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De gemeenten Leiden en Leiderdorp zijn voornemens de Leidse Ring Noord te realiseren. 

De Leidse Ring Noord vormt samen met de A4, A44 en Rijnlandroute, een ringstructuur 

rondom de Leidse agglomeratie. Het doel van de ringstructuur is de bereikbaarheid van 

de agglomeratie Leiden te verbeteren en de verkeersdruk op andere gebiedsontsluitings-

wegen te verlagen. Het doorgaande verkeer tussen de A4 en A44 gaat voornamelijk ge-

bruik maken van de Rijnlandroute. De Leidse Ring Noord wordt voornamelijk gebruikt om 

het bestemmingsverkeer in de agglomeratie te verwerken.  

 
1.1 Uitwerken van de ambities 

De Leidse Ring Noord is een van de maatregelen uit het bereikbaarheidsonderzoek voor 

de Leidse Agglomeratie, LAB071. In dit onderzoek is geconcludeerd dat het realiseren van 

een ringstructuur een sterk positief effect heeft op het verbeteren van de bereikbaarheid 

van de regio en het verbeteren van de leefbaarheid in de woonwijken en centrumgebie-

den. De uitkomsten van het onderzoek uit het voorjaar van 2014 zijn vastgesteld door de 

gemeenteraden van Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest. Eén van de maatregelen uit 

LAB071 is het versterken van de Leidse Ring (voorheen ‘Aggloring’), waarop het autover-

keer zoveel mogelijk wordt gebundeld (zie figuur 1.1). 

 

Behalve de nieuw te realiseren Rijnlandroute ten zuidwesten van Leiden, bestaat de 

Leidse Ring uit bestaande wegen. Het verbeteren van de doorstroming en aantrekkings-

kracht van de ring moet de bereikbaarheid verbeteren. Daarbij moet wel een balans wor-

den gevonden met de ruimtelijke inpassing van de weg en het verbeteren van de leef-

baarheid in andere gebieden. De uitwerking van deze opgave heeft medio 2015 geleid 

tot een voorkeursontwerp voor het tracé van de Leidse Ring Noord.  

 

In de tweede helft van 2015 is het voorkeursontwerp verder uitgewerkt om te komen tot 

kaderbesluiten voor het ontwerp van de Leidse Ring Noord. In deze uitwerking is verder 

ingezoomd op het werkend krijgen van het ontwerp dat aan alle ambities voor de Leidse 

agglomeratie voldoet. Daarbij is verder gekeken dan alleen de verkeersafwikkeling van 

het autoverkeer. Ook de ruimtelijke inpassing, geluidseffecten en afwikkeling van het 

(Hoogwaardig) openbaar vervoer en langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) is mee-

genomen als beoordelingspunt in de uitwerking van het ontwep.  
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Figuur 1.1: LAB071, effect van de Leidse Ring 
 

 
1.2 Werkwijze: integraal rekenen en tekenen 

De concept voorkeursuitwerking is in een integraal traject verder uitgewerkt naar een 

geoptimaliseerd voorkeursontwerp. Hiervoor zijn diverse analyses uitgevoerd naar de 

verkeerskundige effecten op verschillende modaliteiten, de ruimtelijke inpassing en de 

gevolgen voor verkeersgeluid.  

 

Voor het bepalen van de verkeerseffecten is de concept voorkeursuitwerking van het 

tracé als uitgangspunt genomen. Voor de kruispunten op het traject is middels diverse 

analyses de verkeersafwikkeling van de vormgeving doorgerekend. Deze analyses heb-

ben op enkele locaties tot aanpassingen aan het ontwerp geleid, maar hebben op andere 

locaties ook uitgesloten dat nadere optimalisaties nodig zijn.  

 

Van het gehele tracé vanaf het kruispunt Darwinweg – Plesmanlaan tot en met de ro-

tonde Oude Spoorbaan – N446 is een microsimulatie gemaakt met behulp van het soft-

wareprogramma Vissim. In dit simulatiemodel worden alle voertuigen, fietsers en voet-

gangers individueel gesimuleerd. Hierdoor is op detailniveau de kwaliteit van de ver-

keersafwikkeling beoordeeld. Hierbij is zowel gekeken naar de verkeersafwikkeling van 

alle verkeersstromen op de afzonderlijke kruispunten als naar de verkeersafwikkeling 

van de verschillende modaliteiten op het gehele tracé. 

 

Op basis van de simulatie van het tracé is voor een aantal specifieke punten een nadere 

analyse uitgevoerd om het ontwerp verder te optimaliseren of om een afweging tussen 

diverse varianten te kunnen maken.  
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1.3 Deze rapportage 

Dit rapport bevat een weergave van de verkeerskundige effecten van het gemaakte 

ruimtelijk-verkeerskundige ontwerp. In hoofdstuk twee wordt ingegaan op de verschil-

lende uitgangspunten voor het onderzoek en de diverse analyses. In de daarop volgende 

hoofdstukken is omschreven hoe het ontwerp is geoptimaliseerd ten opzichte van de 

concept voorkeursuitwerking. Daarbij wordt ingezoomd op de kruispunten afzonderlijk. 

Vervolgens zijn de prestaties van het nieuwe ontwerp verder uitgewerkt. Hierbij is voor 

het tracé, of delen daarvan weergegeven wat de kwaliteit van de doorstroming van het 

(H)OV is of wat de kwaliteit is van de verkeersafwikkeling van fietsers en autoverkeer. 

Tot slot is een overzicht opgenomen van de aanbevelingen voor het vervolg, voor de uit-

werking van het ontwerp. 
 

Deze rapportage is een bijlage bij het totaalrapport over de uitwerking van de concept 

voorkeursuitwerking van het ontwerp van de Leidse Ring Noord. Het totaalrapport is 

weer een uitwerking van tussenrapport van 27 augustus 2015 waarin een toelichting is 

opgenomen hoe de concept voorkeursuitwerking tot stand is gekomen.  
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Voor het onderzoek naar het functioneren van het voorkeursontwerp en het optimalise-

ren van de kruispunten, is gebruik gemaakt van verkeersmodellen en diverse analyse-

tools. De uitgangspunten voor het gebruik van de verkeersmodellen en analysetools zijn 

opgenomen in dit hoofdstuk.  

 

2.1 Onderbouwing met statische en dynamische verkeersmo-
dellen 

De ontwerpen zijn getoetst aan de hand van gegevens over de toekomstige verkeers-

stromen op de Leidse Ring Noord en aansluitende wegen. Voor het bepalen van de toe-

komstige verkeersstromen is in de basis gebruik gemaakt van het regionale verkeersmo-

del voor de regio Holland Rijnland, het RVMK3.0. Dit model is voor het onderzoek naar de 

bereikbaarheid van de Leidse regio verder verfijnd door de verkeersintensiteiten in het 

basisjaar voor een aantal extra locaties te vergelijken met verkeerstellingen. Daarnaast 

zijn gedurende het proces nog enkele verbeteringen doorgevoerd om de verkeersstro-

men in het basisjaar beter te laten aansluiten op de werkelijkheid.  

 

Vanuit het basisjaar van het RVMK3.0 zijn verschillende prognosevarianten opgesteld.  

■ Basisjaar 2010: basismodel uit RVMK3.0 met extra verfijning en verbeterslag t.a.v. ver-

keersstromen op enkele kruispunten 

■ Referentie 2020: dit model is een weergave van de autonome situatie in 2020, zonder 

maatregelen die in de Mobiliteitsnota Leiden 2015-2022 zijn opgenomen. In de prog-

nose voor 2020 zijn, zoals ook in het RVMK3.0, alle ruimtelijke ontwikkelingen opge-

nomen die de komende jaren in de Leidse regio zijn voorzien. Daarbij wordt iets ver-

der gekeken dan 2020. Niet alle ontwikkelingen in het prognosejaar 2020 zullen in de 

praktijk in 2020 al zijn gerealiseerd. Ook enkele grootschalige infrastructurele aanpas-

singen in de regio zijn in dit model opgenomen, zoals de realisatie van de Rijnland-

route en Ontsluiting Bio Sciencepark Leiden (OBSP). 

■ Referentie 2020+: Ten opzichte van de referentie 2020 zijn in dit model de maatrege-

len opgenomen die zijn vastgelegd in de Mobiliteitsnota Leiden 2015-2022, exclusief 

de realisatie van de Leidse Ring Noord. 
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■ Planvariant 2020: Ten opzichte van de Referentie 2020+ is de realisatie van de Leidse 

Ring Noord meegenomen. Hierbij is rekening gehouden met infrastructurele aanpas-

singen en verbeteringen qua doorstroming bij kruispunten. 

■ Referentie 2030+: De groei tussen prognosejaar 2020 en 2030 is relatief beperkt. In 

prognosejaar 2030 zijn geen aanvullende grootschalige ruimtelijke en infrastructurele 

ontwikkelingen opgenomen, maar wordt wel rekening gehouden met autonome groei 

door ontwikkelingen anders dan ruimtelijke (bijvoorbeeld economische groei etc.). In 

het referentiemodel 2030+ zijn de maatregelen uit de Mobiliteitsnota Leiden 2015-

2022 meegenomen, exclusief de realisatie van de Leidse Ring Noord. 

■ Planvariant 2030: Ten opzichte van de Referentie 2030+ is de realisatie van de Leidse 

Ring Noord meegenomen. Hierbij is rekening gehouden met infrastructurele aanpas-

singen en verbeteringen qua doorstroming bij kruispunten. Deze maatregelen zijn ge-

lijk aan de aanpassingen in de planvariant 2020. 

 

De provincie Zuid-Holland heeft aangegeven dat aanpassingen op het tracé dat onder-

deel is van het HOV-netwerk, ontworpen moet worden op de verwachte verkeersdrukte 

in het jaar 2030. Deze eis vloeit voort uit basiseisen voor R-net. R-net gaat in de toe-

komst gebruik maken van de Plesmanlaan (R-net Leiden-Katwijk-Noordwijk) en de Schip-

holweg-Willem de Zwijgerlaan (R-net Leiden-Leiderdorp). Daarom is het gehele netwerk 

doorgerekend met de verkeersintensiteiten voor prognosejaar 2030. 

 

De verkeersintensiteiten voor het prognosejaar uit het RVMK3.0 zijn vervolgens opgeno-

men in het macrodynamische verkeersmodel StreamLine. Dit model berekent de kwali-

teit van de verkeersafwikkeling op basis van het verkeersaanbod tijdens de ochtend- en 

avondspits. De dynamische component daarin is dat er in de berekeningen rekening 

wordt gehouden met fluctuaties in de doorstroming van het verkeer. In de simulatie 

wordt de opbouw van wachtrijen meegenomen, waardoor de reistijden van het verkeer 

nauwkeuriger worden berekend. Hierdoor wordt ook een tijdscomponent aan de ver-

keersintensiteiten toegevoegd, wat de kwaliteit van de berekeningen vergroot. 

 

Voor deze studie is ook een microsimulatie (VISSIM) voor de ochtend- en avondspits ge-

bouwd. Deze simulatie geeft goed inzicht in de werkelijke trajecttijden van het autover-

keer en het OV, en de wisselwerking met overige verkeerssoorten. Een nadere toelich-

ting op de input voor dit model is opgenomen in paragraaf 2.2. In paragraaf 2.3 zijn de 

uitgangspunten van de rekentools nader toegelicht, waarbij wordt ingegaan op de para-

meters en beoordelingscriteria. 

 

 
Figuur 2.1 Links: LAB071 verkeersmodel Rechts: VISSIM Simulatiemodel 
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2.2 Input microdynamische simulatie (VISSIM) 

In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de uitgangspunten voor de micrody-

namische simulatie in VISSIM. Voor de infrastructuur en de intensiteiten van auto, bus en 

langzaam verkeer zijn de uitgangspunten nader toegelicht. 

 

Tracé en kruispunten 
De Leidse Ring Noord is de verbinding tussen de A4 en de A44 via de N446, Oude Spoor-

baan, Willem de Zwijgerlaan, Schipholweg en Plesmanlaan. Delen van dit tracé zijn bui-

ten beschouwing gelaten in de dynamische simulatie vanwege reeds eerder uitgevoerde 

onderzoeken (Ontsluiting Bio Sciencepark (OBSP) Leiden) of omdat de wegen en kruis-

punten in beheer zijn van een andere wegbeheerder (N446 van provincie Zuid-Holland, 

hier wordt nog wel nader onderzoek naar verricht). Het tracé dat in de dynamische simu-

latie is opgenomen start ten oosten van het kruispunt Verbeekstraat – Plesmanlaan en 

eindigt halverwege de N446 tussen de Oude Spoorbaan en de Persant Snoepweg. 

