de 

Leidse Ring Noord.

Ten opzichte van de concept-voorkeursuitwerking Leidse 

Ring Noord is het ontwerp op de volgende punten aange- 

past en verbeterd:

• Extra fietstunnel onder de Darwinweg, parallel aan-

de Plesmanlaan: hiermee wordt zowel de regionale 

fietsroute tussen Leiden-Katwijk als de doorstroming 

op de Leidse Ring Noord versterkt;

• Extra opstelstrook vanaf de Darwinweg naar de 

Plesmanlaan in westelijke richting ten behoeve van 

een vlottere afwikkeling van het verkeer;

• Tunnelbak ongelijkvloerse kruising Vondellaan-Dar- 

winweg is enkele meters naar het zuiden verschoven 

(grotere afstand tot het Pesthuis) voor een betere in-

passing in de omgeving en een rustiger en daarmee 

veiliger wegbeeld;

• Tijdelijke voetgangersoversteekplaats ter hoogte van 

de Marijkestraat wordt op verzoek van bewoners 

permanent ingepast;

• Ongelijkvloerse kruising Sumatrastraat-IJssel- meer-

laan wordt gecombineerd met de bestaande Kooi-

tunnel tot de zogenoemde combitunnel. Doordat 

  2 Van concept naar 
voorkeursuitwerking

Na het opstellen van de concept-voorkeursuitwerking is er aanvullend onderzoek 
gedaan om tot een gedegen pakket van maatregelen te komen. Ook is de concept- 
voorkeursuitwerking, samen met enkele alternatieve maatregelen, voorgelegd aan 
klankbordgroepen en andere belanghebbenden. De reacties hebben tot een aantal 
wijzigingen geleid.
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het doorgaande verkeer laag blijft, leidt dit tot 

afname van geluidhinder voor de directe omgeving 

en levert dit een rustiger en veiliger wegbeeld op;

• Een betere rijstrookindeling op het kruispunt Suma-

trastraat-IJsselmeerlaan, bovenop de combitunnel;

• Een aantal woningen langs de noordzijde van de 

Willem de Zwijgerlaan moet wijken om de com- 

bitunnel in te passen met voldoende ruimte voor 

fietsers, voetgangers en groen;

• Aansluiting Engelendaal is compacter gemaakt. Hier-

door ontstaat er ruimte voor een groene inrichting 

met geluidvoorzieningen tussen de patiowoningen 

aan de noordzijde en de doorgaande weg; 

• Extra fietstunnel onder de Engelendaal, parallel aan 

de Oude Spoorbaan. Hiermee krijgt de regionale 

fietsroute Leiden-Leiderdorp-Kaag en Braassem een 

kwaliteitsimpuls;

• Betere inpassing van de geluidwering aan de noord-

zijde van de aansluiting Engelendaal (ter hoogte van 

de patiowoningen) doordat het fietspad aan deze 

zijde vervalt.

Hierna volgt een toelichting op de stappen en afwegin-

gen die geleid hebben tot wijzigingen in het ontwerp. 

 

2.2 Raadpleging

De voorkeursuitwerking Leidse Ring Noord is tot stand 

gekomen na een uitgebreid raadpleegproces. Deze 

paragraaf beschrijft hoe dit proces is vormgegeven en 

wat de belangrijkste uitkomsten zijn. Een gedetailleerdere 

beschrijving van de uitkomsten staat in bijlage 3: Reactie-

documenten raadpleging.

Proces

Participatie per tracédeel

Om de participatie zorgvuldig te organiseren, werd het 

tracé van de Leidse Ring Noord ingedeeld in drie tracé-

delen:

1. Plesmanlaan (tot en met de bocht naar de Schiphol-

wegtunnel)

2. Willem de Zwijgerlaan (vanaf de Schipholweg tot 

aan de Zijlbrug)

3. Oude Spoorbaan

Plenaire informatiebijeenkomsten

Om geïnteresseerden te informeren over de concept-

voorkeursuitwerking van de Leidse Ring Noord is er per 

tracédeel een plenaire, openbare bijeenkomst gehouden. 

Tijdens deze bijeenkomsten konden de aanwezigen ook 

reageren op de concept-voorkeursuitwerking. Daarnaast 

werden zij uitgenodigd om vragen, opmerkingen en 

suggesties in te brengen via de vertegenwoordigers in de 

klankbordgroepen.

Klankbordgroepen

Per tracédeel is er een klankbordgroep van omwonen-

den gevormd. De klankbordgroepen bestonden uit een 

vertegenwoordiging van wijken, buurten, wijkverenigin-

gen, VvE’s en bewoners van flatgebouwen/panden langs 

het tracédeel. Deelnemers aan de klankbordgroepen 
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traden op als contactpersoon voor hun achterban. De 

deelnemers aan de klankbordgroep van het tracédeel 

Oude Spoorbaan wilden geen vertegenwoordigende rol 

hebben, maar spraken op eigen titel. Wel beschouwden 

zij de maatregelen en inpassing vanuit het perspectief 

van hun omgeving c.q. buurt. Bij de samenstelling van de 

klankbordgroep is naar een evenwichtige spreiding van 

deelnemers uit de wijken Driegatenburg, Buitenhof Mid-

den/West en Leyhof gezocht.

Ongeveer twee weken na de plenaire bijeenkomsten 

volgde er per tracédeel een gesprek met de klankbord-

groep. Tijdens dit gesprek brachten de klankbordgroep-

leden de input uit hun achterban naar voren en werd er 

in meer detail over de uitwerking gesproken. Sommige 

vragen konden direct beantwoord worden. Andere 

vragen, opmerkingen of suggesties zijn nader uitgezocht. 

De klankbordgroepen van de tracédelen Plesmanlaan en 

Willem de Zwijgerlaan gaven aan een schriftelijke terug-

koppeling van de antwoorden voldoende te vinden en 

hadden geen behoefte aan een vervolgbijeenkomst. De 

klankbordgroep van het tracédeel Oude Spoorbaan is nog 

een aantal keer bijeengekomen.

Bewonersbrieven

De achterban van de Leidse klankbordgroepen heeft 

een bewonersbrief van de gemeente Leiden ontvangen 

waarin stond hoe men contact op kon nemen met de 

deelnemers uit de klankbordgroep. Deze brief is huis-aan-

huis bezorgd in de wijken langs het tracé (plus de Meren-

wijk) en bevatte tevens informatie over het project en een 

uitnodiging voor de plenaire bijeenkomsten. De bewoners 

van de wijken Driegatenburg, (deel) Buitenhof Midden/

West en Leyhof zijn per bewonersbrief door de gemeente 

Leiderdorp geïnformeerd over het project, de informatie-

bijeenkomst en de klankbordgroep. Deze brief bevatte 

ook een oproep voor deelname aan de klankbordgroep.

Verkeer, lucht en geluid

Tijdens de plenaire informatieavonden en de klankbord-

groepbijeenkomsten werden er veel vragen gesteld over 

de berekeningen van verkeersintensiteiten, luchtkwaliteit 

en geluidbelasting. Om dieper op deze onderwerpen in te 

kunnen gaan zijn er twee informatieavonden georga-

niseerd over de onderwerpen verkeer, lucht en geluid. 

Tijdens deze avonden gaven specialisten algemene 

informatie over verkeers-, lucht- en geluidsberekeningen, 

en gingen zij in op de lucht- en geluidscijfers voor locaties 

langs het tracé van de Leidse Ring Noord. Deze avonden 

zijn goed bezocht en werden zeer gewaardeerd door de 

aanwezigen.

Overleg met andere belanghebbenden

Om de gemeenteraadsleden van Leiden en Leiderdorp te 

informeren is er een gezamenlijke raadssessie georga-

niseerd. Hiervoor zijn tevens de gemeenteraadsleden 

van Oegstgeest uitgenodigd. Ook zijn er overleggen 

georganiseerd met ondernemersverenigingen, individuele 

ondernemers direct langs het tracé, belangenorganisaties 

en partners, zoals woningbouwcorporaties. 
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Overige communicatiemiddelen

Daarnaast is er gecommuniceerd via de volgende ka-

nalen: 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 van bewoners beantwoord.

Resultaten

Het raadplegen heeft geresulteerd in een flinke verzame-

ling vragen, opmerkingen en suggesties. De vragen zijn, 

voor zo ver mogelijk, beantwoord. Sommige opmerkin-

gen en suggesties zijn in de plannen verwerkt, andere 

worden nader onderzocht in de volgende projectfase. 

Er waren ook suggesties die niet in de plannen konden 

worden opgenomen. Hiervan is aangeven waarom dit 

niet mogelijk was. Hieronder staan per tracédeel de 

belangrijkste onderwerpen die aan de orde kwamen en 

in hoeverre deze zijn overgenomen in de voorkeursuit-

werking. Voor een gedetailleerder en volledig overzicht 

van alle ingebrachte punten wordt verwezen naar de 

schriftelijke terugkoppelingen per tracédeel.

Tracédeel Plesmanlaan

• Rotonde op het tunneldak bij de Vondellaan/Dar-

winweg: overgenomen, nader onderzocht, lijkt 

een goede optie, wordt in de volgende projectfase 

verder onderzocht.

• Groenvoorzieningen, inclusief groeninrichting op 

het tunneldak: overgenomen, wordt in de volgende 

projectfase nader uitgewerkt, budgetreservering in 

de projectbegroting opgenomen.

• Geen geluidvoorzieningen (wallen of schermen) 

langs de Plesmanlaan: wens overgenomen.

• Handhaving op maximum snelheid Plesmanlaan: 

overleg gevoerd met de verkeerspolitie, advies van 

de verkeerspolitie: wegontwerp laten aansluiten 

bij maximum snelheid van 50 km/h, wordt in de 

volgende projectfase nader uitgewerkt. 

• Fietspadenstructuur rondom de Plesmanlaan: over-

genomen, belegd in de gemeentelijke organisatie 

binnen andere projecten of het uitvoeringspro-

gramma Fiets.

• Ontsluiting Pesthuislaan: nog niet overgenomen, 

maar in de volgende projectfase wordt onderzocht 

of dit geoptimaliseerd kan worden.

Tracédeel Willem de Zwijgerlaan

• Maatregelen rondom de Willem de Zwijgerbrug 

(aansluiting fietspaden, vergroening brugleuningen, 

beperkt geluidscherm in verlengde van de weste-

lijke brugleuningen): overgenomen, wordt nader 

uitgewerkt.

• Groenvoorzieningen: overgenomen, wordt in de 

volgende projectfase nader uitgewerkt, budgetreser-

vering in de projectbegroting opgenomen.

• Kruispunten Pasteurstraat en Gooimeerlaan: overge-

nomen, in de volgende projectfase wordt onder-
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zocht of deze kruispunten geoptimaliseerd kunnen 

worden.

Tracédeel Oude Spoorbaan

• Maximum snelheid Oude Spoorbaan op 50 km/h 

houden: nader onderzocht op vier aspecten (aan-

sluiting bij de uitgangspunten van de Oplossing 

LAB071, verkeerskundig effect, milieukundig effect, 

mogelijkheid tot handhaving op de maximum snel-

heid); op basis van dit onderzoek is de wens niet 

overgenomen en is de maximum snelheid op de 

Oude Spoorbaan in het plan 80 km/h gebleven.

• Kruispunt Engelendaal/Oude Spoorbaan compacter 

maken waardoor er een geluidsvoorziening langs 

de woningen in Driegatenbrug kan komen: nader 

onderzocht en overgenomen; Dit biedt de mogelijk-

heid om tevens de fietsverbinding te verbeteren 

en veiliger te maken door een fietstunnel onder de 

Engelendaal aan te leggen. Daarvoor is het nodig 

de bypass naar De Baanderij te laten vervallen; het 

kruispunt heeft voldoende capaciteit om het verkeer 

goed af te wikkelen. Deze maatregelen worden in 

de volgende projectfase verder uitgewerkt. De on-

dernemers van De Baanderij kunnen akkoord gaan 

met het vervallen van de bypass mits de functie van 

de bypass wordt opgenomen in het kruispunt en de 

capaciteit van de kruispunten voldoende is voor de 

bereikbaarheid van De Baanderij.

• Geluidsvoorziening bij Driegatenbrug, bij woningen 

Leidekker en Tinnegieter in Buitenhof en bij het 

ovaal in Leyhof: overgenomen, wordt in de volgende 

projectfase nader uitgewerkt evenals de groenvoor-

ziening; budgetreservering is in de projectbegroting 

opgenomen.

• Verbreding Oude Spoorbaan aan de noordzijde 

(kant Boterhuispolder): nader onderzocht en over-

genomen.