 

Op dit tracé van de Leidse Ring Noord liggen de volgende kruispunten die zijn meegeno-

men in de verkeerskundige analyse: 

■ Kruispunt A: Plesmanlaan – Darwinweg – Vondellaan 

■ Kruispunt B: Plesmanlaan – Morssingel 

■ Kruispunt C: Schipholweg – Dellaertweg 

■ Kruispunt D: Ypenburgbocht 

■ Kruispunt E: Willem de Zwijgerlaan – Gooimeerlaan 

■ Kruispunt F: Willem de Zwijgerlaan – Marnixstraat 

■ Kruispunt G: Oversteek Marijkestraat (zie hoofdstuk 15) 

■ Kruispunt H: Kooiplein 

■ Kruispunt I: Willem de Zwijgerlaan – Sumatrastraat 

■ Locatie J: Zijlbrug (zie hoofdstuk 15) 

■ Kruispunt K: Engelendaal – Oude Spoorbaan 

■ Kruispunt L: Oude Spoorbaan - Schildwacht 

■ Kruispunt M: Rotonde Oude Spoorbaan – N446 

 

In het ontwerp zijn verschillende ontwerpsnelheden opgenomen. In onderstaande figuur 

2.2 is de snelheidslimiet per wegvak weergegeven 

 

 
 

Figuur 2.2: snelheidslimiet diverse tracédelen 
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Autointensiteiten 
De microdynamische analyse met behulp van VISSIM is uitgevoerd voor het modeljaar 

2030 voor zowel de ochtend- als de avondspits. De intensiteiten zijn afkomstig uit het 

StreamLine-model Leidse Ring Noord (juni 2015, variant Basis). De vormgeving van de 

modelvariant Basis is verder toegelicht in het rapport over de concept Voorkeursuitwer-

king voor de Leidse Ring Noord. De modelvariant is gebaseerd op de Referentie 2020+, 

waarin ook maatregelen uit het vigerende mobiliteitsbeleid van Leiden en Leiderdorp zijn 

opgenomen. De intensiteiten zijn ten behoeve van de kruispuntberekeningen omgere-

kend naar PAE per uur door vrachtverkeer met een factor 2 te vermenigvuldigen. 

 
 
Uitgangspunten openbaar vervoer 
Als basis voor het bepalen van de toekomstige verkeersstromen van het openbaar ver-

voer is de dienstregeling van 2015 gehanteerd. Deze dienstregeling is aangevuld met de 

komst van twee R-net-lijnen en het nieuwe busstation bij Leiden Centraal (naar Ter-

weelocatie). In figuur 2.3 zijn de buslijnen en frequenties per richting weergegeven. De 

dienstregeling 2015 is aangevuld met de R-net-lijnen Leiden – Leiderdorp en Leiden – Kat-

wijk. Daarnaast is het nieuwe busstation aan de Bargelaan met daarbij de busroute naar 

Katwijk via het LUMC (Rijnsburgerweg – Wassenaarseweg – Sandifortdreef – Darwinweg) 

als uitgangspunt meegenomen. Conform deze uitgangspunten rijden er geen bussen 

meer vanaf het huidige busstation naar het kruispunt Plesmanlaan – Schipholweg – Mors-

singel. Door de komst van R-net-verbinding Leiden – Leiderdorp verandert de route van 

Q-liner 365. Deze rijdt niet meer via het Engelendaal en de Persant Snoepweg, maar 

volgt de Leidse Ring Noord over de Oude Spoorbaan en N445. R-net zal de route via het 

Engelendaal en de Persant Snoepweg gaan bedienen. 

 

 
Figuur 2.3: buslijnen met frequenties 
 

Langs het tracé van de Leidse Ring Noord is een aantal bushalten voorzien. Deze liggen 

op de volgende locaties: 

- Darwinweg: Halte voor R-net en overige stads- en streekbussen voor ingang Natu-

ralis (halte langs Plesmanlaan vervalt); 

- Schipholweg: Halte voor overige stads- en streekbussen; 

- Groenenoord: Halte voor overige stads- en streekbussen; 

- Kooilaan: Halte voor R-net, Q-liner en overige stads- en streekbussen; 

- Sumatrastraat: Halte voor overige stads- en streekbussen; 

- Rietschans: Halte voor R-net en overige streekbussen langs Engelendaal; 

- Engelendaal: Halte voor Q-liner en overige streekbussen langs Oude Spoorbaan; 

- Leyhof: Halte overige streekbussen langs Oude Spoorbaan. 
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Uitgangspunten langzaam verkeer 
De routes van het langzaam verkeer worden op een aantal locaties in het ontwerp aan-

gepast om de verschillende verkeersstromen beter in te passen. Voor alle oversteken van 

fietsers of voetgangers is het aantal gebruikers tijdens de spits geschat. Waar de huidige 

vormgeving (grotendeels) behouden blijft, is het aantal fietsers bepaald aan de hand van 

data uit de kwaliteitscentrale van de gemeente Leiden. Deze registreert het aantal aan-

meldingen van fietsers bij verkeerslichten. Op basis van die data is het aantal fietsers per 

oversteek geschat.  

 

Voor oversteken van fietsers en voetgangers waarvan geen gegevens beschikbaar zijn of 

het nieuwe ontwerp substantieel afwijkt van de huidige situatie, is het aantal fietsers en 

voetgangers geschat. Daarbij is er rekening mee gehouden dat bij verkeerslichten altijd 

voldoende ruimte is ingebouwd om het langzaam verkeer af te wikkelen. 

 

Bij het kruispunt Plesmanlaan – Darwinweg – Vondellaan is in november 2015 een aanvul-

lende telling uitgevoerd om het aantal fietsers en voetgangers te bepalen. Deze aanvul-

lende telling is uitgevoerd om het aantal fietsers en voetgangers in de tunnel onder de 

Plesmanlaan te bepalen. Vanwege de ongelijkvloerse kruising waren hierover geen ge-

gevens bekend in de kwaliteitscentrale van de gemeente Leiden. 

 

 

2.3 Rekentools voor verkeerskundige analyse 

De verkeerskundige analyse is in meerdere stappen uitgevoerd. Allereerst is de verkeers-

afwikkeling op kruispuntniveau statisch bekeken. Hierop volgend is de afwikkelingskwa-

liteit met behulp van een microsimulatie nader beschouwd om ook de interactie tussen 

kruispunten en het effect van HOV en langzaam verkeer goed inzichtelijk te maken. Voor 

deze analyses zijn verschillende rekentools gehanteerd. 

 
Kruispuntberekeningen 
Voor de statische kruispuntberekeningen is gebruik gemaakt van een tweetal rekentools, 

COCON en de Meerstrooks rotondeverkenner. 
 
COCON 
De analyses van de kruispunten met verkeerslichten zijn uitgevoerd met behulp van de 

applicatie COCON. Onderstaande parameterinstellingen zijn gehanteerd, conform de richt-

lijnen van de gemeente Leiden1: 

■ De maximaal aanvaardbare cyclustijd bedraagt 120 seconden (wenselijk is maximaal 

90 seconden).  

■ De maximale verzadigingsgraad is 90%. 

■ Capaciteiten: 

- linksaf 1 rijstrook:   1.700 pae/uur 

- linksaf 2 rijstroken:  3.400 pae/uur 

- rechtdoor 1 rijstrook:  1.900 pae/uur 

- rechtdoor 2 rijstroken:  3.800 pae/uur 

- rechtsaf 1 rijstrook:  1.750 pae/uur 

- rechtsaf 2 rijstroken:  3.500 pae/uur 

                                                           
1 Programma van Eisen Verkeersregelinstallaties gemeente Leiden, versie 3.0 
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■ De ontruimingstijden zijn afkomstig uit de door de opdrachtgever beschikbaar ge-

stelde documentatie van de huidige regelingen. Indien deze niet beschikbaar is ofwel 

sprake is van een geheel nieuwe vormgeving zijn ontruimingstijden geschat op basis 

van ervaringscijfers. 

■ De optimale cyclustijd is gebruikt als uitgangspunt ter bepaling van de cyclustijd. 

 

Meerstrooks rotondeverkenner  
De Meerstrooks rotondeverkenner van de provincie Zuid-Holland is een statische reken-

tool waarmee het mogelijk is om op basis van kruispuntstromen een afweging tussen tal 

van rotondevarianten te maken. De rotondeverkenner geeft per tak van het kruispunt 

een indicatie van de afwikkelingskwaliteit. Dit wordt uitgedrukt in een I/C ratio welke de 

verhouding tussen de intensiteit en de capaciteit aangeeft. Conform de richtlijnen die in 

de rotondeverkenner zelf worden gehanteerd geldt een I/C ratio van 0,8 als absolute bo-

vengrens voor nieuwe rotondes. Vanaf deze I/C ratio wordt significante afwikkelingspro-

blematiek zeer waarschijnlijk geacht. Op basis van praktijkervaring blijkt echter dat ook 

lagere I/C ratio’s (als uitkomst in de rotondeverkenner) in de praktijk tot afwikkelingspro-

blemen kunnen leiden. Wanneer de rotondeverkenner een I/C ratio boven de 0,7 bere-

kent, betekent dit dat de afwikkeling op de rotonde mogelijk kritiek is, afhankelijk van 

de specifieke omstandigheden. Een aanvullende analyse met bijvoorbeeld microsimulatie 

is in dat geval uitgevoerd om de afwikkelingskwaliteit meer in detail te beoordelen.  

 

In veel gevallen liggen de hoofdstromen op een rotonde parallel zijn aan elkaar. In die 

gevallen zijn bovenstaande grenswaarden afdoende. Echter, wanneer twee hoofdstro-

men conflicterend met elkaar zijn kan zelfs een berekende I/C ratio lager dan 0,7 toch tot 

afwikkelingsproblematiek leiden. Een aanvullende analyse met behulp van microsimula-

tie is in dergelijke situaties vanaf een berekende I/C ratio van 0,5 al wenselijk. In tabel 

2.1 zijn de grenswaarden weergegeven. 

 

 Parallelle hoofdstroom Conflicterend hoofdstroom 

Zwaar belaste vormgeving >0,8 >0,7 

Aanvullende analyse wenselijk 0,7-0,8 0,5-0,7 

Haalbare vormgeving <0,7 <0,5 

 

Tabel 2.1: Grenswaarden t.b.v. beoordeling uitkomsten meerstrooks rotondeverkenner 
 

 

Microscopisch dynamische simulaties 
De microdynamische simulaties zijn uitgevoerd met het microdynamische verkeersmodel 

VISSIM. Het netwerk bestaat uit het volledige tracé van de Leidse Ring Noord tussen het 

kruispunt van de Plesmanlaan met de Darwinweg en de rotonde Oude Spoorbaan - N446. 

 

Het verkeersaanbod is in de vorm van herkomst-bestemmingsmatrices één op één over-

genomen uit het macrodynamische StreamLine-model. De microsimulaties zijn uitge-

voerd voor een ochtend- en avondspits over een periode van vier uur. Voor de verkeers-

kundige analyse is gebruik gemaakt van een evaluatieperiode gedurende het drukste uur 

van de simulatie. Per spitsperiode zijn 10 simulaties uitgevoerd, om een betrouwbaar ge-

middelde en spreiding rondom de uitkomsten te verkrijgen. 

 



 

 

 

 

 Verkeerskundige analyse Leidse Ring Noord 10 

 

Met behulp van de simulaties zijn voor alle kruispunten de reis- en verliestijden bepaald. 

Met behulp van deze reistijden is de kwaliteit op het traject getoetst, onder meer om de 

kwaliteit van de afwikkeling van het HOV te beoordelen. De verliestijden zijn gebruikt om 

de afwikkelingskwaliteit te toetsen naar de ontwerpcriteria van de gemeente Leiden. 

Deze ontwerpcriteria zijn per modaliteit onderverdeeld in vier (autoverkeer) of twee 

(overige modaliteiten) klassen. De grenswaarden voor de gemiddelde wachttijd per 

kruispunt per verkeersklasse is in tabel 2.2 weergegeven. 

 

Auto  Bus  Langzaam verkeer 

A1 20s  B1 (HOV) 5s  F1/V1 20s 

A2 40s  B2 20s  F2/V2 40s 

A3 60s       

A4 -       

 

Tabel 2.2: Grenswaarden voor gemiddelde wachttijd per modaliteit per verkeersklasse 
 

 

De ontwerpcriteria van de gemeente Leiden (zoals weergegeven in tabel 2.2) zijn uitge-

drukt in gemiddelde wachttijd. Omdat wachttijd in VISSIM geen meetbare parameter is, is 

voor deze analyse gebruik gemaakt van de verliestijd. De verliestijd zoals deze met be-

hulp van VISSIM gemeten wordt is het verschil in reistijd tussen de freeflow reistijd (reis-

tijd onder ideale omstandigheden) en de daadwerkelijk behaalde reistijd. Dit bevat naast 

de wachttijd ook het afrem- en optrekverlies. De verliestijd afkomstig uit VISSIM is altijd 

een iets hogere waarde dan de gemiddelde wachttijd. 

 

Aanvullende toetsingscriteria R-net 
Naast de toetsingscriteria van de gemeente voor de gemiddelde wachttijd per kruispunt, 

heeft de provincie Zuid-Holland toetsingscriteria voor de R-net-corridor vastgelegd in het 

specifiek Programma van Eisen. Het HOV-tracé bestaat daarbij uit twee deeltrajecten: 

■ station NS Leiden – Leiderdorp;  

■ station NS Leiden – Katwijk - Noordwijk. 

 

De Leidse Ring Noord is maar een deel van het totale tracé van het HOV. Hier zijn de ont-

werpeisen van R-net op afgestemd. In onderstaande tabel staat een toelichting op de 

ontwerpcriteria waar het functioneren van het HOV-tracé op is getoetst. 

 

Toetsingscriteria R-net 

Reistijd De streefwaarde Vf-factor is 1,0 van beginpunt corridor tot eindpunt corridor 

in de spits. Ten tijde van de ingroei is een Vf factor van maximaal 1,5 toege-

staan. 

Rijsnelheid Gemiddelde rijsnelheid op 50 km/uur-wegen is minimaal 30 km/uur, exclu-

sief stops voor haltes en verkeerslichten. 

 

Tabel 2.3: Toetsingscriteria afwikkeling HOV  
 
 

De toetsingscriteria voor het HOV zijn van toepassing op de gehele corridor. Daarmee 

wordt het mogelijk om bij het ene kruispunt een hogere wachttijd te accepteren, welke 

op een ander kruispunt wordt goedgemaakt. De totale reistijd en doorstroming op de 

corridor blijft daarmee goed. 
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Robuustheidscheck 
Om de robuustheid van het voorkeursontwerp voor de Leidse Ring Noord te toetsen is 

middels een stresstest onderzocht hoeveel extra verkeer de kruispunten kunnen verwer-

ken. Hiervoor is in de dynamische microsimulatie van het tracé, de verkeersintensiteit 

stapsgewijs opgehoogd. Als basis hiervoor zijn de intensiteiten voor 2030 gehanteerd. De 

intensiteiten op alle relaties in het netwerk is met stappen van 3% opgehoogd tot een 

maximale toename van 15%. Per stap van 3% is een dynamische microsimulatie ge-

maakt wat tot nieuwe reistijden voor het autoverkeer en HOV leidt. 

 

De regelingen van de verkeerslichten zijn ontworpen op de basisintensiteiten voor de 

ochtend- en avondspits van 2030. De toevoeging van een relatief grote hoeveelheid ver-

keer op het systeem, kan er voor zorgen dat de capaciteit van een kruispunt wordt be-

reikt. Indien dat het geval is, zijn niet altijd direct fysieke ingrepen noodzakelijk. Vaak is 

het ook mogelijk de regeling van de verkeerslichten te optimaliseren op de nieuwe in-

tensiteiten. Deze optimalisatieslag is niet uitgevoerd voor de simulaties met de opge-

hoogde intensiteiten.  

 

Per kruispunt is het effect van de robuustheidscheck weergegeven. Daarnaast is in para-

graaf 14.3 een uitgebreide toelichting op de resultaten van de robuustheidscheck weer-

gegeven. 

 

 

2.4 Balans tussen weggebruikers 

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

alle gebruikers van de toekomstige Leidse Ring Noord. Voor de verschillende vervoers-

wijzen 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 verwer-

ken. Met name op de kruispunten is er in sommige gevallen sprake van conflicterende 

verkeersstromen met verschillende belangen. Op deze punten zijn prioriteiten gesteld 

tussen de verschillende modaliteiten (auto, OV, fiets).  

 

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

en Leiderdorp heeft de hoogste prioriteit gekregen. Deze bussen krijgen bij verkeerslich-

ten absolute prioriteit, waardoor ze met een minimale vertraging kunnen doorrijden. Bij 

de meeste verkeerslichten wordt dit ingebouwd in de regeling, zonder daarbij aparte rij-

stroken voor het busverkeer aan te leggen. De bussen rijden dan veelal met het autover-

keer mee. Alleen bij de Ypenburgbocht blijft de huidige busstrook behouden, en bij het 

Engelendaal wordt een extra busstrook gerealiseerd om de doorstroming van de bus na 

brugopeningen 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 spitstij-

den is het op deze kruispunten wel mogelijk de bussen meer prioriteit te geven.  
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Om de Leidse Ring Noord te laten functioneren als ontsluitingsweg voor de Leidse agglo-

meratie, moet de afwikkeling op de kruispunten soepel verlopen om de uitwisseling met 

het omliggende wegennet te bevorderen. Eenmaal op de Leidse Ring Noord moet er ook 

een goede doorstroming zijn van en naar de A4 en A44. Voor het bevorderen van de 

doorstroming en daarmee het vergroten van de aantrekkelijkheid van de Leidse Ring 

Noord, worden een aantal ongelijkvloerse kruisingen gerealiseerd. Deze kruispunten 

worden minder zwaar belast door het doorgaande verkeer, waardoor meer ruimte ont-

staat voor de afwikkeling van het langzaam verkeer.  

 

Door de realisatie van ongelijkvloerse kruisingen neemt het toekomstige autogebruik op 

de Leidse Ring Noord toe. Op de Plesmanlaan (ten oosten van de Verbeekstraat) is een 

toename van het autoverkeer met ongeveer 40% per etmaal zichtbaar in vergelijking 

met de situatie zonder aanpassingen op het tracé. Ook de Willem de Zwijgerlaan (toe-

name +/- 10%) en Oude Spoorbaan (toename +/- 30%) worden aantrekkelijker voor het 

autoverkeer als ontsluitingswegen voor de Leidse agglomeratie. Deze toename wordt 

grotendeels veroorzaakt door verkeer dat nu van andere ontsluitingswegen gebruik 

maakt, wegen die daar vaak minder geschikt voor zijn vanwege de doorstroming, milieu-

kwaliteit of veiligheid.  

 

De tunnel voor het autoverkeer bij de Darwinweg-Vondellaan heeft tot gevolg dat de 

huidige fietstunnel onder de Plesmanlaan komt te vervallen. Een toevoeging ten opzichte 

van de concept-voorkeursuitwerking is een nieuwe tunnel voor langzaam verkeer onder 

de Darwinweg. Deze tunnel is onderdeel van de nieuwe snelfietsroute Leiden – Katwijk, 

welke aan de noordzijde van de Plesmanlaan wordt gerealiseerd. In het kader van de re-

alisatie van deze snelfietsroute worden ook op andere locaties rondom de Plesmanlaan 

aanpassingen doorgevoerd aan het fietsnetwerk. De fietsoversteek over de Plesmanlaan 

ter hoogte van de Vondellaan wordt ingepast in de verkeerslichten boven op de tunnel. 

In deze regeling wordt extra ruimte voor fietsers ingepast, waardoor de vertraging voor 

fietsers wordt beperkt.  

 

Om de verkeersafwikkeling voor fietsers te verbeteren worden diverse voorzieningen ge-

realiseerd. Onder het Engelendaal, ter hoogte van het kruispunt met de Oude Spoorbaan 

wordt een fietstunnel aangelegd. Daarnaast gaat door de realisatie van de tunnel in de 

Oude Spoorbaan ter hoogte van de Schildwacht ook het fietsverkeer de Oude Spoorbaan 

ongelijkvloers kruisen. Hierdoor ontstaat een veilige en aantrekkelijke fietsroute vanuit 

Leiderdorp richting de oostzijde van de Kagerplassen, Oude Ade en Rijpwetering.  
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3.1 Beschrijving voorkeursuitwerking 

In de huidige situatie is de aansluiting van de Darwinweg en de Vondellaan op de Ples-

manlaan geregeld met een gelijkvloerse verkeersregeling. In het ontwerp voor de Leidse 

Ring passeert het doorgaande verkeer over de Plesmanlaan in beide richtingen middels 

een verdiepte ligging het kruispunt. Bovenop deze doorgaande rijbaan, vindt de afwikke-

ling van en naar de Darwinweg en de Vondellaan plaats door middel van twee dicht op 

elkaar gelegen VRI geregelde T-kruispunten. Voor de analyse van de verkeersafwikkeling 

op het kruispunt zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 

■ De VRI geregelde T-kruispunten zijn gezien hun ligging gekoppeld. 

■ HOV op de verbinding Darwinweg – Plesmanlaan west vv krijgt prioriteit binnen de re-

geling. 

■ Op de Darwinweg is sprake van drie opstelstroken (2x rechtsaf en 1x linksaf). Op de 

Vondellaan is sprake van drie opstelstroken (2x linksaf en 1x rechtsaf). De takken Ples-

manlaan hebben twee opstelstroken. 

■ Er is geen gelijkvloerse oversteek van langzaam verkeer in oost-west richting nabij 

het kruispunt. Deze beweging wordt ofwel ongelijkvloers gefaciliteerd (tunnel onder 

Darwinweg) ofwel ten zuiden van de het kruispunt (vrijliggende fiets-/voetgangers-

oversteek over de Vondellaan). De ongeregelde oversteek aan de zuidzijde sluit aan 

op de fietsinfrastructuur ten zuiden van de Plesmanlaan. 

■ Fietsverkeer in noord-zuid richting zowel ten oosten als ten westen van de aansluiting 

op de Vondellaan is in twee richtingen mogelijk. Deze oversteek wordt gelijkvloers, 

waarbij rekening wordt gehouden met een dubbele groenrealisatie voor deze fietsers 

binnen een cyclus van de verkeerslichten. 

 

 

3  
 
Plesmanlaan –  
Darwinweg –  
Vondellaan  
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Figuur 3.1: Schets vormgeving kruispunt Plesmanlaan – Darwinweg – Vondellaan 
 

 

3.2 Statische analyse kruispuntvormgeving 

Uit de statische analyse volgt dat het verkeer goed kan worden afgewikkeld. De cyclus-

tijd bedraagt in zowel de ochtend- als de avondspits 67 seconden. De grote hoeveelheid 

fietsverkeer in noord-zuid richting kan goed worden afgewikkeld binnen de twee realisa-

ties voor het langzaam verkeer.  

 

Om de verkeersafwikkeling van de grote stroom langzaam verkeer in noord-zuid richting 

meer kwaliteit te bieden, is onderzocht of alternatieve vormgevingen van het kruispunt 

mogelijk zijn. De fietsers op deze verbinden gebruiken momenteel de tunnel onder het 

kruispunt. Deze tunnel komt te vervallen als gevolg van het realiseren van de tunnel 

voor doorgaand autoverkeer op de Plesmanlaan. Hierdoor is het inpassen van een fiets-

tunnel niet mogelijk.  

 

Om de fietsers meer kwaliteit te bieden is onderzocht of een rotondevorm met fietsers in 

de voorrang ingepast kan worden. Het kruispunt moet dan worden voorzien van twee ro-

tondes in plaats van verkeerslichten. De verkeersafwikkeling op de rotondes levert ech-

ter problemen op met de afwikkeling van het autoverkeer en HOV op de rotondes. Door-

dat overstekende fietsers op een rotonde voorrang hebben, heeft het autoverkeer 

moeite met het op- en afrijden van een rotonde. Dit heeft opbouwende wachtrijen tot 

gevolg. De vormgeving middels verkeerslichten is daarom als voorkeursvariant benoemd. 

 

 

3.3 Dynamische analyse 

3.3.1 Autoverkeer 
In figuur 3.2 is de verliestijd van het autoverkeer per kruispunttak weergegeven. De ge-

meente Leiden heeft dit kruispunt voor de toekomstige situatie als klasse A2 geclassifi-

ceerd. De gemiddelde verliestijd blijft ruim onder het gestelde ontwerpcriterium van 40 

seconden. 
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Figuur 3.2: Afwikkelingskwaliteit autoverkeer Plesmanlaan-Darwinweg-Vondellaan. 
 