2.3 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 een herkenbare, 

esthetisch rustige en goed ingepaste weg, een visite-

kaartje voor de regio. In de uitwerking is het van belang 

om zowel de 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 twee verschillende karakters 

toont: de parkway/polderweg en de stadslaan (zie bo-

venstaande afbeelding). In de tracédelen Plesmanlaan en 

Oude Spoorbaan zullen de landschappelijke kwaliteiten 

van de omgeving worden benadrukt. In het centrale deel 

van het tracé, gevormd door de Schipholweg en de Wil-

lem 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 Ples-

manlaan is het landschap de groene campusomgeving 

van het Bio Science Park en bij de Oude Spoorbaan is de 
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groene Boterhuispolder de context. De overgangen tus-

sen de landschappelijke en stedelijke delen van de Leidse 

Ring Noord bevinden zich rondom de aansluiting Morssin-

gel (Singelpark) en rondom de aansluiting Engelendaal.

De parkway en de polderweg hebben globaal de vol-

gende kenmerken:

• de focus ligt op een doorlopende groene midden-

berm;

• beplanting wordt bepaald door de omgeving, een 

vloeiende overgang naar water en groen is integraal 

onderdeel van het ontwerp van het wegprofiel;

• bruggen en tunnels hebben een open karakter, 

bijvoorbeeld door vrije overspanningen, verjongende 

(smaller wordende) brugdekken en tunnelwanden 

die in een lichte hoek staan;

• geen 'adressen';

• indien geluidsmaatregelen worden genomen, gaat 

de voorkeur uit naar maatregelen aan het wegdek 

en toepassing van diffractors

• mochten diffractors niet mogelijk of niet voldoende 

zijn, dan gaat de voorkeur uit naar geluidswallen, 

niet naar schermen.

De stadslaan heeft globaal de volgende kenmerken:

• de focus ligt op doorlopende groene zijbermen;

• laanbeplanting in de groene zijbermen;

• kunstwerken hebben een meer gesloten karakter, 

bijvoorbeeld door pijlers in de middenberm en 

rechte tun- nelwanden;

• bebouwing oriënteert zich op de stadslaan en geeft 

een 'besloten' gevoel, adressen aan ventwegen of 

fietsstraten;

• indien verplichte geluidmaatregelen worden geno-

men, gaat de voorkeur uit naar maatregelen aan het 

wegdek en/of gevels;

• als extra geluidmaatregelen nodig blijken, gaat de 

voorkeur uit naar een groen ingepakt scherm van 

maximaal 1,20 meter hoog, daarboven transparant.

Per tracédeel wordt het volgende beeld nagestreefd:

Plesmanlaan:

• Parkway: sterke zichtrelatie met de omgeving, groen 

en water integraal onderdeel van het profiel;

• Middenberm: doorlopend, minimaal 4,5 meter 

breed;

 Wensprofielen > Beeldkwaliteitsparagraaf1

Twee wezenlijk verschillende delen: parkway en stadslaan

Hoofdlijnen beeldkwaliteit
In groen hoofdlijnen parkway/polderweg en in oranje de 
stadslaan

PARKWAY
POLDERWEG

STADSLAAN

focus op groene 

middenberm

focus op groene 

zijbermen

gesloten karakter 

kunstwerken

bepaald door land-

schap

geen adressen indien nodig:

geluidswallen
open karakter 

kunstwerken

laanbeplanting adressering aan 

ventwegen

voorkeur: geen 

indien nodig: groen 

scherm met trans-

parante bovenkant
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Voorbeeld van een diffractor

• Adressering: niet aan Plesmanlaan;

• Zijbermen: landschap en water tot aan de gevels van 

de gebouwen;

• Beplanting: laanbeplanting zonder ondergroei;

• Geluidvoorziening: lage, niet continue geluidswal-

len.

Schipholweg:

• Stadslaan: evenwicht tussen verkeer en woonkwali-

teit in levendige groene laan;

• Middenberm: wisselende breedte, groen of verhard;

• Zijbermen: minimaal 3,5 meter breed;

• Beplanting: dubbele bomenrij in de middenberm;

• Adressering: aan Schipholweg en via achterzijde;

• Geluidvoorziening: oplossen in wegdek en/of gevel.

Willem de Zwijgerlaan:

• Stadslaan: evenwicht tussen verkeer en woonkwali-

teit in levendige groene laan;

• Middenberm: wisselende breedte, groen of verhard;

• Zijbermen: minimaal 3,5 meter breed, groen (ver-

hard nabij aansluitingen);

• Beplanting: bomenrij in de zijberm;

• Adressering: aan ventweg of fietsstraat;

• Indien verplichte geluidmaatregelen worden geno-

men, gaat de voorkeur uit naar maatregelen aan het 

wegdek en/of gevels;

• Bij mogelijk extra maatregelen gaat de voorkeur 

uit naar een groen ingepakt scherm van maximaal 

1,20m hoog, daarboven transparant.

Oude Spoorbaan:

• Polderweg: vrij zicht op de polder;

• Middenberm: continu, obstakelvrij;

• Zijbermen: obstakelvrij;

• Beplanting: kleine, reeds bestaande bossages;

• Adressering: geen;

• Geluidvoorziening: lage, continue geluidswallen, 

geïntegreerd in parkzone tussen Oude Spoorbaan 

en Leyhof.

De wijze waarop de openbare ruimte in het algemeen 

wordt ingericht, is voor de gemeente Leiden vastgelegd 

in de Kadernota Kwaliteit Openbare Ruimte 2025, uitge-

werkt in het bijhorende Handboek Kwaliteit Openbare 

Ruimte 2025. Hierin staan per ruimtetype inrichtingsele-

menten gespecificeerd, zoals straatmeubilair, verlichting, 

nutskasten, bebording en materialisering. De hoofdrijba-

nen van de Leidse Ring Noord volgen hierbij de inrich-

tingsprincipes van het beschreven type 'hoofdwegen'. 

De ventwegen aan de Willem de Zwijgerlaan volgen de 

inrichtingsprincipes van het type 'mantel'.

Op de Plesmanlaan en de Oude Spoorbaan wordt indien 

mogelijk diffractors in het wegdek toegepast. Deze 

zorgen voor een reductie van het geluid en een visuele 
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 Willem de Zwijgerlaan > wensprofiel

Min 45,5

3,0 3,0 3,53,0,5 ,5 ,5 ,53,0  min 4,5  Var min 6 obst. vrij

Leiderdorp (80km/h)

Willem de Zwijgerlaan (50km/h)

 Min 3,5  Min 3,53,25 3,25 3,25 3,25Var 

Var 

 Var  Var 

PPP

variabele 
groene

middenberm

continue
zijbermen

met bomen

adressering
aan ventweg

adressering
aan ventweg

continue
zijbermen

met bomen

1

“Stadslaan”: 

Middenberm: wisselende breedte, groen of verhard

Zijbermen: min. 3,5 meter breed, groen (verhard nabij aansluitingen)

Beplanting: bomenrij in de zijberm

Adressering: aan ventweg Willem de Zwijgerlaan

Geluidmaatregel: oplossen in gevel (voorkeur), anders geluidscherm groen in-

gepakt tot 1,20, daarboven transparant

Hoofdlijnen beeldkwaliteit Willem de Zwijgerlaan

Hoofdlijnen beeldkwaliteit Schipholweg

 Schipholweg > Wensprofiel

Stationsstraat (50km/h)

Min 48,9
3,25 3,253,253,5 3,53,25  Min 3,5 Min 3,5 Var VarVar

Min 45,5

Willem de Zwijgerlaan (50km/h)

 Min 3,5  Min 3,53,25 3,25 3,25 3,25Var  Var  Var 

PPP

dubbele bomenrij
groene zijbermen

breed trottoir

bebouwing 
dubbel ontstloten

bebouwing 
dubbel ontstloten

parkeren
achterzijde 

parkeren
achterzijde 

variabele
verharde 

middenberm

dubbele bomenrij
groene zijbermen

breed trottoir

1

“Stadslaan”: 

Middenberm: wisselende breedte, groen of verhard

Zijbermen: min. 3,5 meter breed

Beplanting: dubbele bomenrij -> zijberm en trottoir

Adressering: aan Schipholweg EN via achterzijde (P)

Geluidmaatregel: oplossen in gevel (voorkeur), anders geluidscherm groen in-

gepakt tot 1,20, daarboven transparant

Wensbeelden profielen tracédelen Leidse Ring Noord
maten aangegeven in meters

 Plesmanlaan > Wensprofiel

Min 4,5

Plesmanlaan (50km/h)

Stationsstraat (50km/h)

3,0,5 ,5 ,5 ,53,5 3,0

Min 48,9
3,25 3,253,253,5 3,53,25

3,0 3,0  Var >Var< Var

 Min 3,5 Min 3,5 Var VarVar

Min 45,5

3,0 3,0 3,53,0,5 ,5 ,5 ,53,0  min 4,5  Var  Var min 6 obst. vrij

Leiderdorp (80km/h)

Willem de Zwijgerlaan (50km/h)

 Min 3,5  Min 3,53,25 3,25 3,25 3,25Var 

Var 

 Var  Var 

PPP

groene 
middenberm

conform OBSP

bomenrijen
zonder 

ondergroei

bomenrijen
zonder 

ondergroei

losse bebouwing
in het groen

alzijdig georiënteerd

losse bebouwing
in het groen

alzijdig georiënteerd

ontsluiting
niet aan de 

Plesmanlaan

AANGESCHERPT/TOEGEVOEGD
- adressering explicieter
- groen EN water
- geluidmaatregelen: voorkeur integreren in 
campus-landschap, lage onderbroken wallen

“Parkway”: sterke zichtrelatie met omgeving

middenberm: continu, minimaal 4,5 meter breed

adressering: niet aan Plesmanlaan

zijbermen: landschap en water tot aan gevels

beplanting: laanbeplanting zonder ondergroei

1 Plesmanlaan > Wensprofiel

Min 4,5

Plesmanlaan (50km/h)

Stationsstraat (50km/h)

3,0,5 ,5 ,5 ,53,5 3,0

Min 48,9
3,25 3,253,253,5 3,53,25

3,0 3,0  Var >Var< Var

 Min 3,5 Min 3,5 Var VarVar

Min 45,5

3,0 3,0 3,53,0,5 ,5 ,5 ,53,0  min 4,5  Var  Var min 6 obst. vrij

Leiderdorp (80km/h)

Willem de Zwijgerlaan (50km/h)

 Min 3,5  Min 3,53,25 3,25 3,25 3,25Var 

Var 

 Var  Var 

PPP

groene 
middenberm

conform OBSP

bomenrijen
zonder 

ondergroei

bomenrijen
zonder 

ondergroei

losse bebouwing
in het groen

alzijdig georiënteerd

losse bebouwing
in het groen

alzijdig georiënteerd

ontsluiting
niet aan de 

Plesmanlaan

AANGESCHERPT/TOEGEVOEGD
- adressering explicieter
- groen EN water
- geluidmaatregelen: voorkeur integreren in 
campus-landschap, lage onderbroken wallen

“Parkway”: sterke zichtrelatie met omgeving

middenberm: continu, minimaal 4,5 meter breed

adressering: niet aan Plesmanlaan

zijbermen: landschap en water tot aan gevels

beplanting: laanbeplanting zonder ondergroei

1

Hoofdlijnen beeldkwaliteit Plesmanlaan

 Leiderdorp buitenom > Wensprofiel

Min 4,5

Plesmanlaan (50km/h)

Stationsstraat (50km/h)

3,0,5 ,5 ,5 ,53,5 3,0

Min 48,9
3,25 3,253,253,5 3,53,25

3,0 3,0  Var >Var< Var

 Min 3,5 Min 3,5 Var VarVar

Min 45,5

3,0 3,0 3,53,0,5 ,5 ,5 ,53,0  min 4,5  Var  Var min 6 obst. vrij

Leiderdorp (80km/h)

Willem de Zwijgerlaan (50km/h)

 Min 3,5  Min 3,53,25 3,25 3,25 3,25Var 

Var 

 Var  Var 

PPP

variabele
groene 

middenberm

obstakelvrije
groene zijberm 

buitengebied-zijde

variabele 
groene zijberm

dorpszijde 

bebouwing op 
afstand

1

AANGESCHERPT/TOEGEVOEGD
- adressering explicieter
- relatie met landschap
- geluidmaatregelen: voorkeur lage wal

“Parkway”: sterke zichtrelatie met omgeving

middenberm: continu, obstakelvrij

zijbermen: obstakelvrij

beplanting: kleine bossages (bestaand landschap)

adressering: niet aan Oude Spoorbaan

Hoofdlijnen beeldkwaliteit Oude Spoorbaan

3
0,5 0,50,5 0,5

3
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7

7

3 3
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var var var

6,5

6,5

6,5

6,5

var

var

var

var
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3
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33 3
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versmalling van het wegprofiel, waardoor automobilisten 

geneigd zijn zich te houden aan de maximum snelheid. 