3.3.2 HOV 
In figuur 3.3 is de verliestijd van het HOV voor de stad in- en uitgaande richting weerge-

geven. Het HOV zit op dit kruispunt op de verbinding Darwinweg – Plesmanlaan west vv. 

Voor deze verbinding van het HOV geldt volgens de richtlijnen van de gemeente Leiden 

een gemiddelde wachttijd van 5 seconden. Deze wordt stad ingaand licht overschreden. 

Dit is gevolg van het feit dat de kruispunten Darwinweg en Vondellaan gekoppeld wor-

den geregeld. Hierdoor kan niet altijd direct absolute prioriteit worden toegepast. De ver-

liestijd voor HOV is in beide richtingen wel aanzienlijk lager dan die van autoverkeer. 

Stad uit, richting de A44, is de verliestijd voor het HOV zeer beperkt. Dit heeft te maken 

met het zeer beperkte aantal conflicten met andere verkeersstromen. De ongelijkvloerse 

kruising van fietsers onder de Darwinweg heeft hierop een groot positief effect. 

 

 
 
Figuur 3.3: Afwikkelingskwaliteit HOV Plesmanlaan-Darwinweg-Vondellaan. 
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3.3.3 Langzaam verkeer 
In figuur 3.4 is de verliestijd van het fietsverkeer voor noord-zuid verbinding over de 

Plesmanlaan weergegeven. Fietsers op de overige richtingen krijgen een ongelijkvloerse 

kruising of zijn op afstand van de verkeerslichten gelegd. Op de oversteken over de Ples-

manlaan is de verliestijd als gevolg van de dubbele groenrealisatie per cyclus zeer be-

perkt tot ongeveer 10 seconden. Alleen ten westen van de Vondellaan ligt de verliestijd 

op 13 seconden. De verliestijd voor fietsers is ruim onder het gestelde ontwerpcriterium 

(F1=20s) dat de gemeente Leiden aan deze hoofdfietsroute stelt.  

 

 
 
Figuur 3.4: Afwikkelingskwaliteit Fietsverkeer Plesmanlaan-Darwinweg-Vondellaan. 
 

 

In het ontwerp moet wel rekening worden gehouden met de opstelruimte voor fietsers 

die voor het verkeerslicht stil staan. Met name aan de noordzijde van het kruispunt is de 

opstelruimte voor fietsers beperkt. In het ontwerp moet minimaal rekening worden ge-

houden met opstelruimte voor 10 tot 15 fietsers per oversteekpunt. 

 

 

3.4 Robuustheid 

De robuustheid van het ontwerp is getoetst door de intensiteiten op het kruispunt op te 

hogen. In hoofdstuk 14 is hier een nadere toelichting op gegeven. Uit de robuustheidstest 

blijkt dat het kruispunt ook bij toenemende intensiteiten, met een groei tot 15%, nog in 

staat is het verkeer zonder grote afwikkelingsproblemen te verwerken.  
 
 

3.5 Rechtstandig alternatief 

Als mogelijk alternatief voor de vormgeving van het kruispunt is tevens een rechtstan-

dige vormgeving van het kruispunt onderzocht (zie afbeelding 3.5). Indien op termijn her-

ontwikkeling zou plaatsvinden van de locatie ten zuiden van de Plesmanlaan, rondom de 

Vondellaan, dan zou ervoor gekozen kunnen worden de Vondellaan te verleggen van hui-

dige positie naar een positie recht tegenover de Darwinweg.  
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Afbeelding 3.5: Vormgeving rechtstandig alternatief 
 

In het rechtstandige alternatief sluit de Vondellaan recht tegenover de Darwinweg aan 

op het kruispunt met de Plesmanlaan. In plaats van twee T-kruispunten met verkeerslich-

ten wordt het kruispunt vereenvoudigd tot één viertaks-kruispunt. Fietsers ten noorden 

van het kruispunt blijven de Darwinweg ongelijkvloers kruisen. De fietsers op de noord-

zuid-relatie steken de Plesmanlaan ten oosten van het kruispunt over. De exacte vorm-

geving van deze oversteek is nog niet uitgewerkt, maar vanwege de afstand ten op-

zichte van het kruispunt zijn er twee mogelijkheden voor de vormgeving van de fiets-

oversteek: 

■ fietsers ongeregeld de Plesmanlaan te laten passeren, alleen over de parallelbanen, 

hoofdrijbaan blijft ongelijkvloers; 

■ fietsers gelijkvloers de parallelbanen laten passeren, geregeld middels verkeerslich-

ten. 

 

In de rechtstandige variant kan het kruispunt middels verkeerslichten worden geregeld. 

De benodigde cyclustijd om het verkeersaanbod goed te verwerken bedraagt 60 secon-

den in de ochtend- en avondspits. Het is ook mogelijk het kruispunt als rotonde vorm te 

geven. De rotonde moet dan wel worden voorzien van een bypass vanaf de Darwinweg 

naar de Plesmanlaan-west. Zonder deze bypass is de belasting van de rotonde in de 

avondspits te hoog (verhouding intensiteit/capaciteit is 0,96). Met bypass kan het ver-

keer goed worden afgewikkeld met een verhouding tussen de intensiteit en capaciteit 

lager dan 0,4 in ochtend- en avondspits. Op deze rotonde met bypass is de vertraging 

voor het HOV ook beperkt. Fietsers maken in de variant met rotonde geen gebruik van de 

rotonde, omdat fietsers de doorstroming op de toe- en afleidende stroken te veel belem-

merd. 
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4.1 Beschrijving voorkeursuitwerking 

Voor autoverkeer blijft het aantal opstelstroken op dit kruispunt gelijk aan de huidige si-

tuatie. Dit betekent twee doorgaande rijstroken Plesmanlaan-Schipholweg per richting, 

één afslaande rijstrook vanaf de Plesmanlaan en de Schipholweg naar de Morssingel en 

twee opstelstroken op de Morssingel. In het ontwerp is wel een optimalisatie voorzien 

van het rechtsafvak vanaf de Plesmanlaan naar de Morssingel. De lengte van dit opstel-

vak wordt verlengd. Ook is een herinrichting van de Morssingel voorzien, gerelateerd aan 

de herinrichting van het stationsgebied. Omdat het uitgangspunt voor deze studie is dat 

het busstation bij Leiden centraal wordt verplaatst, komen de aansluitingen voor het bus-

verkeer tussen het busstation en dit kruispunt ook te vervallen. Wat betreft de verkeers-

stromen op het kruispunt heeft het instellen van eenrichtingsverkeer op de Rijnzichtbrug 

het grootste effect op het kruispunt. Hierdoor gaat er veel minder verkeer vanaf het 

kruispunt naar de Morssingel. 

 

 
Afbeelding 4.1: vormgeving kruispunt Plesmanlaan – Morssingel  

4  
 
Plesmanlaan –   
Morssingel  
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Voor het langzaam verkeer komen de fietsoversteken over de Schipholweg en Plesman-

laan te vervallen. Daarvoor komt een oversteek over de Morssingel in de plaats, welke 

kan worden gebruikt door fietsers vanaf de zuidzijde van de Plesmanlaan richting het 

station. Voor fietsers vanaf de noordzijde van de Plesmanlaan richting het station zijn er 

alternatieve routes over en langs het terrein van het LUMC. Vanaf de noordzijde van de 

Plesmanlaan richting de Morspoort moeten fietsers de Plesmanlaan oversteken ter 

hoogte van de Vondellaan. De fietsroute aan de zuidzijde wordt geschikt voor fietsers in 

twee richtingen. Het tweerichtingsfietspad wordt ook doorgetrokken langs de Morssin-

gel, tot aan de Morspoort. 

 

 

4.2 Statische analyse kruispuntvormgeving 

Uit de statische analyse volgt dat het verkeersaanbod goed op dit kruispunt kan worden 

afgewikkeld. De cyclustijd bedraagt in zowel de ochtend- als de avondspits minder dan 

45 seconden. Aandachtspunt op dit kruispunt is het ontwerp van de opstelruimte op de 

Morssingel. Beide opstelstroken op de Morssingel dienen een lengte te hebben van ten-

minste 55 meter. Dit is meer dan in de huidige situatie (of in het ontwerp) aanwezig is 

tussen het kruispunt en de aansluiting van de zijstraat naar het Stationsplein. In de uit-

werking van dit ontwerp wordt dit verder geoptimaliseerd. 

 

 

4.3 Dynamische analyse 

4.3.1 Autoverkeer 
In figuur 4.2 is de verliestijd van het autoverkeer per kruispunttak weergegeven. De richt-

lijn van de gemeente voor de verliestijd van het autoverkeer wordt op dit kruispunt licht 

overschreden. Op de Morssingel blijft de verliestijd onder de gestelde ontwerpcriteria. 

Reden voor deze verdeling is de beperkte opstelruimte op de Morssingel. Om te voorko-

men dat de wachtrijen op de Morssingel te lang worden, is in de regeling gekozen voor 

een relatief lange groentijd. Hierdoor neemt de verliestijd op de Plesmanlaan en Schip-

holweg toe. In een nadere optimalisatie van het ontwerp kan er worden gekozen de op-

stellengte te vergroten of de langere wachtrijen op de Morssingel te accepteren. Dit kan 

ook effect hebben op de aantrekkelijkheid van de route Haagweg – Morsweg (zie para-

graaf 4.5). 
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Figuur 4.2: Afwikkelingskwaliteit autoverkeer Plesmanlaan-Morssingel 
 
 
4.3.2 Langzaam verkeer 
De gemiddelde verliestijd van het fietsverkeer op de oversteek over de Morssingel is in 

zowel ochtend- als avondspits 21 seconden. Dit is vrijwel gelijk aan het gestelde ont-

werpcriterium (F1=20s) dat de gemeente Leiden aan deze fietsroute stelt. In een nadere 

optimalisatie van het kruispunt kan ook deze verliestijd worden verlaagd. Wanneer de 

groentijd voor verkeer vanaf de Morssingel wordt beperkt, is het mogelijk de verliestijd 

voor fietsers op deze oversteek te verlagen. 

 

 

4.4 Robuustheid 

Uit de robuustheidstest volgt dat het kruispunt met een beperkte afname van de afwik-

kelingskwaliteit zo’n 10% extra doorgaand verkeer ten opzichte van 2030 op de Plesman-

laan en Schipholweg kan afwikkelen. De verkeersafwikkeling op de Morssingel staat al 

bij zeer beperkte toename onder druk. Dit heeft ook een nauwe relatie tot de beschik-

bare opstelruimte die ook al met de verkeersintensiteiten voor 2030 kritiek is. 

 

 

4.5 Aanbevelingen: verkeersintensiteit Morssingel 

In de mobiliteitsnota Leiden 2015 – 2022 is besloten de Rijnzichtbrug tussen de Morsweg 

en de Haagweg af te sluiten voor verkeer in zuidelijke richting. De brug wordt toeganke-

lijk voor verkeer in één rijrichting, vanaf de Haagweg richting de Morsweg. In tegenge-

stelde richting gaat verkeer gebruik maken van de route via de Doctor Lelylaan en Ples-

manlaan. Voor het kruispunt Plesmanlaan – Morssingel heeft deze maatregel tot gevolg 

dat minder verkeer richting de Morssingel rijdt.  

 

Optimalisatie van de verkeersafwikkeling op het kruispunt Plesmanlaan – Morssingel 

heeft tot gevolg dat de doorstroming van verkeer vanaf de Morssingel naar de Plesman-

laan en Schipholweg verbetert. De route Haagweg – Morsweg wordt hierdoor mogelijk 
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aantrekkelijker. Ten opzichte van de autonome situatie neemt de omvang van deze ver-

keersstroom in het verkeersmodel in ieder geval toe. In de uitwerking van de regeling en 

het ontwerp van het kruispunt wordt nog verder gekeken wat de beste balans is in de 

verdeling van de groentijd tussen de Leidse Ring Noord en de Morssingel.  
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5.1 Beschrijving voorkeursuitwerking 

Het kruispunt Schipholweg – Dellaertweg blijft qua opstelstroken voor het autoverkeer en 

voor het openbaar vervoer gelijk aan de huidige situatie. Op zowel de Parmentierweg als 

de Dellaertweg liggen twee opstelstroken, voor rechtsaf en een aparte voor rechtdoor en 

linksaf. Op de Schipholweg liggen in beide richtingen vier opstelstroken voor het kruis-

punt, twee voor recht doorgaand verkeer en aparte opstelstroken voor rechtsaf en 

linksaf. Voor het busverkeer ligt er een busstrook langs de Schipholweg tussen de Ypen-

burgbocht en de Dellaertweg voor lijnbussen in één rijrichting. Alle bussen hebben in de 

huidige situatie prioriteit in de regeling van de verkeerslichten. Deze prioriteit wordt aan-

gepast naar een prioriteit voor alleen HOV. 

 

 
 
Figuur 5.1: vormgeving kruispunt Schipholweg - Dellaertweg 
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5.2 Statische analyse kruispuntvormgeving 

Uit de statische analyse volgt dat het verkeer redelijk kan worden afgewikkeld. De cy-

clustijd in de ochtendspits komt uit op 83 seconden waarmee deze onder het gewenste 

maximum van 90 seconden blijft. In de avondspits treedt met 98 seconden echter een 

overschrijding plaats. De cyclustijd blijft echter nog altijd onder het absolute maximum 

van 120 seconden.  

 

 

5.3 Dynamische analyse 

5.3.1 Autoverkeer 
In figuur 5.2 is de verliestijd van het autoverkeer per kruispunttak weergegeven. De 

Schipholweg is door de gemeente Leiden geclassificeerd als klasse A1 (verliestijd maxi-

maal 20 seconden). De Delleartweg en Parmentierweg zijn geclassificeerd als klasse A2 

(verliestijd maximaal 40 seconden). De verkeersafwikkeling op de Schipholweg voldoet 

niet aan de grenswaarden van de gemeente Leiden. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt 

door de grote kruisende stroom vanaf de Delleartweg richting de Ypenburgbocht. Door de 

aanwezigheid van bussen op de Dellaertweg, scoort deze ook positief in verhouding tot 

de grenswaarde. Dit wordt veroorzaakt doordat de bussen op de Dellaertweg met het 

overige verkeer meerijden. 

 

 
 
Figuur 5.2: Afwikkelingskwaliteit autoverkeer Schipholweg-Dellaertweg (alleen prioriteit 
voor HOV) 
 
 
Dit kruispunt is zwaar belast qua intensiteit op zowel de Schipholweg als de Dellaertweg. 

Rond het kruispunt is de beschikbare ruimte zeer beperkt door de aanwezige bebouwing 

en de naastgelegen tunnel. Het kruispunt functioneert goed, maar is wel zwaar belast.  
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5.3.2 HOV 
Op het kruispunt rijden de bussen op de verbinding Dellaertweg – Schipholweg-noord. 

Zowel stads- en streekbussen als R-net-bussen gebruiken deze route. Met name de rij-

richting vanaf de Dellaertweg naar de Schipholweg heeft een grote impact op de ver-

keersafwikkeling op het kruispunt. Vanwege het grote aantal bussen wordt de doorstro-

ming van het doorgaande autoverkeer op de Schipholweg te zwaar verstoord wanneer 

alle bussen prioriteit in de regeling krijgen. Daarom is in de uitwerking van de regeling 

gekozen voor een busprioriteit voor alleen de R-net-bussen. Tijdens de spitsuren heeft dit 

een positief effect op de verkeersafwikkeling op het kruispunt. Buiten de spitsuren is de 

druk op het kruispunt lager. Er kan voor worden gekozen om buiten de spitsuren alle 

bussen prioriteit in de regeling te geven. De kwaliteit van de afwikkeling van het HOV is 

weergegeven in figuur 5.3 

 

 
 

Figuur 5.3: Afwikkelingskwaliteit HOV Schipholweg-Dellaertweg (alleen prioriteit voor 
HOV) 
 

 

5.3.3 Langzaam verkeer 
Voor het langzaam verkeer zijn er twee oversteken op dit kruispunt. De west-oost verbin-

ding over de Schipholweg is een categorie F2 oversteek. De gemiddelde verliestijd op 

deze oversteek voldoet aan de richtlijn van de gemeente (40 seconden). De noord-zuid 

oversteek over de Parmentierweg is fietsroute van een hogere categorie. De verliestijd in 

de ochtendspits voldoet aan de richtlijn van de gemeente. In de avondspits ligt de ver-

liestijd op gemiddeld 27 seconden en daarmee boven de richtlijn van 20 seconden. De re-

geling is zwaar belast, daardoor is het niet haalbaar om de gemiddelde verliestijd voor 

fietsers over de Parmentierweg lager dan 27 seconden te krijgen in de avondspits. 
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Figuur 5.4: Afwikkelingskwaliteit fietsverkeer Schipholweg-Dellaertweg 
 

 

5.4 Robuustheid 

Het kruispunt is in de avondspits van 2030 al zwaar belast. Een toename van de intensi-

teiten leidt al snel tot verhoogde verliestijden op alle takken. Met name op de Schiphol-

weg neemt de wachtrijlengte toe. Bij een groei van de verkeersintensiteit met 10% ten 

opzichte van 2030 slaat de wachtrij terug tot op het kruispunt Ypenburgbocht.  

 

5.5 Aanbevelingen 

De robuustheid van het kruispunt is in de avondspits zeer beperkt. Mogelijk kan in een 

optimalisatie van de vormgeving nog een verbetering in de doorstroming worden gevon-

den. Gezien de ruimtelijke beperkingen lijken de mogelijkheden hiervoor beperkt. 
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6.1 Beschrijving voorkeursuitwerking 

De Ypenburgbocht is het kruispunt van de wegen Schipholweg – Oegstgeesterweg – Wil-

lem de Zwijgerlaan. De huidige vormgeving van het kruispunt voldoet om het verkeers-

aanbod goed te verwerken. Rondom het kruispunt zijn diverse ontwikkelingen voorzien, 

maar deze worden niet direct op het kruispunt aangesloten. Op het kruispunt is een bus-

baan aanwezig vanaf de Willem de Zwijgerlaan naar de Schipholweg. Deze busbaan blijft 

behouden. Op de andere richtingen liggen twee rijstroken, met uitzondering van de rich-

ting Willem de Zwijgerlaan – Oegstgeesterweg, waar maar één rijstrook ligt. Onderzocht 

is of uitbreiding van het aantal rijstroken nodig is, maar hier is geen aanleiding voor. De 

huidige vormgeving van het kruispunt is weergegeven in figuur 6.1. De regeling van de 

verkeerslichten bevat een prioriteit voor alle bussen. Deze blijft behouden in de toekom-

stige regeling.  

 

Figuur 6.1: Vormgeving kruispunt Ypenburgbocht 
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6.2 Statische analyse kruispuntvormgeving 

Uit de statische analyse volgt dat het verkeer goed kan worden afgewikkeld. De cyclus-

tijd in de ochtendspits komt uit op 75 seconden en in de avondspits op 85 seconden 

waarmee deze onder het gewenste maximum van 90 seconden blijft.  

 

6.3 Dynamische analyse 

6.3.1 Autoverkeer 
In figuur 6.2 is de verliestijd van het autoverkeer per kruispunttak weergegeven. Op de 

Willem de Zwijgerlaan en Schipholweg liggen de verliestijden rond de 25 seconden in de 

ochtend- en avondspits. De verliestijden liggen daarmee iets boven de grenswaarde zo-

als gesteld door de gemeente voor dit type wegen. Belangrijke oorzaak hiervan is dat 

het kruispunt drie drukke takken heeft, welke voldoende groentijd nodig hebben om het 

verkeersaanbod af te wikkelen. De verliestijd op de Oegstgeesterweg ligt onder de 

grenswaarde voor wegen met een categorie 2. 

 

 
 
Figuur 6.2: Afwikkelingskwaliteit autoverkeer Ypenburgbocht 
 

 

6.3.2 HOV 
In figuur 6.3 zijn de gemiddelde verliestijden voor het HOV op het kruispunt Ypenburg-

bocht weergegeven. Bussen richting het station ondervinden nauwelijks vertraging, van-

wege de busbaan op deze rijrichting. Stad uit, richting Leiderdorp, ligt de gemiddelde 

verliestijd voor bussen op dit kruispunt op 7 a 8 seconden. Volgens de richtlijnen van de 

gemeente Leiden is een gemiddelde wachttijd van 5 seconden voor het HOV toelaatbaar.  

Aan de norm van de gemeente Leiden wordt nu net niet aan voldaan door de kruisende 

voetgangersoversteek over de Schipholweg. Deze heeft een vrij lange ontruimingstijd, 

waardoor het doorgaande busverkeer soms pas wat later groen kan krijgen. Dit is te opti-

maliseren door het inmelden van de bussen te vervroegen of te koppelen aan het kruis-

punt Dellaertweg – Schipholweg. De verliestijd op dit kruispunt is slechts beperkt, deze 

kan op andere kruispunten worden goedgemaakt.  
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Figuur 6.3: Afwikkelingskwaliteit HOV Ypenburgbocht 
 

 

6.3.3 Langzaam verkeer 
Op het kruispunt Ypenburgbocht liggen twee fietsoversteken die gecategoriseerd zijn als 

fietsroute type 1 (verliestijd maximaal 20 seconden). De noord-zuid-oversteek over de 

Oegstgeesterweg voldoet aan de richtlijn van de gemeente Leiden. De west-oost-over-

steek over de Schipholweg ligt boven de richtlijn van de gemeente.  

 

 
 
Figuur 6.4: Afwikkelingskwaliteit fietsverkeer Ypenburgbocht 
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6.4 Robuustheid 

De robuustheid van de Ypenburgbocht is redelijk. Een kleine groei van de verkeersinten-

siteit met 9% ten opzichte van 2030 kan op het kruispunt worden verwerkt. Daarna ont-

staan er langere wachtrijen op met name de Schipholweg. Hierdoor neemt ook de ver-

liestijd voor overstekende fietsers over de Schipholweg toe.  
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7.1 Beschrijving voorkeursuitwerking 

De vormgeving van de aansluitingen van de Gooimeerlaan en Pasteurstraat op de Willem 

de Zwijgerlaan blijft gelijk aan de huidige vormgeving. Beide kruispunten zijn voorzien 

van verkeerslichten. Vanwege de nabije ligging zijn beide verkeerslichten met elkaar ge-

koppeld. Daarnaast krijgt het HOV-busverkeer waar mogelijk prioriteit (nu voor alle bus-

sen). Vanwege de koppeling van de regelingen is het niet mogelijk alle bussen absolute 

prioriteit te geven, hierdoor is de verliestijd voor het HOV iets hoger dan bij een enkel 

kruispunt. 

 

 
 
Figuur 7.1: Vormgeving kruispunt Willem de Zwijgerlaan – Gooimeerlaan 
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7.2 Statische analyse kruispuntvormgeving 

Uit de statische analyse van de verkeerslichten volgt dat afwikkeling van het verkeers-

aanbod matig is. Met een cyclustijd van 93 seconden in de ochtendspits en 95 seconden 

in de avondspits ligt de cyclustijd iets boven het gewenste maximum. Deze hoge cyclus-

tijd wordt veroorzaakt door de koppeling tussen de regelingen op beide kruispunten, 

waardoor het verkeer wel in één keer de twee kruispunten kan passeren. In de volgende 

stappen voor de uitwerking van het ontwerp en de regeling is het mogelijk de verkeers-

lichtenregeling nog iets te optimaliseren. Een mogelijke optimalisatie is het afstemmen 

van de regeling op de verkeerslichten bij het kruispunt Marnixstraat.   

 

 

7.3 Dynamische analyse 

7.3.1 Autoverkeer 
In figuur 7.2 is de verliestijd van het autoverkeer per kruispunttak weergegeven. De 

westzijde van de Willem de Zwijgerlaan voldoet aan de richtlijn van de gemeente. Op de 

oosttak van de Willem de Zwijgerlaan ligt de gemiddelde verliestijd boven de richtlijn 

van de gemeente Leiden. Dit wordt veroorzaakt door de ruimte die aan het verkeer vanaf 

de Gooimeerlaan moet worden gegeven, waardoor het verkeer op de Willem de Zwijger-

laan langer stil moet staan. Op de Gooimeerlaan en Pasteurstraat liggen de verliestijden 

in de ochtendspits rond de richtlijn van de gemeente (40 seconden). In de avondspits lig-

gen de verliestijden iets boven de richtlijnen, dit wordt vooral veroorzaakt door de kop-

peling van beide verkeerslichten in combinatie met de hogere belasting van het kruis-

punt in de avondspits.  