2.4 Balans tussen verkeersgebruikers
In de uitwerking van het ontwerp voor de Leidse Ring 

Noord is rekening gehouden met alle gebruikers van 

(delen 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 conflic- 

terende verkeersstromen met verschillende belangen. 

Op deze punten zijn steeds prioriteiten gesteld voor de 

verschillende vormen van vervoer: auto, bus en langzaam 

verkeer.

Auto
Om de Leidse Ring Noord te laten functioneren als 

ontsluitingsweg voor de Leidse agglomeratie, moet de 

afwikkeling op de kruispunten soepel verlopen. Een 

goede uitwisseling met het omliggende lokale wegennet 

is essentieel. Eenmaal op de Leidse Ring moet er ook een 

goede doorstroming zijn van en naar de A4 en A44. Voor 

het bevorderen van de doorstroming en daarmee het ver-

groten van de aantrekkelijkheid van de Leidse Ring Noord 

als ontsluitingsweg voor de Leidse agglomeratie, wordt 

een aantal ongelijkvloerse kruisingen gerealiseerd.

Ter hoogte van het Kooiplein, station Leiden Centraal en 

bij de Haagse Schouwweg (ontsluiting Bio Science Park, 

in aanleg) liggen al ongelijkvloerse kruisingen voor het 

autoverkeer. In het ontwerp voor de Leidse Ring Noord 

zijn nieuwe ongelijkvloerse kruisingen voorzien bij de 

Darwinweg-Vondellaan, Sumatrastraat en Schildwacht. 

Door deze ongelijkvloerse oplossingen worden de kruis-

punten minder zwaar belast en is er meer ruimte voor de 

afwikkeling van het langzaam verkeer. Door de realisatie 

van onder meer de tunnels en de rijbaanverdubbeling 

en snelheidverhoging op de Oude Spoorbaan neemt het 

toekomstige gebruik van de Leidse Ring Noord toe. Op 

de Plesmanlaan is een toename van het autoverkeer met 

ongeveer 30 procent per etmaal te verwachten. Ook de 

Willem de Zwijgerlaan (toename circa 10 procent) en 

Oude Spoorbaan (toename circa 30 procent) worden 

aantrekkelijker voor het autoverkeer als ontsluitings-

wegen voor de Leidse agglomeratie. Deze toename is 

grotendeels afkomstig van verkeer dat nu van andere 

ontsluitingswegen gebruik maakt, wegen die daar minder 

geschikt voor zijn vanwege de doorstroming, milieukwali-

teit of veiligheid.

 

Openbaar vervoer
De doorstroming van de toekomstige hoogwaardige 

busverbinding (R-net) tussen Leiden en Leiderdorp heeft 

de hoogste prioriteit gekregen. Deze bussen krijgen bij 

verkeerslichten absolute prioriteit, waardoor ze met een 

minimale vertraging kunnen doorrijden. Bij de meeste 

verkeerslichten wordt dit ingebouwd in de regeling, waar-

door de bussen met het autoverkeer mee kunnen rijden. 

Alleen bij de Ypenburgbocht blijft de huidige bus- strook 

behouden. Bij het Engelendaal wordt een extra busstrook 
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gerealiseerd om de doorstroming van de bus tijdens brug-

openingen van de Zijlbrug te verbeteren.

De overige bussen maken zoveel mogelijk gebruik van 

dezelfde systemen als de R-net-bussen. Waar mogelijk 

krijgen deze bussen ook prioriteit bij de verkeerslichten. 

Bij het kruispunt Schipholweg-Dellaertweg en Willem de 

Zwijgerlaan-Sumatrastraat krijgen de reguliere

stads- en streekbussen geen absolute prioriteit tijdens de 

spits, omdat dit een te groot negatief effect heeft op de 

doorstroming van het autoverkeer. Buiten de spitstijden 

is het op deze kruispunten wel mogelijk de bussen meer 

prioriteit te geven.

Langzaam verkeer

De ongelijkvloerse kruisingen voor het doorgaand verkeer 

zorgen ervoor dat de erboven gelegen kruispunten 

minder zwaar belast worden en er meer ruimte voor 

de afwikkeling van het langzaam verkeer ontstaat. De 

belangrijkste kwalitatieve verbeteringen zijn:

• nieuwe tunnel voor langzaam verkeer onder 

Engelendaal en aanpassing fietspaden langs Oude 

Spoorbaan;

• kwaliteit van oversteken op kruispunt Sumatrastraat 

verbetert;

• tijdelijke oversteek Marijkestraat blijft;

• uitbreiding fietsnetwerk rondom Plesmanlaan en 

nieuwe tunnel voor fietsroute Katwijk-Leiden onder 

Darwinweg;

• verwijderen fietstunnel onder Plesmanlaan.

2.5 Verkeersontwerp en -afwikkeling

Op het tracé van de Leidse Ring Noord zijn enkele grote 

ingrepen voorzien om de verkeersafwikkeling te verbete-

ren. Voor de kruispunten ligt er een robuust ontwerp dat 

het verkeersaanbod in de toekomst goed kan verwerken. 

Er is echter ook nog een aantal aandachtspunten dat 

nader moet worden onderzocht (zie hoofdstuk 3).

Plesmanlaan

Op het kruispunt Plesmanlaan-Darwinweg-Vondellaan 

gaat het doorgaande autoverkeer over de Plesmanlaan in 

beide richtingen middels een verdiepte ligging het kruis-

punt passeren. Bovenop deze tunnel vindt de afwikkeling 

van en naar de Darwinweg en Vondellaan plaats door 

middel van twee dicht op elkaar gelegen kruispunten 

met verkeerslichten. Ten opzichte van de concept-voor-

keursuitwerking komt er een nieuwe fietstunnel onder 

de Darwinweg om de door- stroming voor fietsers op de 

snelfietsroute Leiden-Katwijk te verbeteren. De huidige 

fietstunnel onder de Plesmanlaan komt te vervallen door 

de komst van de verdiepte ligging van het doorgaande 

autoverkeer. Fietsers rijden via de verkeerslichten boven 

op de tunnelbak.

Op het kruispunt Plesmanlaan-Schipholweg-Morssingel 

komen de aansluitingen voor het busverkeer tussen het 

busstation en het kruispunt te vervallen indien er een 

nieuw busstation aan de andere zijde van het station 

wordt gerealiseerd. 

HOV Leiden - Leiderdorp

HOV Leiden - Zoetermeer

HOV Leiden - Katwijk

HOV-netwerk op en rond de Leidse Ring Noord
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Voor het langzaam verkeer komen de fietsoversteken 

over de Schipholweg en Plesmanlaan te vervallen. Daar-

voor in de plaats komt een oversteek over de Morssingel, 

die kan worden gebruikt door fietsers vanaf de zuidzijde 

van de Plesmanlaan richting het station. Aandachtspunt 

voor dit kruispunt is het gebruik van de route Haagweg-

Morsweg. Als de verkeersafwikkeling van en naar de 

Schipholweg verbetert, zuigt dit verkeer aan over de 

Morssingel en Morsweg. Op netwerkniveau moet daarom 

worden onderzocht of het mogelijk is het verkeersaanbod 

op deze route te verkleinen.

De Pesthuislaan is door de nieuwe tunnelbak niet meer 

direct vanaf de hoofdrijbanen van de Plesmanlaan te 

bereiken, maar alleen via de noordelijke parallelstructuur.

Schipholweg

De huidige opstelstroken bij het kruispunt Schipholweg-

Dellaertweg blijven voor het autoverkeer en voor het 

openbaar vervoer gehandhaafd. De beschikbare ruimte 

is hier beperkt, waardoor er nauwelijks aanpassingen 

mogelijk zijn. In de spits kan dit kruispunt de toekomstige 

intensiteiten verwerken, maar een forse groei kan het 

kruispunt niet aan. Om het verkeer ondanks de zware be-

lasting goed af te wikkelen krijgt alleen het HOV prioriteit 

in de regeling.

De Ypenburgbocht is het kruispunt van de wegen 

Schipholweg-Oegstgeesterweg-Willem de Zwijgerlaan. 

De huidige vormgeving van het kruispunt voldoet om 

het verkeersaanbod goed te verwerken. Rondom het 

kruispunt zijn diverse bouwontwikkelingen voorzien, 

maar deze worden niet op het kruispunt aangesloten. 

De busstrook vanaf de Willem de Zwijgerlaan naar de 

Schipholweg blijft behouden. Aandachtspunt voor dit 

kruispunt is de toekomstbestendigheid. Bij een forse groei 

van de verkeersintensiteiten neemt de wachttijd op de 

Schipholweg voor auto's en fietsers toe.

Willem de Zwijgerlaan

De aansluitingen van de Gooimeerlaan en de Pas-

teurstraat op de Willem de Zwijgerlaan blijven in hun 

huidige vorm behouden. Beide kruispunten zijn voorzien 

van verkeerslichten. Vanwege de nabije ligging zijn de 

verkeerslichten op de twee locaties gekoppeld, zodat 

verkeer op de Willem de Zwijgerlaan niet twee keer 

hoeft te stoppen. HOV-bussen rijden hier met het verkeer 

mee. In deze situatie kunnen HOV- bussen geen absolute 

prioriteit krijgen.

Het kruispunt Willem de Zwijgerlaan-Marnixstraat heeft 

met de huidige vormgeving voldoende capaciteit om

het verkeersaanbod te verwerken. De verkeerslichtrege-

ling van het kruispunt moet beter op het nieuwe ver-

keersaanbod worden ingesteld, maar er is geen uitbrei-

ding nodig van de wegcapaciteit.

Het Kooiplein is voorzien van een tunnel waarbij het 

doorgaande verkeer op de Willem de Zwijgerlaan het 

Kooiplein ongelijkvloers passeert. Op het dek van de 

Snelfietsroute
Katwijk Noord - Leiden

Snelfietsroute
Katwijk Zuid - Leiden

Nader onderzoek
rotonde en

fietstunnel zuidzijde

Fietsnetwerk op en rond de Leidse Ring Noord
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tunnel komt een 4-taks rotonde. In de tijdelijke situatie is 

dit een 3-taks rotonde, omdat de noordtak nu nog niet 

wordt gerealiseerd. De R-net-bussen rijden over het dek 

en hebben in beide richtingen een halte op de rijbaan

ten westen van het Kooiplein. De afwikkeling van het 

verkeersaanbod op de rotonde is goed, maar er ontstaan 

soms wel lange wachtrijen op de Kooilaan. Voor het HOV 

is het oprijden van een rotonde minder wenselijk omdat 

voorrang moet worden verleend aan auto’s en fietsers 

op de rotonde. Omdat het een nieuwe situatie betreft en 

de doorstroming van het HOV op het hele traject aan de 

richtlijnen voldoet is vooralsnog geen aanpassing aan de 

rotonde voorzien. Wel zal in de nadere uitwerking moe-

ten worden onderzocht of het mogelijk is de robuustheid 

van de rotonde te vergroten.

Het kruispunt Willem de Zwijgerlaan-Sumatrastraat wordt 

ongelijkvloers. Het doorgaande autoverkeer op de Leidse 

Ring Noord rijdt dan zonder hinder door een tunnel ter 

hoogte van de Sumatrastraat. Deze tunnel vormt samen 

met de tunnel onder het Kooiplein een combitunnel. 

Vanuit de tunnel is het in beide richtingen mogelijk in en 

uit te voegen van en naar de Sumatrastraat. Vanaf de IJs-

selmeerlaan kan eveneens in beide richtingen in de tunnel 

worden in- en uitgevoegd. 

De aansluiting tussen het Kooiplein en de Willem de Zwij-

gerlaan is niet volledig. Ten oosten van het Kooiplein is er 

geen directe uitwisseling van verkeer tussen het Kooiplein 

en de Willem de Zwijgerlaan. Dit verkeer moet via het 

kruispunt met de Sumatrastraat rijden. Voor de inpassing 

van de op- en afrit ten westen van de Sumatrastraat is 

de verkeersveiligheid een belangrijk aandachtspunt. Het 

kruispunt op de tunnel kan het verkeer verwerken, maar 

is wel zwaar belast. Hierdoor is het niet mogelijk om 

tijdens de spits alle bussen absolute prioriteit te geven. 

Alleen de HOV-bussen krijgen voorrang op het overige 

verkeer.

Oude Spoorbaan

Het kruispunt Oude Spoorbaan-Engelendaal wordt ten 

opzichte van de huidige situatie compacter vormgegeven. 

De bypass vanaf de Willem de Zwijgerlaan naar de Riet-

schans komt te vervallen. Hierdoor komt er meer ruimte 

voor de inpassing van fietspaden en een fietstunnel onder 

het Engelendaal. De functie van de bypass wordt geïnte-

greerd in het kruispunt, dat het toekomstige verkeersaan-

bod goed kan verwerken. Alleen tijdens een opening van 

de Zijlbrug kunnen er wachtrijen ontstaan. Middels een 

slim nabrugprogramma in de verkeerslichtenregeling en 

een busstrook op het Engelendaal is de vertraging voor 

het HOV te minimaliseren en kunnen ook de wachtrijen 

met het overige autoverkeer snel oplossen.