 

 
 
Figuur 7.2: Afwikkelingskwaliteit autoverkeer Willem de Zwijgerlaan – Gooimeerlaan 
 
 

7.3.2 HOV 
De kwaliteit van de verkeersafwikkeling van het HOV is weergegeven in figuur 7.3. Zoals 

eerder aangegeven is het door de koppeling van de twee kruispunten met verkeerslich-

ten niet mogelijk het HOV absolute prioriteit te geven. De verliestijd ligt hierdoor boven 
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de richtlijn van de gemeente Leiden. Met name stad in is de verliestijd groter dan ge-

wenst. De verliestijd op dit kruispunt wordt in beide rijrichtingen goedgemaakt op andere 

kruispunten, waardoor op het totale R-net-tracé wel aan de richtlijnen voor de doorstro-

ming wordt voldaan. De beperkte vertraging voor het HOV op het kruispunt Willem de 

Zwijgerlaan - Gooimeerlaan wordt daarom geaccepteerd.  

 

 
 
Figuur 7.3: Afwikkelingskwaliteit HOV Willem de Zwijgerlaan – Gooimeerlaan 
 

 

7.3.3 Langzaam verkeer 
De gemiddelde verliestijd voor het langzaam verkeer is weergegeven in figuur 7.4. De 

fietsoversteek over de Pasteurstraat heeft voldoende ruimte in de regeling om aan de 

richtlijn van de gemeente te voldoen. De verliestijd op de noord-zuid verbinding over de 

Willem de Zwijgerlaan ligt nabij de grenswaarde van de gemeente. De verliestijden van 

de fietsoversteek over de Gooimeerlaan ligt hoger dan de richtlijn. Om dit te verlagen 

zou de doorstroming van het autoverkeer en HOV moeten worden beperkt. Dat is van-

wege de doorstroming op de Leidse Ring niet gewenst. Voor deze fietsers is nabij de 

Gooimeerlaan ook een ongelijkvloerse kruising over de Willem de Zwijgerlaan beschik-

baar, ter hoogte van de Driemanschapskade. 

 



 

 

 

 

 Verkeerskundige analyse Leidse Ring Noord 33 

 

 
 
Figuur 7.4 Afwikkelingskwaliteit fietsverkeer Willem de Zwijgerlaan – Gooimeerlaan 
 

 

7.4 Robuustheid 

Door de koppeling van beide regelingen is de verkeersafwikkeling op het kruispunt ge-

voelig voor groei van de verkeersintensiteit. De kruispunten kunnen een beperkte groei 

van het verkeersaanbod goed verwerken. Een groei van 10% ten opzichte van 2030 zorgt 

voor een te grote groei van de verliestijden op het kruispunt. De regeling kan wel wor-

den geoptimaliseerd op een groter verkeersaanbod, door de instellingen van de coordi-

natie tussen de kruispunten aan te passen. In de nadere uitwerking kan er hierdoor in de 

praktijk een grotere groei worden verwerkt dan uit de robuustheidsanalyse blijkt.  
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8.1 Beschrijving voorkeursuitwerking 

Het kruispunt Willem de Zwijgerlaan – Marnixstraat heeft met de huidige vormgeving vol-

doende capaciteit om het verkeersaanbod te verwerken. De regeling van het kruispunt 

moet op het nieuwe verkeersaanbod worden geoptimaliseerd, maar er is geen fysieke 

capaciteitsuitbreiding nodig. Door de beschikbare capaciteit blijven alle bussen prioriteit 

in de regeling houden. 

 

 
 
Figuur 8.1: Vormgeving kruispunt Willem de Zwijgerlaan – Marnixstraat 
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8.2 Statische analyse kruispuntvormgeving 

Uit de statische analyse volgt dat het verkeer goed wordt afgewikkeld. Zowel in de och-

tend- (46 sec) en de avondspits (57 sec) blijft de cyclustijd ruim onder de 90 seconden.  

 

 

8.3 Dynamische analyse 

8.3.1 Autoverkeer 
In figuur 8.2 is de verliestijd van het autoverkeer per kruispunttak weergegeven. Op alle 

takken van het kruispunt voldoet de gemiddelde verliestijd ruim aan de richtlijnen van de 

gemeente Leiden. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de beperkte verkeersintensi-

teit op de Marnixstraat. 

 

 
 
Figuur 8.2 Afwikkelingskwaliteit autoverkeer Willem de Zwijgerlaan – Marnixstraat 
 

 

8.3.2 HOV 
Door de beperkte belasting van het kruispunt voldoet ook de gemiddelde verliestijd voor 

het HOV aan de richtlijnen van de gemeente. De verliestijden zijn weergegeven in figuur 

8.3. 
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Figuur 8.3 Afwikkelingskwaliteit HOV Willem de Zwijgerlaan – Marnixstraat 
 

 

8.3.3 Langzaam verkeer 
Fietsers steken op dit kruispunt alleen de Marnixstaat over. Voor fietsers ligt naast het 

kruispunt een brug over de Willem de Zwijgerlaan. De oversteek over de Marnixstraat 

voldoet ruim aan richtlijn van de gemeente. 

 

 
Figuur 8.4 Afwikkelingskwaliteit fietsverkeer Willem de Zwijgerlaan – Marnixstraat 
 

 

8.4 Robuustheid 

De huidige belasting van het kruispunt is laag en kan daardoor een forse groei nog altijd 

goed verwerken.  
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9.1 Beschrijving voorkeursuitwerking 

Het Kooiplein wordt voorzien van een tunnel waarbij het doorgaande verkeer op de Wil-

lem de Zwijgerlaan het Kooiplein ongelijkvloers passeert. Op het dek van de tunnel 

wordt een 4-taks rotonde gerealiseerd. In de tijdelijke situatie is dit een 3-taks rotonde, 

omdat de noordtak nog niet wordt gerealiseerd. De R-net bussen rijden over het dek en 

halteren op de rijbaan ten westen van het Kooiplein (beide richtingen). Dit is afwijkend 

van de vormgeving met haltekommen zoals weergegeven in figuur 9.1. In het eindbeeld 

hebben fietsers en voetgangers voorrang op de rotonde. 

 

 
 
Figuur 9.1 Vormgeving kruispunt Kooiplein 
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9.2 Statische analyse kruispuntvormgeving 

De afwikkeling op het kruispunt is goed tijdens de ochtendspits. In de avondspits ont-

staan er langere wachtrijen op de zuidtak, de Kooilaan. Deze worden veroorzaakt doordat 

autoverkeer vanaf de Kooilaan moeite heeft met het oprijden van de rotonde omdat 

voorrang moet worden verleend aan langzaam verkeer en kruisend autoverkeer. Een na-

dere optimalisatie van de vormgeving van het kruispunt is niet onderzocht, omdat de re-

alisatie van het kruispunt nu in uitvoering is.  

 

9.2.1 Effect bushalten westzijde 
De R-net bushalte wordt ingepast voor beide rijrichtingen ten westen van het kruispunt. 

Op basis van de verkeersstromen is de lengte van de wachtrij achter de halterende bus 

berekend. Voor de bushalte aan de zuidzijde ontstaat een wachtrij van ongeveer 5 auto’s 

(+/- 30 meter). Deze heeft geen nadelig effect op de verkeersafwikkeling. Voor de 

noordzijde halteren de bussen op de afrijstrook van de rotonde in westelijke richting. 

Achter deze bussen komt eveneens een wachtrij van ongeveer 30 meter. Wanneer de 

voertuigen achter de bus niet op de fietsoversteek staan, slaat de wachtrij terug tot op 

de autorijbaan van de rotonde. Wanneer de bus wegrijdt is deze wachtrij ook snel weer 

opgelost. Vanwege de beschikbare ruimte is gekozen voor het inpassen van beide R-net 

bushalten op de locatie van de bestaande bushaltes aan de westzijde van de rotonde.  

 

 

9.3 Dynamische analyse 

9.3.1 Autoverkeer 
In figuur 9.2 is de verliestijd van het autoverkeer per kruispunttak weergegeven. Op alle 

takken van de rotonde voldoen de gemiddelde verliestijden aan de richtlijnen van de ge-

meente. In de avondspits is zichtbaar dat de verliestijd hoger ligt dan in de ochtendspits. 

Hierbij is de wachtrij op de zuidtak langer dan gewenst. De wachtrij komt tot voorbij de 

volgende zijweg. 

 

 
 
Figuur 9.2 Afwikkelingskwaliteit autoverkeer Kooiplein 
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9.3.2 HOV 
Het HOV rijdt via de rotonde en moet bij het oprijden voorrang verlenen aan het lang-

zaam verkeer en verkeer op de rotonde. Hierdoor ligt de gemiddelde verliestijd hoger, en 

is de spreiding van de verliestijd ook groter. De verliestijd voor het HOV ligt in ochtend- 

en avondspits boven de richtlijn van de gemeente. Voor busverkeer stad uit (richting Lei-

derdorp) is de verliestijd inclusief verliestijd door het halteren (+/- 10 seconden). De 

verliestijden van het HOV op het Kooiplein zijn weergegeven in figuur 9.3.  

 

 
 
Figuur 9.3 Afwikkelingskwaliteit HOV Kooiplein 
 

 

9.3.3 Langzaam verkeer 
 

Het langzaam verkeer op de rotonde heeft voorrang op het overige verkeer. Hierdoor 

heeft het langzaam verkeer geen verliestijd. 

 

 

9.4 Robuustheid 

Het kruispunt heeft op de zuidtak duidelijk onvoldoende robuustheid. In de avondspits 

voor 2030 ontstaan hier al wachtrijen voor de rotonde. Door de toename van de ver-

keersintensiteiten neemt de lengte van de wachtrij op de zuidtak sterk toe. De verliestijd 

op het kruispunt zelf neemt niet sterk toe, dit is een indicatie dat het verkeer vanaf de 

zuidtak moeite heeft met het oprijden van de rotonde, maar dat de rotonde zelf blijft 

draaien. Er is geen sprake van dat de rotonde zelf vast komt te staan. De doorstroming 

van de R-net-bussen wordt daardoor ook niet belemmerd. 

 

9.5 Aanbeveling 

De lange wachtrijen op de zuidtak en de combinatie HOV met een rotonde zijn beide 

aandachtspunten in de nadere uitwerking. In de uitwerking moeten mogelijkheden wor-

den belicht om de robuustheid van het kruispunt te vergroten.   
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10.1 Beschrijving voorkeursuitwerking 

Het kruispunt Willem de Zwijgerlaan – Sumatrastraat krijgt een ongelijkvloerse kruising 

voor het doorgaande autoverkeer op de Leidse Ring Noord. De tunnel onder de Suma-

trastraat vormt samen met de tunnel onder het Kooiplein een combitunnel. Vanuit de 

tunnel is het mogelijk uit te voegen naar de Sumatrastraat. Ook is het mogelijk vanaf de 

Sumatrastraat in de combitunnel in te voegen op de Willem de Zwijgerlaan richting 

Oegstgeest. De aansluiting tussen het Kooiplein en de Willem de Zwijgerlaan is niet vol-

ledig, ten oosten van het Kooiplein kan het verkeer vanaf het Kooiplein niet direct de 

Willem de Zwijgerlaan oprijden. Dit verkeer moet via het kruispunt met de Sumatrastraat. 

Ook vanuit oostelijke richting is er geen oprit vanaf de Willem de Zwijgerlaan direct naar 

het Kooiplein. Ook dit verkeer gaat via het kruispunt met de Sumatrastraat. Voor het 

kruispunt Sumatrastraat heeft dit een extra belasting van het kruispunt tot gevolg. Het 

kruispunt bovenop de tunnelbak wordt voorzien van verkeerslichten.  

 

 
Figuur 10.1: Vormgeving kruispunt Willem de Zwijgerlaan - Sumatrastraat 
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10.2 Statische analyse kruispuntvormgeving 

Uit de statische analyse volgt dat het verkeer goed wordt afgewikkeld. In de ochtend-

spits komt de cyclustijd uit op 78 seconden, in de avondspits is dit 85 seconden. Hiermee 

blijft de cyclustijd binnen het gewenste maximum van 90 seconden. De cyclustijd is wel 

hoog, dat wordt veroorzaakt door de ruime vormgeving van het kruispunt bovenop de 

tunnelbak. In de uitwerking van het ontwerp wordt onderzocht of een compactere vorm-

geving van het kruispunt nog mogelijk is. 

 

De rijstrookindeling van het kruispunt is op basis van de analyse in COCON nader geopti-

maliseerd. Op de toerit vanaf de Willem de Zwijgerlaan uit Leiderdorp komen aparte op-

stelvakken per richting, in plaats van een dubbele rechtsafstrook. Hierdoor is maar één 

afleidende rijstrook op de IJsselmeerlaan nodig. Op de afrit van het kruispunt richting de 

Zijlbrug blijft het tankstation te behouden.  

 

10.2.1 Effect brugopening op regeling 
Een brugopening van de Zijlbrug ten oosten van het kruispunt Willem de Zwijgerlaan – 

Sumatrastraat veroorzaakt wachtrijen op de Willem de Zwijgerlaan tot in de combitunnel 

onder de Sumatrastraat. Zodra de brug weer gesloten is, lossen de wachtrijen snel op. 

Ook op de oprit vanaf het kruispunt Sumatrastraat richting Leiderdorp ontstaat tijdens 

een brugopening een wachtrij. De wachtrij slaat nog net niet terug tot op het kruispunt, 

maar er is weinig restruimte. 

 

Om te voorkomen dat er een terugslag van de wachtrij tot op het kruispunt Suma-

trastraat ontstaat, is het gewenst een brugregeling in de verkeerslichten op te nemen. 

Tijdens een opening van de Zijlbrug kan verkeer vanuit het noorden (Ijsselmeerlaan) en 

zuiden (Sumatrastraat) worden tegen gehouden. Verkeer vanaf het Kooiplein kan wel 

doorrijden, zodat de vertraging voor R-net-bussen wordt beperkt. Daarnaast wordt hier-

mee een terugslag naar de afrit uit de combitunnel voorkomen. 

 

Bij de oprit vanaf het kruispunt Sumatrastraat naar de Zijlbrug kan middels verkeerslich-

ten de verkeersafwikkeling na een brugopening worden geregeld. Het verkeer vanaf het 

kruispunt Sumatrastraat kan dan prioriteit krijgen bij het oprijden van de Zijlbrug. Hier-

mee wordt wederom de vertraging voor R-net-bussen voorkomen. De extra vertraging 

voor het verkeer op de Willem de Zwijgerlaan door deze maatregel is beperkt. Een uitge-

breide toelichting op het effect van brugopeningen van de Zijlbrug is opgenomen in 

hoofdstuk 15.2. 

 

 

10.3 Dynamische analyse 

10.3.1 Autoverkeer 
In figuur 10.2 is de verliestijd van het autoverkeer per kruispunttak weergegeven. De ge-

meente Leiden heeft dit kruispunt voor de toekomstige situatie als klasse A2 (verliestijd 

maximaal 40 seconden) geclassificeerd. De gemiddelde verliestijden op de Sumatrastraat 

en Willem de Zwijgerlaan west liggen net boven de richtlijn van de gemeente.  
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Figuur 10.2: Afwikkeling autoverkeer kruispunt Willem de Zwijgerlaan - Sumatrastraat 
 

10.3.2 HOV 
De R-net-bussen rijden bij het Kooiplein en de Sumatrastraat bovenlangs, dus niet door 

de tunnel. Bij de verkeerslichten op de Sumatrastaat krijgen de HOV-bussen prioriteit. 

Vanwege de verkeersafwikkeling op het kruispunt is het niet mogelijk alle bussen priori-

teit te geven (zoals in huidige situatie). Buiten de spits is dit eventueel wel mogelijk. De 

gemiddelde verliestijd van het HOV is weergegeven in figuur 10.3. Zichtbaar is dat rich-

ting Leiderdorp de gemiddelde verliestijd van het HOV meer dan 10 seconden is en daar-

mee boven de richtlijn van de gemeente ligt. Op dit punt is gebleken dat nadere optima-

lisatie in dit stadium niet haalbaar is. Op dit punt wordt een hogere verliestijd geaccep-

teerd, omdat op het gehele tracé van R-net de richtlijnen voor de doorstroming wel wor-

den gehaald (conform eisen van de provincie, zie uitwerking in hoofdstuk 14) 

 

 
 
Figuur 10.3: Afwikkeling HOV kruispunt Willem de Zwijgerlaan – Sumatrastraat 
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Rond het kruispunt Sumatrastraat worden ook bushaltes voor het overige busverkeer te-

ruggebracht. Aan beide zijden van de Willem de Zwijgerlaan is het voornemen om de 

bushalte aan de westzijde van het kruispunt in een haltekom in te passen. Hier wordt 

nog een nadere uitwerking aan gegeven. 

 

10.3.3 Langzaam verkeer 
Het langzaam verkeer steekt het kruispunt Sumatrastraat op alle vier de richtingen over. 

De oversteken over de tunnelbak hebben een grote oversteeklengte. Voor voetgangers 

wordt de oversteek daarom gefaseerd, dit heeft een positief effect op de verkeersafwik-

keling van het overige verkeer op het kruispunt. Voor fietser voldoen de verliestijden op 

de noord-zuid richting aan de richtlijn (verliestijd maximaal 40 seconden) van de ge-

meente. De oost-west oversteken vallen in een hogere categorie (verliestijd maximaal 

20 seconden) en scoren daardoor onvoldoende ten opzichte van de richtlijn. De verkeers-

druk op het kruispunt is te hoog om de verkeerslichten zodanig af te stellen dat de ver-

liestijd op deze verbinding wel aan de richtlijn voldoet. 

 

 
 
Figuur 10.4: Afwikkeling fietsverkeer kruispunt Willem de Zwijgerlaan - Sumatrastraat 
 

 

10.4 Robuustheid 

De belasting van het kruispunt is in 2030 al relatief groot. De cyclustijd voldoet aan de 

gestelde richtlijn, maar de verliestijden zijn wel aan de hoge kant. Een toename van de 

verkeersintensiteiten zorgt voor langere wachtrijen op westtak en zuidtak van het kruis-

punt. Het kruispunt kan de verkeersintensiteiten nog wel verwerken, maar de cyclustijd 

en verliestijden nemen toe. 
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11.1 Beschrijving voorkeursuitwerking 

In de huidige situatie kent het kruispunt Engelendaal – Oude Spoorbaan een zeer ruime 

opzet. Op elk van de takken is sprake van een brede middenberm. Tevens is er aan de 

zuid-oost kant van het kruispunt nog een bypass gelegen waarmee het verkeer tussen 

de Willem de Zwijgerlaan en de Rietschans het kruispunt zonder verkeerslichten kan pas-

seren. Er is geen oversteek voor langzaam verkeer aanwezig op het huidige kruispunt. 

Door het kruispunt compacter te maken ontstaat er meer ruimte voor de inpassing in de 

omgeving. De bypass naar de Rietschans komt te vervallen, verkeer op deze verbinding 

kan gebruik maken van het compactere kruispunt. Door de aanpassing ontstaat er ruimte 

voor de realisatie van een fietspad en fietstunnel onder het Engelendaal. Voor het door-

gaande verkeer op de Oude Spoorbaan zijn twee rijstroken per richting nodig. Ook voor 

de zuid-west relatie (Engelendaal – Willem de Zwijgerlaan) zijn twee rijstroken per rich-

ting nodig. Voor het kruispunt worden twee busstroken gerealiseerd. Eén rechtsaf vanaf 

Oude Spoorbaan richting Engelendaal (rechts naast rechtsafvak) en één linksaf vanaf En-

gelendaal richting Oude Spoorbaan (tussen linksafvak en rechtsafvak). 

 

 
 

Figuur 11.1: Vormgeving kruispunt Oude Spoorbaan - Engelendaal 
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11.2 Statische analyse kruispuntvormgeving 

Het is de wens van de gemeente om het kruispunt Engelendaal – Willem de Zwijgerlaan 

compacter vorm te geven. Hierbij is als uitgangspunt meegenomen dat de bypass in het 

toekomstige ontwerp opgenomen wordt in het kruispunt. Hiermee wordt ruimte gecre-

ëerd voor een goede fietsverbinding. Tevens is uitgegaan dat conform de huidige situatie 

geen langzaam verkeer op maaiveld aanwezig is. Het kruispunt kan de verkeersstromen 

afwikkelen binnen een cyclustijd van 51 seconden in de ochtendspits en 60 seconden in 

de avondspits. De verkeersafwikkeling is daarmee goed en voldoet aan de criteria van de 

gemeente. Ook de benodigde opstellengte past binnen de aanwezige ruimte.  

 

11.2.1 Effect brugopening op regeling 
Openingen van de Zijlbrug ten westen van het kruispunt Engelendaal – Oude Spoorbaan 

hebben tot gevolg dat wachtrijen ter hoogte van de Zijlbrug terugslaan tot op het kruis-

punt. De verkeerslichten op het kruispunt moeten daarom worden voorzien van een 

burgprogramma, waarbij het verkeer richting Leiden wordt tegengehouden. Hierdoor ont-

staan er langere wachtrijen op de Oude Spoorbaan richting Leiden en het Engelendaal. 

Om de doorstroming van de R-net-bussen vanaf het Engelendaal niet te veel te verstoren 

door een brugopening, is een busstrook op het Engelendaal gewenst. De bussen kunnen 

dan de wachtrij voorbij rijden, waardoor de verliestijd door een brugopening wordt be-

perkt. Een uitgebreide toelichting op het effect van brugopeningen van de Zijlbrug is op-

genomen in hoofdstuk 15.2. 

 

 

11.3 Dynamische analyse 

11.3.1 Autoverkeer 
In figuur 11.2 is de verliestijd van het autoverkeer per kruispunttak weergegeven. Aange-

zien de verkeersafwikkeling op het kruispunt heel soepel verloopt, voldoen de gemid-

delde verliestijden van het autoverkeer op alle zijtakken aan de richtlijn voor wegen uit 

categorie 1 (maximaal 20 seconden).  

 

 
 
Figuur 11.2: Afwikkeling autoverkeer kruispunt Oude Spoorbaan - Engelendaal 
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11.3.2 HOV 
Op relatie Willem de Zwijgerlaan – Engelendaal vv rijden R-net-bussen. Op de rechtsaf-

strook vanuit Leiden naar het Engelendaal heeft het realiseren van een exclusieve bus-

strook minimaal effect op de doorstroming van de bussen. Het busverkeer kan ook mee-

rijden met het autoverkeer. De afwikkeling van het autoverkeer op deze rijstroken ver-

loopt heel soepel, omdat dit verkeer alleen een conflict heeft met links afslaand verkeer 

vanaf de Oude Spoorbaan naar het Engelendaal. Middels een prioriteitsregeling in de ver-

keerslichten is het mogelijk om de HOV-bussen met prioriteit (zonder vertraging) ge-

mengd met het overige verkeer het kruispunt te laten passeren. De verliestijd van het 

HOV, zoals weergegeven in figuur 11.3, is zeer beperkt. Een aparte busstrook levert vrij-

wel geen verbetering op voor de doorstroming van het busverkeer.  

 

In reguliere situaties (zonder opening van de Zijlbrug) heeft de regeling voldoende 

ruimte om het verkeer vanaf het Engelendaal goed af te wikkelen. Tijdens een opening 

van de Zijlbrug ontstaan er echter wachtrijen op het Engelendaal. Het is dan wenselijk 

voor de doorstroming van het HOV vanaf het Engelendaal om bussen prioriteit te geven 

voordat het overige verkeer kan afrijden.  

 

 
 
Figuur 11.3: Afwikkeling HOV kruispunt Oude Spoorbaan - Engelendaal 
 

 

11.3.3 Langzaam verkeer 
 

Het langzaam verkeer kruist het Engelendaal en de Oude Spoorbaan oost ongelijkvloers. 

De fietstunnel onder het Engelendaal is nieuw ten opzichte van de huidige situatie. De 

fietsroute aan de noordzijde van het kruispunt komt te vervallen. De fietstunnel aan de 

oostzijde, onder de Oude Spoorbaan is ook van belang voor de bereikbaarheid van de 

bushalte aan beide zijden van de Oude Spoorbaan.  
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11.4 Robuustheid 

Het kruispunt kan het verkeersaanbod in 2030 goed verwerken. Een toename van de ver-

keersintensiteiten kan het kruispunt goed verwerken. De verliestijden nemen bij een toe-

name van 15% nauwelijks toe. 
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12.1 Beschrijving voorkeursuitwerking 

De Oude Spoorbaan is in de huidige situatie voorzien van één rijstrook per rijrichting op 

het wegvak vanaf de brug over de Dwarswetering tot aan de rotonde Oude Spoorbaan – 

N446. Ten behoeve van de Leidse Ring Noord wordt de weg verbreed naar 2x2 rijstroken 

met een ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de Schildwacht. De huidige snelheid van 

50 km/h wordt verhoogd naar 80 km/h, conform de kenmerken voor gebiedsontslui-

tingswegen buiten de bebouwde kom. De weg wordt hierop ingericht, waarbij ook met 

de geluidseffecten rekening wordt gehouden.  