De Oude Spoorbaan tussen de brug over de Dwars-

watering en de rotonde Oude Spoorbaan-N446 wordt 

verbreed naar 2 x 2 rijstroken. De maximum snelheid gaat 

hier naar 80 km/h en er komt een ongelijkvloerse kruising 

ter hoogte van de Schildwacht. In de tunnelbak bij de 

Schildwacht krijgt het autoverkeer één rijstrook per rich-
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ting. De tweede rijstrook gaat vóór de tunnel over in een 

parallelbaan op maaiveldniveau voor verkeer van en naar 

de Schildwacht. Eén rijstrook per richting biedt voldoende 

capaciteit om het verkeersaanbod te verwerken. Op de 

tunnelbak wordt het kruispunt voorzien van een voor-

rangsregeling. Het verkeersaanbod is hier niet groot

en het kruispunt is relatief eenvoudig qua vormgeving, 

waardoor een voorrangsregeling volstaat om het verkeer 

veilig af te wikkelen.

2.6 Geluidmaatregelen

De effecten voor geluid zijn voor twee varianten in beeld 

gebracht. Meer informatie over deze varianten vindt u in 

paragraaf 1.2. Het akoestisch onderzoeksrapport, inclu-

sief erratum, treft u aan in bijlage 2.

Toetsingskader

Op basis van berekende geluidsbelastingen zijn voor 

beide varianten de mogelijke maatregelen bepaald die 

nodig zijn om te voldoen aan de volgende doelstellingen/

uitgangspunten:

1. Bij fysieke wijzigingen aan de weg is een toetsing 

verplicht aan het hoofdstuk “Reconstructie” uit de 

Wet geluidhinder. Deze toetsing is een vergelijking 

tussen de situatie voor wijziging (Referentie) en de 

situatie 10 jaar na wijziging. Maatregelen zijn nodig 

als de berekende geluidsbelasting in die periode met 

(afgerond) 2 dB of meer toeneemt.

2. Volgens de Mobiliteitsnota en het Milieubeleidsplan 

van de gemeente Leiden mogen de woningen langs 

de Leidse Ring Noord geen hogere geluidsbelasting 

krijgen dan de huidige belasting. Bij voorkeur wordt 

de geluidsbelasting zelfs verlaagd. 

3. In het kader van het Actieplan Geluid hebben de 

gemeenten Leiden en Leiderdorp een plandrempel 

vastgesteld op 65 dB. De geluidsbelastingen mogen 

hier dus niet bovenuit komen.

4. In het Ambitiedocument LAB071 is de projectambi- 

tie opgenomen om het aantal woningen in de regio 

met een geluidsbelasting hoger dan 65 dB in 2030 

terug te brengen tot maximaal 750. Dit aantal is 

gebaseerd op de ambitie om de woningen met een 

geluidsbelasting in de klasse tussen 66 en 70 dB 

terug te brengen naar de klasse 61-65 dB.

Omdat dit project zich nog in een vroege ontwerpfase 

bevindt, zijn de berekende geluidsbelastingen gebaseerd 

op een vereenvoudigd model. Hierdoor is geen juridische 

toetsing van de geluidsbelastingen mogelijk en mag 

dit onderzoek ook niet gebruikt worden bij juridische 

procedures. Pas als het wegontwerp vastligt, kan een 

definitieve bepaling en toetsing van de geluidsbelastin-

gen plaatsvinden. Ook is er bij de toetsing geen rekening 

gehouden met eerder verleende ontheffingen.

Resultaten

In de voorkeursuitwerking is op meerdere plaatsen sprake 

van een reconstructie in de zin van de Wet geluid- hinder. 

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van de noodza-

kelijke/extra maatregelen per locatie. Met de hierboven 
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beschreven wettelijk noodzakelijke maatregelen, de 

beleidsmatig gewenste maatregelen en stil asfalt op de 

Leidse Ring Noord wordt overal voldaan aan de uit-

gangspunten 1 en 2 en op enkele locaties na (woningen 

Driegatenbrug), ook aan uitgangspunt 3. Op voorstel van 

de bewonersgroep Driegatenbrug wordt een geluidvoor-

ziening tussen de woningen en de weg geplaatst. Naar 

verwachting wordt dan ook daar voldaan aan uitgangs-

punt 3. Het aantal woningen in de agglomeratie met een 

geluids- belasting hoger dan de plandrempel van 65 dB 

in 2030 wordt teruggebracht tot circa 3.400. Dit is een 

afname met circa 35 procent ten opzichte van de situatie 

in 2011.

De geambieerde verlaging naar maximaal 750 woningen 

met een geluidsbelasting boven 65 dB wordt met de 

Leidse Ring Noord (in combinatie met de voorgestelde 

maatregelen) dus nog niet gerealiseerd. Hiervoor zijn 

meer maatregelen in de agglomeratie nodig. De meeste 

woningen met een geluidsbelasting hoger dan 65 dB 

liggen namelijk langs de Hoge Rijndijk, Hooigracht, 

Langegracht (Leiden), Engelendaal en Driegatenbrug (Lei-

derdorp) en Geversstraat en Rijnzichtweg (Oegstgeest).

Luchtkwaliteit

De concentratie luchtverontreiniging op een bepaalde 

locatie is een combinatie van de zogeheten 'achtergrond-

concentratie' en de uitstoot ter plekke. De achtergrond-

concentratie is de verontreiniging die ontstaat door alle 

uitstoot in de wijdere omgeving. Hierbij valt te denken 

aan de uitstoot van verwarmingsinstallaties, industrie en 

verkeer. Vooral in steden is de achtergrondconcentratie 

hoog in verhouding tot de directe verkeersuitstoot. Langs 

een drukke stedelijke weg is ongeveer 70 procent van alle 

stikstofdioxide afkomstig van de achtergrondconcentratie. 

De overige 30 procent komt van het verkeer op de weg. 

Voor fijnstof liggen deze verhoudingen zelfs op ongeveer 

90 en 10 procent.

De prognose van de concentraties stikstofdioxide en 

fijnstof op de toekomstige Leidse Ring Noord is gemaakt 

met de digitale monitoringstool van het NSL (Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit). Dit instru-

ment is ontwikkeld door het ministerie van I&M om te 

kunnen volgen of Nederland op tijd aan de grenswaarden 

voldoet. Het instrument wordt jaarlijks geactualiseerd. De 

verkeersgegevens in deze monitoringstool zijn afkomstig 

uit de RVMK 3.0.

De beoordeling van de luchtkwaliteit moet plaatsvinden 

in het eerste jaar na realisatie van een project. Voor de 

Leidse Ring Noord is dat het jaar 2020. Mocht er vertra-

ging optreden, dan geldt 2020 in ieder geval landelijk als 

een worst case jaar. Ondanks de in 2015 ontdekte sjoe-

melsoftware verwacht het rijk dat de concentraties van 

verontreinigende stoffen na 2020 zullen dalen door scho-

nere autotechniek en vermindering van de emissies van 

de industrie. Dit geldt met name voor stikstofdioxide. In 

de monitoringstool wordt overigens gebruik gemaakt van 

de emissies van het wegverkeer in de praktijk en niet van 

Overzicht geluidschermen en -wallen 
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Schermen en wallen:
Noodzakelijke maatregel
Beleidsmatig gewenste maatregel
Mogelijke extra maatregel



die op een rollerbank. De monitoringstool wijst uit dat op 

drie locaties langs de Leidse Ring Noord de concentraties 

hoger zullen zijn dan langs de rest van de route. Als deze 

locaties voldoen aan de grenswaarden, voldoet de gehele 

route aan de wettelijke vereisten. Op deze drie locaties 

wordt verder ingezoomd, gebruikmakend van de digitaal 

voorspelde concentraties stikstofdioxide en fijnstof. De re-

kenpunten bevinden zich op 10 meter van de wegrand of 

minder, als er op kortere afstand bebouwing aanwezig is.

In de berekeningen is er geen rekening gehouden met 

de verdiepte ligging van bepaalde wegvakken en de te 

plaatsen geluidsweringen. Deze kunnen de verspreiding 

van de uitstoot beïnvloeden. Ook is er geen rekening 

gehouden met de op bepaalde wegvakken te verande-

ren afstand van de bebouwing tot aan de wegrand. De 

concentraties in het jaar na realisatie van de Leidse Ring 

Noord bevinden zich zo ver onder de wettelijke grens-

waarden dat er, ook mét de beschreven aanpassingen, 

geen overschrijding van deze waarden zal plaatsvinden.

Uit de berekeningen blijkt wel dat de Leidse Ring Noord 

lokaal een slechtere luchtkwaliteit oplevert ten opzichte 

van de autonome situatie in 2020 (dus zonder LRN). Ech-

ter, doordat er minder verkeer door de Leidse binnenstad 

en door Leiderdorp gaat rijden, verbetert de luchtkwaliteit 

in deze kernen. Vooral in de Leidse binnenstad staan veel 

woningen op korte afstand van de wegrand. De Leidse 

Ring Noord levert gemiddeld een verbetering op van het 

leefklimaat binnen beide gemeenten.

Als de definitieve ontwerpen van de infrastructurele in-

grepen bekend zijn, wordt een volledig luchtkwaliteitson-

derzoek uitgevoerd. Daarin worden alle wegaanpassingen 

en geluidsmaatregelen meegenomen.

2.7 Technisch ontwerp

De verkeersberekeningen en inpassingswensen zijn, 

samen met de vigerende normen en richtlijnen, gebruikt 

als basis voor de technische uitwerking. De volgende 

onderdelen zijn beschouwd:

• Ontwerpsnelheden met de gevolgen voor bocht- 

stralen, hellingspercentages, verhardingsbreedtes en 

markering;

• Verkeersintensiteiten met de gevolgen voor de hoe- 

veelheid opstelvakken en lengtes;

• Constructieve aspecten die ten grondslag liggen 

aan het ruimtebeslag van kunstwerken (bruggen en 

(fiets)tunnels);

• Landschappelijke wensen omtrent bijvoorbeeld een 

doorlopend groenprofiel;

• Ligging van grote leidingen waarvan verplaatsing 

kostbaar kan zijn;

• Aansluitende verkeerssituaties en bestaande ver-

keersstructuren;

• Kadastrale eigendommen en belangen;

• Kosten van aanleg.

Gezien het stadium waarin de ontwikkeling van Leidse 

Ring Noord zich bevindt, is de beschikbaarheid van tech- 

nische gegevens beperkt. Dit maakt dat de technische 

uit- werking op schetsontwerpniveau heeft plaatsgevon-

Overzicht maatregelen
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locatie noodzakelijke maatregel beleidsmaatregel mogelijk extra

Plesmanlaan • geen • stil wegdek • geluidwal

Schipholweg • geen • geen • stil wegdek

Willem de Zwijgerlaan • stil wegdek op paral-
lelbanen

• scherm 2m Paramaribo-
hof-Corantijnstraat

• Parallelweg tussen Mar-
nixstraat en Kooilaan 
voorzien van normaal 
asfalt, of afschermen 
tussen Marnixstraat-
Albertine Agnesstraat

• Schermen bij De Hoven 
en “Big Boss”

Driegatenbrug - 
Engelendaal

• stil wegdek • Gevelscherm Driega-
tenbrug

• geen

Oude Spoorbaan • stil wegdek
• ter hoogte van aanslui-

ting Schildwacht: scher-
men +1m op tunnelrand 
of geluidswal +1-1,5m

• geen • geen



den. Hiermee is de maakbaarheid van het complete tracé 

voldoende onderbouwd op hoofdlijnen. Op de volgende 

aspecten zijn aannames gedaan die nog nadere invulling 

behoeven:

• Lengtes van in- en uitvoegstroken;

• Top- en voetbogen bij tunnels;

• Locaties / ligging van bushaltes;

• Te overbruggen hoogteverschillen;

• Ligging van een aantal kabels en leidingen.

De hier genoemde aspecten zijn voldoende getoetst om 

aan de kaders van verkeersveiligheid en inpasbaarheid in 

de omgeving te kunnen voldoen. Wel is in een volgende 

projectfase nadere informatie nodig om de bestaande 

onzekerheden verder terug te dringen. Dit zal naar ver-

wachting weinig invloed hebben op de geraamde kosten 

of het bepaalde ruimtebeslag. 
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Maatregelen op hoofdlijnen

ongelijkvloerse kruising +
extra fietstunnel(s)

optimalisatie
kruispunt

ongelijkvloerse 
kruising 

handhaven
oversteekplaats

voetgangers

combitunnel optimalisatie +
extra fietstunnel
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Aan het tracé van de Leidse Ring Noord worden nu of in 

de nabije toekomst al enkele grote aanpassingen gedaan, 

die buiten het pakket van maatregelen van de Leidse Ring 

Noord vallen. Het gaat om:

• Knooppunt Leiden-West: aanpassing aan de aanslui- 

ting met de A44;

• Ontsluiting Bio Science Park: maatregelpakket om 

de bereikbaarheid van het Leiden Bio Science Park te 

verbeteren, waaronder een ongelijkvloerse aanslui- 

ting met de Ehrenfestweg/Haagse Schouwweg;

• Een mogelijke verplaatsing busstation naar de zee-

zijde van Leiden Centraal: een aantal busstroken en 

haltes aan de Leidse Ring zou hierdoor vervallen;

• Kooitunnel / Het Plein van Leiden: een ongelijk-

vloerse kruising met de Kooilaan en realisatie van 

nieuw- bouw op de tunnelbak.

Op de volgende pagina's vindt u per tracédeel de maat- 

regelen die wél onderdeel zijn van het Kaderbesluit Leidse 

Ring Noord, voorzien van een korte beschrijving, een 

overzichtstabel, kaartbeelden en visualisaties van

de maatregelen. Hierbij is extra aandacht besteed aan 

de meer omvangrijke maatregelen zoals de nieuwe on- 

gelijkvloerse kruisingen. Per tracédeel wordt aangegeven 

wat de relatie is met lopende of toekomstige ruimtelijke 

ontwikkelingen en welke eventuele aandachtspunten nog 

verder moeten worden onderzocht na het nemen van het 

Kaderbesluit Leidse Ring Noord.

De voorkeursuitwerking bestaat uit een pakket grote en kleine maatregelen die 
verantwoord kunnen worden ingepast om de verkeersdoorstroming en de leefbaarheid te 
verbeteren. De meest in het oog springende maatregelen zijn een drietal ongelijkvloerse 
kruisingen: bij de Darwinweg-Vondellaan, Sumatrastraat en Schildwacht. Deze drie 
ingrepen creëren meer ruimte voor autoverkeer én langzaam verkeer. Een tweetal 
nieuwe fietstunnels in de Leidse Ring Noord zorgt voor versterking van het regionale 
fietsnetwerk. Daarnaast zorgen prioriteringsmaatregelen en nieuwe busstroken voor 
sneller Hoogwaardig Openbaar Vervoer.

  3 Voorkeursuitwerking
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Plesmanlaan

Plesmanlaan
De Plesmanlaan is de entree tot Leiden vanaf de A44. 

Deze weg is al 'op de schop' in verband met de aanleg 

van Knooppunt Leiden-West en de ongelijkvloerse krui-

sing Ehrenfestweg/Haagse Schouwweg (project Ontslui-

ting Bio Science Park, hierna OBSP). De Plesmanlaan krijgt 

in de vormgeving van het OBSP het karakter van een 

parkway. De vormgeving en inpassing van de maatrege-

len van de Leidse Ring Noord zullen hierop aansluiten, 

zodat de Plesmanlaan een eenduidige uitstraling krijgt.

Aan weerszijden van de Plesmanlaan staan de komende 

jaren ontwikkelingen op stapel. Aan de noordzijde betreft 

dit de locaties Kop van Leeuwenhoek en Naturalis op het 

Leiden Bio Science Park. Aan de zuidzijde gaat het om de 

Paardenwei- en de Verbeekstraatlocatie. Een consequente 

inrichting als parkway zal bijdragen aan de gewenste 

uitstraling van deze ontwikkelingen en van het gebied als 

geheel.

Tussen Verbeekstraat en Darwinweg

De Plesmanlaan krijgt door het OBSP-project tussen de 

A44 en de Verbeekstraat een maximumsnelheid van 

50 km/h. Dit zal in het kader van de Leidse Ring Noord 

voor het overige deel van de Plesmanlaan gecontinueerd 

worden. De rijstroken krijgen een maximale breedte van 3 

meter met naast het asfalt diffractors. Deze zorgen voor 

een reductie van het geluid en een visuele versmalling van 

het wegprofiel. Zoals voorgeschreven in de beeldkwaliteit 

van de Leidse Ring Noord, zal het wegprofiel in samen-

hang met water, groen en eventuele geluidswallen wor- 

den vormgegeven. De inpassing zal samen met bewoners 

worden uitgewerkt. Hierbij zal ook de watercompensatie 

vanwege het dempen van de sloot bij het tankstation 

worden meegenomen.

locatie maatregel voor Kaderbesluit

tussen Verbeekstraat en Darwinweg • aanpassen dwarsprofiel aan ontwerpsnelheid 50 km/h 
met diffractors naast het asfalt

• geluidreducerend wegdek (indien nog niet toegepast)
• groene inpassing wordt met bewoners uitgewerkt

aansluiting Darwinweg - Vondellaan • ongelijkvloerse kruising doorgaand verkeer Plesman- 
laan

• nieuwe tunnel langzaam verkeer onder Darwinweg

Plesmanviaduct (Spoortunnel) • verbetering interieur (verlichting en wanden)



Verbeteren interieur Plesmanviaduct
referenties wandbekleding en licht
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Aansluiting Darwinweg - Vondellaan

De aansluiting Darwinweg-Vondellaan wordt ongelijk- 

vloers. Het doorgaande autoverkeer op de Plesmanlaan 

komt in een tunnelbak te rijden. Het wegprofiel met 

een groene middenberm, deels al in uitvoering door het 

project OBSP, wordt overgenomen tot in de tunnelbak. 

Hierdoor wordt de Plesmanlaan een aaneengesloten 

parkway en ontstaat er een rustig wegbeeld. 

De bestaande fietstunnel vlakbij de Darwinweg zal door 

de komst van de ongelijkvloerse kruising verdwijnen. Een 

nieuwe fietstunnel onder de Darwinweg zal het oost-west 

fietsverkeer tussen Leiden en Katwijk vergemakkelijken en 

bijdragen aan het versterken van het regionale fietsnet. 

Fietsers in noord-zuidrichting zullen de parallelstructuur 

van de Plesmanlaan gelijkvloers kruisen. De opstelruimte 

voor overstekende fietsers is voldoende breed en de 

wachttijden zullen kort zijn. De bushalte aan de noord-

zijde van de Plesmanlaan nabij de Darwinweg komt te 

vervallen. Bussen krijgen een halte voor de ingang van 

Naturalis. Ten opzichte van de concept-voorkeursuitwer-

king komt er een extra opstelstrook voor rechtsafslaand 

verkeer op de Darwinweg. De parallelstructuur krijgt 

hierdoor twee rijstroken. HOV krijgt prioriteit bij de ver-

keersregelinstallatie bovenop de tunnelbak.

Aansluiting Pesthuislaan

De Pesthuislaan is door de tunnelbak niet meer direct 

vanaf de hoofdrijbanen van de Plesmanlaan te bereiken,

 maar alleen via de noordelijke parallelstructuur. Verkeer 

vanaf de zuidelijke hoofdrijbaan zal een U-bocht moeten 

maken op de Morssingel. Hier zal nader onderzoek naar 

verricht worden, ook naar alternatieven.

Plesmanviaduct (Spoortunnel)

De stedenbouwkundige ambitie is om op termijn het 

krappe en donkere spoorviaduct bij de Plesmanlaan 

te vervangen door een breder en ruimer viaduct. Dit is 

een zeer kostbare en ingewikkelde operatie, waarvoor 

medefinanciering noodzakelijk is. Omdat het hier een van 

de drukst bereden stukken spoor van Nederland betreft, 

is dit is een zaak van lange adem en intensive afstemming 

met ProRail. Voorlopig blijft het huidige viaduct gehand-

haafd, maar wel met een verbetering van de uitstraling 

van het kunstwerk en de onderdoorgangen. Belangrijk 

is dat het viaduct visueel meer deel uitmaakt van een 

sequentie viaducten op de Leidse Ring Noord.

Het spoorviaduct wordt nu dus niet vernieuwd, maar 

krijgt een opknapbeurt door middel van beschildering 

en verlichting. De huidige onderdoorgangen zijn smal 

en donker. De opknapbeurt moet bijdragen aan een 



Verbeteren interieur Plesmanviaduct
referentie wandbekleding (The City Plug In)
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aangename beleving en de entree naar de binnenstad 

(vanuit het westen) benadrukken. Voor de fietser is het 

belangrijk dat de onderdoorgangen gaan fungeren als de 

belangrijkste recreatieve route van de Leidse binnenstad 

naar zee en vice versa. Het realiseren van nieuwe bele-

vingsroutes van het Singelpark naar het groene buiten-

gebied is onderdeel van het pro- ject “Groene recreatieve 

fietsroutes”.

Een algemene maatregel binnen het Kaderbesluit Leidse 

Ring Noord is het aanbrengen van kunst en verlichting in 

zowel de onderdoorgangen voor het langzaam verkeer 

als voor het autoverkeer. Bovenstaand twee referentie-

beelden van een mogelijke inrichting waarin bijvoorbeeld 

licht en projecties zijn gebruikt. 

Aandachtspunten na Kaderbesluit

• Uitwerking groene inpassing Plesmanlaan tussen 

Verbeekstraat en Darwinweg met bewoners.

• Verbeteren fietsoversteek Vondellaan. Een extra 

fietstunnel onder de Vondellaan is optioneel. Nut 

en noodzaak zullen na het Kaderbesluit onderzocht 

worden.

• Vormgeving Darwinweg in overeenstemming met de 

ontwikkeling rond de entree van het te vernieuwen 

Naturalis.

• Inpassing ongelijkvloerse kruising in het groen en in 

relatie tot het rijksmonument Pesthuis.

• Om de Pesthuislaan te bereiken vanuit het westen 

moet een U-bocht gedraaid kunnen worden op de 

Morssingel, ook door vrachtwagens. Afhankelijk van 

de ontwikkeling / herbestemming van het Pesthuis 

(na Kaderbesluit) zal onderzocht worden of een aan- 

sluiting via de Darwinweg te realiseren is.

Op de volgende pagina's ziet u een overzichtskaart van

de Plesmanlaan. De ongelijkvloerse kruising met de 

Darwinweg-Vondellaan is uitgelicht in een detailkaart, 

vogelvluchttekening en impressies. 

Plesmanlaan



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Overzichtskaart Voorkeursuitwerking
tracédeel Plesmanlaan

Impressie ongelijkvloerse aansluiting Ehrenfestweg/Haagse Schouwweg met groene middenberm (bron: Heijmans)
momenteel in uitvoering in het kader van OBSP, geen onderdeel van Kaderbesluit
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N206 - Doctor Lelylaan

A44

Haagse Schouwweg

Kop van Leeuwenhoek 

Entree

Paarden-
wei

transformatie
Verbeekstraat

Knooppunt
Leiden-West



groene inpassing wordt 
met bewoners uitgewerkt

verbetering interieur 
Plesmanviaduct 

toepassing diffractors voor 
extra geluidreductie en op-
tische versmalling (50km/h)

aandachtspunt verbe-
teren fietsoversteek 
Vondellaan
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Plesmanlaan

MorswegVondellaan

Vondellaan

Darwinweg

STEO

STEO

STEO

Mogelijke 
verplaatsing 
busstation

Park
Kweeklust

Leeuwen-
hoekpark

Singel-
park

LUMC

Station

Pesthuis

Pesthuis

Natu-
ralis

Naturalis
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Ongelijkvloerse kruising Darwinweg - Vondellaan
vogelvlucht tunnelbak

Ongelijkvloerse kruising Darwinweg - Vondellaan
beeld vanuit de Plesmanlaan 
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Ongelijkvloerse kruising Darwinweg - Vondellaan
beeld vanuit de Vondellaan
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Plesmanlaan
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Schipholweg

Schipholweg

De Schipholweg doorkruist het stationsgebied van Leiden. 

Een groot deel van de weg ligt al in een tunnel. De Schip- 

holweg heeft een drietal aansluitingen: Morssingel, Del- 

laertweg/Parmentierweg en Ypenburgbocht. Daarnaast 

heeft de PostNL-locatie een particuliere aansluiting. 

De beschikbare ruimte om de vormgeving van deze 

aansluitingen aan te passen is zeer beperkt. De directe 

omgeving van de Schipholweg is zeer dynamisch en zal 

de komende jaren ingrijpend veranderen. Het grootste 

lopende project is de herontwikkeling van het stationsge-

bied (STEO), verdeeld over een aantal projectkavels. 

Van belang voor de Leidse Ring Noord zijn de projectka-

vels rondom de aansluiting Morssingel. Bij deze aanslui-

ting speelt ook de ontwikkeling van het Singelpark en de 

toekomstige inrichting van de Morsweg. 

Aan het andere uiteinde van de Schipholweg ligt de 

Ypenburgbocht. Dit is waar de Schipholweg aansluit op 

de Willem de Zwijgerlaan en de Oegstgeesterweg. Hier 

ligt direct aan de Leidse Ring Noord een aantal locaties 

locatie maatregel voor Kaderbesluit

aansluiting Morssingel • verlengde opstelstrook voor autoverkeer van Plesman- 
laan naar Morssingel

• vloeiender maken doorgaande route Leidse Ring Noord
• twee fietsoversteken op het kruispunt vervallen
• nieuwe doorgaande fietsroute parallel aan Schiphol- 

weg
• fietspad zuidzijde Morssingel tot Morspoort wordt 

tweerichtingen
• aansluitingen busverkeer vervallen indien busstation 

naar zeezijde van het station wordt verplaatst

aansluiting Dellaertweg - Parmentierweg • Verkeersregelinstallatie (VRI) met prioriteit voor HOV 
(geldt buiten de spitsen ook voor overig busverkeer)

Ypenburgbocht (aansluiting Oegstgeesterweg) • VRI met prioriteit voor (H)OV

gehele Schipholweg • geluidreducerend wegdek (indien nog niet toegepast)



Detailkaart
aansluiting Morssingel

fietspad Morssingel 
wordt twee richtingen 
met veilige oversteek 
naar de Morspoort

na Kaderbesluit nader 
onderzoek naar ontslui-
ting Trafolocatie (STEO)
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die mogelijk tot ontwikkeling komen of getransformeerd 

worden. Het betreft de PostNL-locatie (nieuwbouw 

brandweerkazerne en studentenwo- ningen), Big Boss-

locatie (nieuwbouw woningen) en de Rabobanklocatie 

(transformatie tot woningen). Zodra deze ontwikkelin-

gen concreter worden, moet gekeken worden naar de 

vormgeving van de Schipholweg om deze volgens de 

gewenste beeldkwaliteit in te richten als stadslaan waar-

aan gewoond wordt.

Aansluiting Morssingel

De vormgeving van de aansluiting Morssingel op de 

Schipholweg/Plesmanlaan zal worden verbeterd om het 

autoverkeer op de Leidse Ring te faciliteren. Het kruispunt 

krijgt net als in de huidige situatie een VRI. De nu krappe 

bocht wordt ruimer gemaakt. De opstelstrook van het 

verkeer van de Plesmanlaan naar de Morssingel wordt 

verlengd. Het autoverkeer kan direct na het verlaten van 

het Plesmanviaduct voorsorteren en zal zo het door-

gaande autoverkeer zo min mogelijk hinderen. Voor het 

autoverkeer vanaf de Morssingel naar de Leidse Ring 

Noord blijven er twee opstelstroken beschikbaar: een voor

rechtsafslaand verkeer en een voor verkeer dat rechtdoor 

richting de Plesmanlaan wil.

De huidige twee fietsoversteken aan de west- en noord-

zijde van de aansluiting Morssingel komen te vervallen, 

zodat het autoverkeer uit de tunnel ongehinderd kan 

doorrijden naar de Plesmanlaan. Fietsers vanuit de bin-

nenstad kunnen wel aan de oostzijde op de Morssingel 

oversteken. Zo bereiken zij het fietspad aan de zuidzijde 

van de Morssingel. Dit fietspad wordt tweerichtingen van 

de Morspoort tot aan de Vondellaan.

Indien de verplaatsing van het busstation naar de zeezijde 

van het station doorgaat, kunnen de aansluitingen voor 

het busverkeer vervallen. De inpassing van het vernieuw-

de kruispunt moet in overeenstemming met het project 

STEO (herontwikkeling stationsgebied Leiden Centraal) en 

het Singelpark worden uitgewerkt.
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Schipholweg

Aansluiting Dellaertweg - Parmentierweg

Hier is door gebrek aan ruimte geen wijziging mogelijk 

aan de vormgeving. Wel zal de VRI aangepast worden 

om al het HOV-busverkeer prioriteit te geven. Buiten de 

spitsuren krijgt ook het regu- liere busverkeer prioriteit.

Ypenburgbocht

Hier zal geen wijziging worden voorgesteld aan de 

vormgeving van de aansluiting. Wel zal de VRI aangepast 

worden om al het HOV en regulier busverkeer prioriteit 

te geven. Daarnaast zal de belijning van de busbanen 

verbeterd worden en krijgt de bushalte aan de Schiphol- 

weg richting station een aparte haltekom. Een bus die 

bij de halte stopt kan dan gepasseerd worden door de 

snelle regiobussen. Aandachtspunt voor dit kruispunt is 

de capaciteit om toekomstig verkeer te verwerken. Bij een 

forse groei van het verkeersaanbod neemt de wachttijd 

op de Schipholweg voor zowel auto's als fietsers toe. 

Aandachtspunten na Kaderbesluit

• Om de Pesthuislaan te bereiken vanuit het westen 

moet een U-bocht gedraaid kunnen worden op 

de Morssingel, ook door vrachtwagens. Dit en 

eventuele alternatieven dienen nader onderzocht te 

worden.

• Nader te onderzoeken welke eisen worden gesteld 

aan de ontsluiting van de Trafolocatie (project STEO) 

en het effect daarvan op deze aansluiting.

• De inpassing van het vernieuwde kruispunt en de 

Morssingel dienen afgestemd te worden met het 

project STEO en het project Singelpark.

• Op netwerkniveau onderzoeken of de intensiteit van 

het autoverkeer op de route Haagweg-Morsweg-

Morssingel verkleind kan worden.

• Onderzoeken of de verkeerslichtregeling Dellaert-

weg- Parmentierweg verbeterd kan worden.

• Robuustheid Ypenburgbocht.

Op de volgende pagina treft u een detailkaart van de 

aansluiting Morssingel.
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De Willem de Zwijgerlaan loopt dwars door Leiden 

Noord. In deze wijk is recent veel ontwikkeld, zoals 

Nieuw-Leyden en de bebouwing van het project Skyline 

aan de zuidzijde van de Willem de Zwijgerlaan. Aan de 

noordzijde zal het gebied rondom Groenoordplaza trans- 

formeren tot een gemengd gebied. Het Zwartepadviaduct 

tilt het park over de Willem de Zwijgerlaan, waardoor

een prettige oversteek is ontstaan voor langzaam verkeer 

tussen beide zijden van Leiden Noord. Verder oostwaarts 

ligt het project Het Plein van Leiden. Het meest zichtbare 

resultaat aan de Leidse Ring Noord is de Kooitunnel.

Deze halfverdiepte tunnel zorgt voor een ongelijkvloerse 

kruising met de Kooilaan. Bovenop en aan weerszijden 

van de tunnel verrijzen nieuwe gebouwen met gemengd 

programma. Door alle nieuwe ontwikkelingen met een 

sterke focus op wonen zal de functie van Willem de Zwij- 

gerlaan als stadslaan alleen maar verder toenemen. Inpas- 

sing volgens de gewenste beeldwaliteit waar mogelijk zal 

bijdragen aan de woonkwaliteit en leefbaarheid van dit 

deel van de Leidse Ring Noord.

Willem de Zwijgerbrug

De Willem de Zwijgerbrug over de Haarlemmertrekvaart 

oogt momenteel vrij stenig. Het plan is om de brugleunin-

gen te vergroenen volgens het voorstel van de wijkver-

eniging Groenoord Noord. Hierbij wordt onderzocht 

of aan de westzijde van de brug eveneens een geluids-

scherm van 1 meter hoog mogelijk is. Onder de Willem 

de Zwijgerbrug loopt een belangrijke fietsroute. Deze 

sluit momenteel niet aan op de fietspaden op de brug, 

met olifantenpaadjes tot gevolg. De fietspaden zullen op 

elkaar aangesloten worden.

Aansluiting Pasteurstraat - Gooimeerlaan

Hier bevat het plan geen wijzigingen aan de huidige 

vormgeving. Wel zullen de verkeerslichten (VRI's) gekop-

peld worden om de doorstroming te bevorderen. Ook 

worden de lichten ingeregeld op prioriteit voor alle 

busverkeer, zowel HOV als regulier. Daarnaast komt er 

een betere belijning van de busbanen en verhuist de bus-

halte een stuk oostwaarts, met aanleg van een nieuwe 

haltekom.

Aansluiting Marnixstraat

Ook hier bevat het plan geen wijzigingen aan de huidige 

vormgeving. Wel wordt de VRI aangepast om al het HOV 

en regulier busverkeer prioriteit te geven.

Oversteek Marijkestraat

Door de bouw van de Kooitunnel was het voor fietsers en 

voetgangers lastig om de Willem de Zwijgerlaan over te 

steken. Om die reden is ter hoogte van de Marijkestraat 

Willem de Zwijgerlaan

Willem de Zwijgerlaan



46    Leidse Ring Noord - Voorkeursuitwerking

een tijdelijke oversteek gemaakt. Zodra de bovenkant van 

de Kooitunnel is ingericht, heeft het langzaam verkeer 

daar een goede en veilige mogelijkheid om de drukke 

weg te kruisen. Op verzoek van omwonenden wordt de 

tijdelijke oversteek bij de Marijkestraat echter permanent 

gemaakt, maar alleen voor voetgangers. Zij kunnen straks 

in twee fasen (met wachten in de middenberm) de weg 

oversteken. Het verkeerslicht wordt gekoppeld aan de 

omliggende VRI's, zodat het doorgaande autoverkeer hier 

vrijwel geen hinder van ondervindt.

Tussen Marnixtraat en Sumatrastraat

Volgens de bovenwettelijke ambitie van de agglomeratie 

om geluidshinder verder te reduceren is er behoefte aan 

een groen en compact geluidsscherm (1,20 meter hoog), 

bij voorkeur te plaatsen tussen de bestaande bomen. On-

derzoek moet nog uitwijzen of dit ruimtelijk inpasbaar is. 

Ter hoogte van de Sabastraat wordt het scherm verplicht 

2 meter hoog, waarvan de bovenste 80 cm bij voorkeur 

in een transparante uitvoering. De omwonenden worden 

betrokken bij de nadere uitwerking. 

Kooiplein

Het huidige ontwerp van de rotonde bovenop de Kooi- 

tunnel wordt aangepast. In plaats van de geprojecteerde 

haltekommen van de bushaltes komen er haltes waarbij 

de R-net-bus stopt op de weg zelf. Voor beide richtingen 

komt deze nieuwe bushalte aan de westzijde van de 

rotonde.

Aansluiting Sumastrastraat - IJsselmeerlaan

De aansluiting wordt ongelijkvloers. Het doorgaande ver-

keer op de Willem de Zwijgerlaan rijdt onder de oversteek 

door in een tunnelbak die wordt gekoppeld aan de Kooi-

tunnel tot een zogenoemde combitunnel. Vanuit de tun-

nel is het mogelijk uit te voegen naar de Sumatrastraat in 

alle richtingen. Bij de aansluiting tussen het Kooiplein en 

de Willem de Zwijgerlaan is dit niet het geval. Ten oosten 

van het Kooiplein is er geen directe uitwisseling van het 

verkeer tussen het Kooiplein en de Willem de Zwijgerlaan. 

Vanaf het Kooiplein moeten auto's naar het kruispunt 

met de Sumatrastraat om de Leidse Ring Noord richting 

Leiderdorp op te rijden. Komend vanaf de IJsselmeerlaan 

kan het verkeer invoegen op de doorgaande route via 

een afrit. HOV krijgt prioriteit op het kruispunt. 

In de situatie tot de realisatie van de combitunnel zal de 

belijning voor het busverkeer bij het zuidelijke tankstation 

worden aangepast. 

Na het Kaderbesluit wordt het ontwerp verbeterd, met 

aandacht voor inpassing bushaltes, groene bermen met 

bomenrijen, geluidvoorzieningen en de aansluiting op de 

bestaande benzinestations. Het fietspad aan de noordzij-

de tussen de IJsselmeerlaan en het Engelendaal zal verval-

len door de aanleg van een nieuwe tunnel voor langzaam 

verkeer om het Engelendaal veilig te kruisen.

Corantijnstraat - Paramaribohof

Tussen de Sumatrastraat en de Zijlbrug komt een geluids-

cherm van 3 meter hoog. De exacte uitwerking zal samen 

met bewoners worden gedaan, met oog voor ruimtelijke 

kwaliteit en inpasbaarheid.

Aandachtspunten na Kaderbesluit

• Het ontwerp van het kruispunt Sumatrastraat na het 

Kaderbesluit verder optimaliseren. Daarbij zijn aan- 

dachtspunten: inpassing bushaltes, groene bermen 

met bomenrijen, geluidvoorzieningen, aansluiting 

op de bestaande benzinestations, langzaam verkeer, 

verminderen barrièrewerking tussen noord en zuid 

en de robuustheid. Ook zal bekeken worden welke 

andere kwaliteitsverbetering de Leidse Ring Noord 

hier nog kan opleveren voor de buurt.

• Vormgeving en inpassing combitunnel in overeen- 

stemming met de ontwikkeling van Het Plein van 

Leiden.
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locatie maatregel voor Kaderbesluit

Willem de Zwijgerbrug • vergroening brugleuningen conform voorstel wijkver- 
eniging Groenoord Noord

• geluidsscherm (1m hoog) aan westzijde in het ver- 
lengde van beide brugleuningen (te onderzoeken)

• fietspaden aan weerszijden van de brug laten aanslui- 
ten aan bestaande fietsonderdoorgang onder de brug

aansluiting Pasteurstraat - Gooimeerlaan • optimalisatie gekoppelde VRI met prioriteit (H)OV
•  belijning vrije busbaan aanpassen 
• haltevoorziening bij Groenoordplaza verplaatsen

aansluiting Marnixstraat • optimalisatie VRI met prioriteit (H)OV

tussen Marnixstraat en Sumatrastraat • 1,20m hoog groen ingepakt scherm geplaatst tussen
• (bestaande) bomen aan beide zijden van de Willem de 

Zwijgerlaan, uitwerken met bewoners (te onderzoe- 
ken)

• ter hoogte van de Sabastraat wordt het scherm 2m 
hoog (transparant boven de 1,20m, inpasbaarheid 
onderzoeken)

• het laten wijken van zes tussenwoningen aan de 
noordzijde van de Willem de Zwijgerlaan (nrs. 50, 52, 
54, 56, 58, 60) 

t.h.v. Marijkestraat • tijdelijke voetgangersoversteek handhaven en koppe- 
len aan nabijgelegen VRI’s, oversteek in twee fasen

Kooiplein • R-net-bussen halteren op de rijbaan, bij voorkeur aan 
de westzijde van de rotonde

aansluiting Sumatrastraat - IJsselmeerlaan • ongelijkvloerse kruising doorgaand verkeer Willem de
• Zwijgerlaan, gecombineerd met Kooitunnel tot zgn. 

‘combitunnel’
• het laten wijken van zes tussenwoningen aan de 

noordzijde van de Willem de Zwijgerlaan (nrs. 50, 52, 
54, 56, 58, 60)

• laten vervallen fietspad noordzijde tussen IJsselmeer- 
laan en Zijlstroom

• VRI met proriteit voor HOV (kruispunt op de tunnel)
• geluidsreducerend wegdek parallelstructuur
• tijdelijke aanpassing belijning busverkeer

t.h.v. Corantijnstraat - Paramaribohof • 3m hoog geluidscherm t.h.v. Corantijnstraat en Para-
• maribohof (te onderzoeken)
• procedure hogere grenswaarde Paramaribohof

gehele Willem de Zwijgerlaan • geluidreducerend wegdek (indien nog niet toegepast)

Willem de Zwijgerlaan



vergroening brugleuningen incl. 
geluidscherm en aansluiting 
fietspaden op onderdoorgang

tijdelijke oversteek hand-
haven voor voetgangers, 
inpassing weg samen met 
bewoners

Overzichtskaart Voorkeursuitwerking
tracédeel Willem de Zwijgerlaan

Detailkaart 
ongelijkvloerse kruising Sumatrastraat - IJsselmeerlaan
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ontwerp optimaliseren na 
nemen Kaderbesluit

inpassing geluidscherm 
samen met bewoners
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Ongelijkvloerse kruising Sumatrastraat - IJsselmeerlaan
vogelvlucht combitunnel 

Ongelijkvloerse kruising Sumatrastraat - IJsselmeerlaan
beeld vanuit hof Sabastraat
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Ongelijkvloerse kruising Sumatrastraat - IJsselmeerlaan
beeld vanuit Sumatrastraat
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Willem de Zwijgerlaan
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Oude Spoorbaan
De Oude Spoorbaan is het Leiderdorpse deel van de Leid-

se Ring Noord en ligt grotendeels buiten de bebouwde 

kom. De Oude Spoorbaan vormt de grens tussen ener-

zijds de woonwijk Leyhof en anderzijds het uitloopgebied

Boterhuispolder. De enige verwachte bouwontwikke-

ling is de ROC-locatie bij de aansluiting Engelendaal. 

Deze locatie zal getransformeerd worden en krijgt een 

woonbestemming. Inpassing en vormgeving van de Oude 

Oude Spoorbaan

locatie maatregel voor Kaderbesluit

Zijlbrug • geluidscherm noordzijde brug
• geen brugopeningen tijdens de spits
•  tijdens groot onderhoud 2018 trachten geluidsoverlast 

van de brug zelf te verminderen

aansluiting Engelendaal • compactere vormgeving kruispunt
• opnemen functie bypass Rietschans in compacter 

kruispunt
•  nieuwe fietstunnel onder de Engelendaal
•  extra opstelstroken busverkeer van/naar Engelendaal
•  optimalisatie VRI met prioriteit (H)OV
• geluidwering t.h.v. patiowoningen Zijlstroom en ver-

lengen waar mogelijk

t.h.v. Windmolen en Mercurius • 1m hoog geluidsvoorziening

t.h.v. Dijkwacht 184 en Brandwacht • 1,5m hoog geluidsvoorziening

aansluiting Schildwacht (Leyhof) • ongelijkvloerse kruising

Tussen brug Dwarswatering en rotonde N445-N446 • wegverbreding aan noordzijde
•  ontwerpsnelheid 80 km/h; 50 km/h op parallelstruc- 

tuur
•  1-1,5m hoge geluidsvoorziening zuidwestzijde tunnel 

Schildwacht

Oude Spoorbaan (geheel) • geluidsreducerend wegdek indien nog niet toegepast



Oude Spoorbaan
impressies geluidswal
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Spoorbaan volgens de principes van de polderweg zullen 

zorgen voor een goede overgang tussen stedelijk en 

buitengebied en vergroot de relatie met het landschap 

van de Boterhuispolder.

Zijlbrug

In overleg met de provincie Zuid-Holland zal aan de 

noordzijde van de brug een scherm worden geplaatst. 

Met de provincie zullen afspraken gemaakt worden 

om de brug niet te openen tijdens de spits. Het verkeer 

(auto, HOV, fiets) ondervindt hier te veel hinder van. Ter 

voorbereiding van het groot onderhoud van de brug, 

gepland in 2018, komt er een onderzoek naar reductie 

van geluidsoverlast van de brug zelf. Gedacht wordt aan 

een ingreep bij de voegovergangen en aan isolatie van de 

onderzijde van het beweegbare gedeelte.

Aansluiting Engelendaal

De aansluiting Engelendaal krijgt een compacte vorm-

geving en zal iets naar het zuiden verschuiven. Een 

nieuwe tunnel voor langzaam verkeer onder de Enge- 

lendaal zorgt voor een veilige oversteek voor fietsers en 

completeert het regionale fietsnetwerk richting Kaag en 

Braassem. Met de komst van deze tunnel voor langzaam 

verkeer vervalt het fietspad aan de noordzijde van de En-

gelendaal (en een deel van de Willem de Zwijgerlaan). Op 

het kruispunt worden busstroken aangelegd om alle bus-

verkeer van en naar Leiden goed te laten doorstromen.

 

De woningen aan de Zijlstroom staan zeer dicht op de 

weg. Door de weg hier enkele meters zuidwaarts te ver-

schuiven en het fietspad langs de noordzijde op te heffen 

ontstaat er meer ruimte tussen weg en woningen. In deze 

ruimte zou bijvoorbeeld een groene geluidswal passen. 

De uiteindelijke vormgeving en materialisering van de ge-

luidwerende voorzieningen zullen met bewoners worden 

bepaald. Het scherm aan de zuidoostzijde van de aanslui-

ting zal aangepast moeten worden. In de vormgeving van 

het compacte kruispunt en de nieuwe fietstunnel moet 

het nieuwe scherm een integraal onderdeel zijn.

Er is een mogelijkheid om de sloot langs de huidige by-

pass aan de Engelendaal richting De Zijl door te trekken. 

Dit versterkt de (zicht)relatie tussen de ROC-locatie en het 

water en vergroot daarmee de woonkwaliteit. 

De speciale aansluiting van de roeivereniging voor boot- 

trailers bij de brug over de Dwarswatering blijft in de 

nieuwe situatie gehandhaafd. De inpassing hiervan zal 

met belanghebbenden en omwonenden worden bepaald.

Tussen brug Dwarswatering en Rotonde N445-N446

De Oude Spoorbaan krijgt 2x2 rijstroken met geluidre- 

ducerend asfalt en een groene middenberm. Langs de 

wegranden worden bij voorkeur zogenoemde diffrac-

tors toegepast. Dit is een open steenstructuur, die niet 

alleen een geluidreducerend effect heeft maar ook een 

optische versmalling teweegbrengt.De verbreding van de 

weg zal aan de noordzijde plaatsvinden. Datzelfde geldt 

voor de bestaande brug over de Dwarswatering. Om 
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geluidsoverlast te verminderen gaat de voorkeur uit naar 

een lage geluidswal met daarop het fietspad. Fietsers 

(en wandelaars) hebben op deze manier uitzicht over de 

Boterhuispolder.

Aansluiting Schildwacht (Leyhof)

De aansluiting met de Schildwacht wordt ongelijkvloers 

en krijgt een rijstrook in iedere richting. De tweede rij-

strook wordt de parallelstrook van de Schildwacht.

Onderzocht wordt of de tunnelbak langer kan worden 

dan strikt technisch noodzakelijk. Dit zou een extra ver-

mindering van de geluidsoverlast opleveren.

Overige geluidmaatregelen

Lengte, vormgeving en materialisering in overleg met 

bewoners.

Aandachtspunten na Kaderbesluit

• Bij de EMVI-aanbesteding van het werk moet de 

kwaliteit van de inpassing een criterium zijn. (Kwa-

liteit is hier óók opgevat als de uitvoering met de 

laagste omgevingshinder.) 

Oude Spoorbaan



Verbreding zal plaats-
vinden aan de noordzijde

Extra busstrook om door-
stroming HOV te verbeteren

Overzichtskaart Voorkeursuitwerking
tracédeel Oude Spoorbaan

Detailkaart
Aansluiting Engelendaal
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Detailkaart
Ongelijkvloerse kruising Schildwacht (Leyhof)
Configuratie bovenop tunnelbak indicatief

toepassing diffractors voor 
extra geluidreductie en op-
tische versmalling (80km/h)

vormgeving bovenkant 
tunnelbak nader te bepa-
len na Kaderbesluit
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Oude Spoorbaan

fietspad

fietspad
fietspad



Optimalisatie kruising Engelendaal
vogelvlucht kruising
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Oude Spoorbaan



Ongelijkvloerse kruising Schildwacht (Leyhof)
vogelvlucht tunnelbak

Ongelijkvloerse kruising Schildwacht (Leyhof)
beeld vanaf fietspad
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Ongelijkvloerse kruising Schildwacht (Leyhof)
beeld vanuit Schildwacht richting Boterhuispolder
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Oude Spoorbaan
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4.1 Besluitvorming
Na bestuurlijke vaststelling van de Oplossing LAB071 

werd in juni 2015 door Leiden, Leiderdorp en ook door 

Oegstgeest een Samenwerkingsovereenkomst gesloten. 

Een belangrijk onderdeel van de Oplossing LAB071, de 

Leidse Ring Noord, is daarna verder uitgewerkt. Deze 

voorkeursuitwerking ligt nu voor ter besluitvorming door 

de gemeenteraden van Leiden en Leiderdorp.

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

huidige collegeperiode (eind 2017) tot uitvoeringsbeslui-

ten te komen. Er komen drie afzonderlijke besluiten voor 

de deeltrace’s Plesmanlaan, Willem de Zwijgerlaan en 

Oude Spoorbaan. 

Om deze besluiten mogelijk te maken wordt het plan na 

goedkeuring verder uitgewerkt en verbeterd en gaat de 

planologische voorbereiding van start: 

• MER-beoordeling en bestemmingsplannen.

• Contracten voor uitvoerende partijen zullen worden 

voorbereid. 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, zul-

len onderzoekstrajecten opgestart worden voor de 

locaties Spanjaardsbrug, Morsweg en Hoge Rijndijk.

4.2 Kansen voor de agglomeratie

De aanleg van de Leidse Ring Noord heeft een tweeledig 

effect. Aan de ene kant zorgt de ring voor een betere 

bereikbaarheid van de gehele agglomeratie. Dit komt het 

economisch functioneren ten goede. Tegelijkertijd wordt 

door de Leidse Ring het doorgaand verkeer door de bin-

nenstad en de dorpskernen teruggebracht, wat bijdraagt 

aan een betere verblijfskwaliteit in de binnenstad van 

Leiden en Leiderdorp streven ernaar om voor het einde van de huidige collegeperiode 
(eind 2017) tot uitvoeringsbesluiten te komen. Voor de deeltrace’s Plesmanlaan, Willem de 
Zwijgerlaan en Oude Spoorbaan, zullen drie afzonderlijke besluiten worden voorbereid.

  4 Besluitvorming en vervolg



Groenoord Het Plein 
1-3

Big Boss

Entree

HOV 
Leiden-Katwijk

HOV Leiden-
Leiderdorp

Bus-
station

Verbinding
drie parken

WinkelhofVerbeek-
straat

Zeezijde

Paarden-
wei

PostNL

Rabobank

Willem 
de Zwijger

Kop Vondellaan

Kop van 
Leeuwenhoek

Leeuwen-
hoek

Stations-
gebied

ROC/Engelenhof

De Waard

De Baanderij

Ruimtelijke dynamiek rondom de Leidse Ring Noord

64    Leidse Ring Noord - Voorkeursuitwerking

Leiden en in de kern van Leiderdorp. Dat is zowel vanuit 

leefbaarheid als vanuit economisch oogpunt een gunstige  

ontwikkeling.

Aan de andere kant zorgt de Leidse Ring Noord lokaal 

ook voor een toename van verkeer. Met name de woon-

gebieden langs de ring zullen hiervan effecten ondervin-

den. Zonder extra maatregelen neemt de barrièrrewer-

king van de weg als onderdeel van de Ring verder toe. 

In de uitwerking van de plannen is het vooral van belang 

om deze nadelen zoveel mogelijk te verzachten en te zoe-

ken naar kansen om de Ring juist te laten bijdragen aan 

verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaar-

heid voor omwonenden. Dat kan deels met maatregelfen 

binnen het project Leidse Ring Noord, maar een ander 

deel van de oplossingen ligt buiten het plangebied. Een 

integrale aanpak van bepaalde gebieden rond de ring is 

daarom wenselijk. 

Voor de vier belangrijkste aangrenzende gebieden zijn 

hieronder de aandachtspunten opgesomd.

 

Pesthuis en omgeving

De ongelijkvloerse kruising bij de Darwinweg/Vondellaan 

ligt in een gevoelig gebied. Ten eerste is er het histori-

sche Pesthuiscomplex dat bijna tegen de ring aanligt. De 

afstand van de infrastructuur tot dit complex moet maxi-

maal worden, om zo weinig mogelijk inbreuk te maken 

op de cultuurhistorische beleving.

Bovendien ligt het kruispunt op een plek waar drie par-

ken bij elkaar komen: Van Leeuwenhoekpark, Singelpark 

en Kweeklust. Om deze parken op een ontspannen 

manier met elkaar te verbinden is het van belang om 

de groene routes bij de kruising zo ver mogelijk te laten 

doorlopen en de barrièrrewerking te minimaliseren. 

Ook is er behoefte aan een ontspannen voetgangersroute 

tussen Naturalis/Pesthuis en de Binnenstad. De bereik-

baarheid van het Pesthuis moet onderdeel worden van 

de visievorming op de toekomst van het monument. Het 

is wenselijk om de Pesthuislaan af te koppelen van de 

Leidse Ring.

Voor de lange termijn is een samenvoeging van de twee 

nabije kruisingen Darwinweg en Vondellaan denkbaar, 

bijvoorbeeld door de aansluiting Vondellaan naar het 

westen te verplaatsen. Het vrijkomende deel van de 

overkluizing kan dan een groene inrichting krijgen als ver-

bindende schakel tussen de parken. (schetsje: combinatie 

van onderstaande tekeningen)

Spoorviaduct en Morssingel

Het is wenselijk om de spoorbarrièrre tussen Bio Science 

Park en de Binnenstad te verminderen. Met name het 

Plesmanviaduct is qua ruimte, beleving en uitstraling een 

doorn in het oog.

De herontwikkeling van het stationsgebied (STEO) is reeds 

begonnen. De vormgeving van de aansluiting Morssingel 

moet hierbij passen, maar ook bij de plannen voor het 

Plannen
Gemengd stedelijk
Bedrijvigheid / PDV
Mobiliteit

Opgaven (indicatief)
Gemengd stedelijk
Bedrijvigheid / PDV
Langzaam verkeer / groen
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Singelpark. Dit is de plek waar de parkway en stadslaan in 

elkaar overvloeien. Een zorgvuldige en groene inpassing 

kan zowel de kwaliteit van het stationsgebied als van het 

Singelpark vergroten.

Schipholweg

De Schipholweg is in het laatste decennium van de vorige 

eeuw ontwikkeld als kantorenlocatie. Inmiddels is de 

kantorenvoorraad hier grotendeels verouderd en is er 

behoefte om transformatie naar andere functies mogelijk 

te maken, met name woningen. De Leidse Ring Noord 

legt hieraan wel beperkingen op. De zuidwestelijke zijde 

van de Schipholweg leent zich wel voor transformatie 

omdat deze kant aansluit op bestaande woningbouw en 

een luwe achterzijde heeft. De noordoostzijde is ingewik-

kelder. Deze wordt begrensd door de weg aan de ene 

kant en het spoor aan de andere kant. Om transformatie 

naar woonfuncties mogelijk te maken zou het profiel van 

de Schipholweg aangepast moeten worden conform het 

profiel voor de Willem de Zwijgerlaan: een ventweg met 

ruime stoepen. Zo worden voordeuren aan de zijde van 

de Schipholweg mogelijk.

Een aanpassing van het profiel en de ontwikkeling van de 

aanliggende panden maken echter geen deel uit van het 

project Leidse Ring Noord. Het is wenselijk om hiervoor 

apart een traject van visievorming op te starten.

Willem de Zwijgerlaan

Om de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van de 

wijken in Leiden Noord te verbeteren is het Wijkontwikke- 

lingsplan Leiden-Noord vastgesteld. Het verminderen van 

de barrièrrewerking van de Willem de Zwijgerlaan was 

een belangrijk speerpunt. Het plan heeft ertoe geleid dat 

de Willem de Zwijgerlaan op twee plekken is overkluisd, 

waardoor het doorgaand verkeer het lokale langzaam 

verkeer niet meer hindert.

De bijdrage van de Leidse Ring aan deze doelstelling 

is ambigu. Enerzijds wordt de doorgaande weg verder 

verdiept en komt er bij de Sumatrastraat een derde

overkluizing , anderzijds zijn deze overkluizingen in de 

eerste plaats verkeerspleinen en wordt tussen de Suma-

trastraat en het Kooiplein de ruimte voor infrastruc- tuur 

verbreed.

Het is wenselijk om de overkluizingen zo ruim mogelijk te 

maken, zodat er ook op maaiveld ruimte voor groen ont- 

staat. Daarnaast zou het wenselijk zijn om een integrale

 visie te maken op de aanpak van de woongebieden aan 

weerszijden van de weg, in samenhang met de betrokken 

woningbouwcorporaties.

Oude Spoorbaan

De vormgeving van de Oude Spoorbaan als polderweg 

zal reeds gedane investeringen in de Boterhuispolder 

versterken. Het compacte herontwerp van de aansluiting 

Engelendaal biedt kansen voor de ROC-locatie. De weg 

komt verder van deze locatie af te liggen. Daarnaast kan 

het doortrekken van de watergang tussen de ROC-locatie 
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en het kruispunt de (zicht)relatie met de Zijl versterken. 

Dit zal de woonkwaliteit en de positionering van de ROC-

locatie ten goede komen.

4.3 Optimalisatiemogelijkheden

Naast de algemene aandachtspunten voor de aangren-

zende gebieden zijn er op kruispuntniveau ook nog extra 

kansen voor verbetering. Het gaat dan vooral om de 

aansluiting op de omgeving, de aanpassing van verkeers-

stromen, de opstelmogelijkheden en de inpassing van 

langzaam verkeer. Per kruising betekent dit het volgende:

Kruising Plesmanlaan – Darwinweg - Vondellaan

• Voor de kruising met de Darwinweg is aansluiting 

gezocht bij het ontwerp voor de uitbreiding van 

Naturalis. Onderlinge afstemming in de ontwerpfase 

kan hier een meer vloeiende inpassing opleveren.

• Beperkt opschuiven van de Darwinweg in westelijke 

richting geeft meer ruimte voor de fiets en mogelijk 

minder verstoring van de omliggende waterpartijen.

• Vanaf de Vondellaan gezien ligt het huidige fietspad 

richting Katwijk wat verder af van de toekomstige 

Ringroute, precies ter hoogte van de kruising met 

de Darwinweg. Afhankelijk van ontwikkelingen ter 

plaatse kan het fietspad naar de kruising opschuiven 

en/of ontstaan er mogelijkheden voor een fietstun-

nel.

• De geschetste hellingbanen voor de fietsers voldoen 

al aan de vigerende richtlijnen, maar het fietscom-

fort is misschien voor verbetering vatbaar.

• De inpassing van de gewenste doorlopende groen- 

structuur is nog voor verbetering vatbaar.

• Afhankelijk van ontwikkelingen in de omgeving 

kan de kans ontstaan om de Darwinweg en de 

Vondellaan tegenover elkaar te plaatsen, zodat de 

kruispunten samenvallen. Dit biedt meer ruimte voor 

een groene inpassing en voor extra opstelruimte bij 

de fietsoversteken

Kruising Plesmanlaan – Morssingel

• Mogelijk kan nog geschoven worden met marke- 

ring, met name stopstrepen. Hierdoor ontstaat 

meer ruimte voor extra bochtverbredingen, wat de 

doorstroming bevordert.

• De aanwezigheid van grote nutsleidingen geeft een 

beperking in het verlengen van de uitvoegstrook

• richting Morssingel, komende vanuit de spoortun- 

nel. In overleg met de nutsbedrijven kan worden 

bekeken of deze leidingen verlegd kunnen worden 

zodat er ruimte vrij komt om de opstelstrook te 

verlengen.

Kruising Willem de Zwijgerlaan – Sumatrastraat

• De inpassing van de bushaltes is voor verbetering 

vatbaar. Hoogteverschillen kunnen vloeiender verlo-

pen, waardoor geen trappen meer nodig zijn.

• De toegankelijkheid van de tankstations is te verbe-

teren met een grotere in- en uitrijstrook

• De opstelruimtes voor fietsers kan nog worden 

vergroot.
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• De indeling van de opstelstroken voor de Suma- 

trastraat, komende vanuit de Kooitunnel, kan nog 

worden gewijzigd. Dit is mede afhankelijk van de 

beleving van gebruikers met betrekking tot veilig-

heid en doorstroming.

• De tunnel onder de Sumatrastraat en de Kooitunnel 

worden gezamenlijk vormgegeven als combitunnel, 

het tussenliggende gedeelte blijft laag. Bij de nadere 

uitwerking valt te onderzoeken of het verticaal 

alignement, met name ter hoogte van de tunnel 

Sumatrastraat, vloeiender kan worden ingepast.

• Afhankelijk van de keuzes in tunnelontwerp kan de 

doorlopende groenstructuur nog worden verbeterd.

Kruising Engelendaal – Oude Spoorbaan

• Met name de routes voor langzaam verkeer lenen 

zich voor verbetering door meer vloeiende verbin-

dingen.

• De inpassing van het geluidsscherm kan nader wor- 

den bekeken. Er is ruimte om de weg verder van de 

woningen te leggen.

• Op het kruisingsvlak moeten hoogteverschillen 

worden opgevangen middels kerende constructies. 

Door optimalisatie van de kruising en hoogte inde-

ling kunnen deze constructies overbodig of beperkt 

worden.

Kruising Oude Spoorbaan – Schildwacht

• De parallelstructuur heeft een afwijkende snelheid 

van de hoofdstructuur, namelijk 50 km/h. Het is van 

belang maatregelen in te passen die het snel- heids-

regime afdwingen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm 

van drempels of as-verspringingen.

• De parallelstructuur, komende vanaf de N446 kan 

ter plaatse van de oversteek richting Schildwacht 

compacter vorm worden gegeven. Ook zou een ro- 

tonde oplossing op de oversteek overwogen kunnen 

worden. Dit beperkt het ruimtebeslag.

• Misschien is het mogelijk om de lengte van de 

toeritten naast de tunnel te verlengen voor een 

soepeler invoeging.

4.4 Tot slot

Met het Kaderbesluit worden de ruimtelijke, verkeerskun- 

dige en financiële kaders vastgesteld. Het schetsontwerp 

en de kostenramingen onderbouwen deze kaders. Als 

deze kaders vaststaan, is verdere uitwerking van het plan 

mogelijk. 

Het plan is dus nog steeds in ontwikkeling. In de ko-

mende fase moet het plan zodanig worden uitgewerkt 

dat een Uitvoeringsbesluit mogelijk wordt. 

Inspanningen en constructieve bijdragen zullen opnieuw 

nodig zijn. De inbreng van betrokken partijen en bewo-

ners zal ook weer worden gevraagd. Samenwerking op 

alle niveaus is nodig om deze uitdaging tot een goed en 

gewaardeerd resultaat te brengen. Onze agglomeratie is 

het waard.
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