 

In de tunnelbak bij de Schildwacht krijgt het autoverkeer één rijstrook per richting. De 

tweede rijstrook wordt voor de tunnel de invoegstrook of uitvoegstrook voor verkeer 

naar de Schildwacht. Één rijstrook per richting heeft voldoende capaciteit om het ver-

keersaanbod te verwerken. De weefbewegingen verlopen bij een snelheid van 80 km/h 

soepel omdat dit over een grote lengte gaat. Dit levert geen vertraging in de doorstro-

ming op de Oude Spoorbaan op. Hierbij is tevens rekening gehouden met de aanwezig-

heid van vrachtverkeer.  

 

 
 
Figuur 12.1: Vormgeving kruispunt Oude Spoorbaan – Schildwacht 

12  
 
Oude Spoorbaan 



 

 

 

 

 Verkeerskundige analyse Leidse Ring Noord 49 

 

Op de tunnelbak wordt het kruispunt voorzien van een voorrangsregeling. Het verkeers-

aanbod is voldoende laag om het verkeer zonder verkeerslichten of rotonde soepel af te 

wikkelen. Na vaststelling van het kaderbesluit zal de vormgeving van het kruispunt bo-

venop de tunnelbak verder worden geoptimaliseerd.  

 

 

12.2 Robuustheid 

De robuustheid van de rijstrookindeling in de tunnelbak is gecontroleerd. De ophoging 

van de verkeersintensiteit met 15% heeft geen negatief effect op de verkeersafwikkeling 

op de weefvakken voor de tunnelbak of doorstroming in de tunnelbak. Voor de robuust-

heidscheck is als uitgangspunt gehanteerd dat er geen doorgaand verkeer bovenlangs 

rijdt. Met dat uitgangspunt heeft de tunnelbak met 2x1 rijstrook voldoende capaciteit om 

een groei van de verkeersstromen te verwerken. 

 



 

 

 

 

 Verkeerskundige analyse Leidse Ring Noord 50 

 

De Leidse Ring Noord sluit ten oosten van Leiderdorp aan op de A4. Op de verbinding tus-

sen de Oude Spoorbaan en de A4 (de N446) liggen vier rotondes op het tracé van de 

Leidse Ring Noord. Voor het functioneren van de Leidse Ring Noord als de ontsluitings-

weg voor Leiderdorp en het noordelijk deel van Leiden, is het van belang dat de vier ro-

tondes ten oosten van Leiderdorp (zie figuur 13.1) voldoende capaciteit hebben om het 

toekomstige verkeersaanbod af te wikkelen.  

 

 
 
Figuur 13.1: Ligging rotondes Leiderdorp-oost 
 

 

In de voorkeursuitwerking voor de vier rotondes is ten opzichte van de huidige situatie 

alleen een aanpassing voorzien op de rotonde N446 – Oude Spoorbaan. Deze rotonde is 

vormgegeven als rotonde, een zogeheten knierotonde, met aan de zuidwestelijke zijde 

een bypass en alle takken voorzien van een fietsoversteek met fietsers uit de voorrang. 

In het kader van de ontwikkeling van de Leidse Ring Noord is voorzien dat de fietsover-

steken op de zuid- en westtak komen te vervallen. Op de drie andere rotondes zijn geen 

aanpassingen aan het ontwerp voorzien.  
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13.1 Analyses verkeersafwikkeling rotondes 

In eerste instantie is de verkeersafwikkeling  op de rotondes beoordeeld met behulp van 

het macrodynamische verkeersmodel StreamLine. Deze analyse berekent op basis van de 

verkeersstromen de reistijden en daarmee de routekeuze van het verkeer. Op basis van 

die analyse bleek op de rotonde Oude Spoorbaan – N446 geen knelpunt in te ontstaan. 

De verkeersafwikkeling op de rotondes N446 – Persant Snoepweg, N446 – aansluiting A4 

west en N446 – aansluiting A4 oost is in deze analyse beoordeeld als potentieel proble-

matisch.  

 

Vervolgens is op basis van de uitkomsten van de eerste analyse, de verkeersafwikkeling 

op de rotondes meer in detail beoordeeld met behulp van het microdynamische simula-

tiemodel VISSIM en de meerstrooksrotondeverkenner. Uit de microdynamische simulatie 

bleek dat op de vier rotondes ten oosten van Leiderdorp in de ochtendspits afwikkelings-

problemen kunnen ontstaan wanneer de huidige vormgeving van de rotondes tot 2030 

wordt gehandhaafd.  

 

Reden voor de mogelijke problemen met de verkeersafwikkeling is dat er in de ochtend-

spits twee sterk conflicterende grote stromen aanwezig zijn: het stad uitgaande verkeer 

vanaf de Oude Spoorbaan rechtdoor naar de N445 en het stad ingaande verkeer vanaf de 

N446 linksaf naar de Oude Spoorbaan. Uit analyse blijkt dat deze kruisende stroom ontstaat 

door de routekeuze op de relatie tussen de Oude Spoorbaan en de A4 richting Amsterdam. 

De route via de N446 en A4 en de route via de N445 naar Roelofarendsveen zijn ongeveer 

even snel en de afstand ligt dicht bij elkaar. Doordat de druk rond de aansluiting A4-Leider-

dorp toeneemt, wordt de route via de N445 aantrekkelijker.  

 

Vanwege de conflicterende routes lijkt de rotonde onvoldoende capaciteit in de ochtend-

spits te hebben om het verkeer in 2030 goed af te wikkelen. Dit heeft forse wachtrijen op 

de N446 tot gevolg.  

 

 

13.2 Aanvullende analyse verkeersafwikkeling 

Omdat de uitkomsten van de analyses met behulp van het StreamLine-model en met be-

hulp van het microdynamische simulatiemodel VISSIM en de meerstrooksrotondeverkenner 

voor deze vier rotondes op een aantal punten tegenstrijdig aan elkaar zijn en de verkeers-

afwikkeling op de rotondes gevoelig blijkt voor de routekeuze in dit deel van het netwerk, 

is een aanvullende analyse uitgevoerd. Op andere punten op de Leidse Ring Noord zijn de 

tegenstrijdigheden niet zichtbaar, daarom is alleen op dit trajectdeel een nadere verken-

ning uitgevoerd.  

 

In samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en de gemeente Lei-

derdorp en Leiden is getoetst of de afwikkeling van het verkeersaanbod in 2030 daad-

werkelijk tot knelpunten leidt op deze rotondes. Er is gekozen voor een brede samen-

werking met verschillende partijen omdat de betreffende rotondes eigendom zijn van de 

provincie Zuid-Holland. Rijkswaterstaat is betrokken omdat de op- en afritten van de A4 

op de rotondes aansluiten. Gezamenlijk met deze partijen is een onderzoek uitgevoerd 

om tot een breed gedragen oordeel over de verkeersafwikkeling op de betreffende ro-
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tondes te komen. Hiervoor is een expertoverleg samengesteld bestaande uit vertegen-

woordigers van de gemeenten en provincie, Rijkswaterstaat en enkele experts op het 

gebied van verkeersmodellen en verkeersafwikkeling. Samen met het expertoverleg is 

de input en werkwijze voor de analyse van de rotondes doorgenomen en aangescherpt. 

De uitkomsten zijn vervolgens door het expertteam tegen het licht gehouden om te ko-

men tot een breed gedragen oordeel van de verkeersafwikkeling op de vier rotondes in 

2030. 

 

Een uitgebreide toelichting op de uitkomsten van het onderzoek is vastgelegd in de rap-

portage ‘Rotondes Leiderdorp-oost, Verkeersafwikkeling in 2030 (d.d. 22-04-2014, ken-

merk LD1054/Mes). In onderstaande paragrafen is een uitgebreide samenvatting weerge-

geven. 

 

 

13.3 Verkeerstellingen 

In februari 2016 zijn visuele tellingen uitgevoerd op de vier rotondes. Aan de hand van 

deze tellingen zijn de huidige kruispuntstromen op de rotondes in beeld gebracht. De uit-

komsten van de verkeerstellingen zijn vervolgens vergeleken met andere recent uitge-

voerde tellingen in de omgeving, om de betrouwbaarheid van de telling te controleren. 

Uit deze vergelijking is het volgende worden geconcludeerd: 

■ Etmaalintensiteiten (telling 2016) op de N445 en N446 liggen hoger dan gemiddelde 

etmaal intensiteiten voor werkdagen in de periode 2008 – 2014.  

■ Verklaring: Waarden voor 2008 – 2014 zijn jaargemiddelde etmaalintensiteiten voor 

werkdagen. Daarin zijn ook rustige momenten uit vakantieperioden meegenomen. 

Die intensiteiten liggen daardoor altijd iets lager dan een telling van een donderdag in 

februari.  

■ De verschillen tussen de telwaarden uit 2016 en 2008 – 2014 hebben op de N445 en 

N446 een vergelijkbare verhouding. Er was tijdens de telling geen sprake van een af-

wijkende routekeuze tussen de Oude Spoorbaan en A4 (via N445 of N446) te opzichte 

van gemiddelde werkdagen. 

■ Telwaarden 2016 liggen hoger, maar er zijn geen opvallende afwijkingen ten opzichte 

van voorgaande jaren. 

 

Voor de rotonden Oude Spoorbaan – N446 en N446 – aansluiting A4 oost zijn tevens ver-

gelijkingen van de verkeersstromen op de rotonde gemaakt. Dit zijn vergelijkingen van 

de telling uit februari 2016 met een telling uit 2014. De intensiteiten van beide tellingen 

vertonen hetzelfde patroon qua druktebeeld per richting. Ook de verschillen qua intensi-

teit per richting zijn zeer beperkt. 

 

Op basis van de uitgevoerde vergelijkingen en toetsingen zijn geen grote afwijkingen ge-

vonden in de telresultaten van februari 2016. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de 

telresultaten representatief zijn voor de werkelijke situatie op de vier rotonden. In het 

nadere onderzoek vormen de teldata een betrouwbare basis om de verkeersafwikkeling 

op de rotonden te onderzoeken. 
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13.4 Prognose verkeersintensiteiten 2030 

Om te komen tot een prognose van de verkeersintensiteiten in 2030 is gebruik gemaakt 

van verkeersmodellen. In hoofdstuk 2.1 is een toelichting gegeven over de verschillende 

modellen. Voor het onderzoek naar de verkeersafwikkeling op de rotondes is gebruik ge-

maakt van het StreamLine-model voor 2030. De intensiteiten van het basisjaar van dit 

model (2010) zijn vergeleken met de uitkomsten van de verkeerstelling van februari 

2016. De vergelijking geeft een oordeel of de verkeersmodellen een goede weergave 

zijn van de werkelijke verkeerssituatie.  

 

Bij de analyse van de tellingen en de intensiteiten is opgevallen dat de intensiteiten op 

enkele verkeerstromen afwijken van de tellingen. In het prognosejaar van het model is 

er een sterke voorkeur voor de route vanaf de Oude Spoorbaan via de N445 naar het 

noorden (en visa versa), terwijl er vanuit de tellingen juist kan worden geconcludeerd 

dat er in werkelijkheid juist meer verkeer gebruik maakt van de N446 en A4. Omdat niet 

exact kan worden voorspeld wat in 2030 de logische route wordt, is de beoordeling van 

de verkeersafwikkeling op de rotondes gebaseerd op twee prognosevarianten. Een vari-

ant gebaseerd op het verkeersmodel, de andere variant gebaseerd op de uitkomsten van 

de verkeerstelling. Hiermee is een bandbreedte verkregen van de verkeersintensiteiten 

waarmee de verkeersafwikkeling op de vier rotondes is berekend. Voor beide prognose-

varianten is voor 2030 een variant opgesteld met de Leidse Ring Noord en een variant 

zonder de Leidse Ring Noord. Op deze manier is het mogelijk effect van de realisatie van 

de Leidse Ring Noord op de doorstroming van de rotondes te bepalen. 

 

 

13.5 Toetsing werkwijze, op basis van beoordeling verkeersaf-
wikkeling 2016 

Samen met het expertoverleg is de werkwijze getoetst waarmee de verkeersafwikkeling 

op de rotondes is beoordeeld. Hiervoor zijn de uitkomsten van de verkeerstelling ge-

bruikt. De uitkomsten van de beoordeling van de verkeersafwikkeling op basis van de 

telwaarden is vergeleken met de waargenomen verkeersafwikkeling buiten op straat. Op 

basis hiervan zijn de instellingen van de tool om de verkeersafwikkeling op de rotondes 

te analyseren (VISSIM) verder aangescherpt. Met de aangescherpte instellingen is de ver-

keersafwikkeling voor 2030 doorgerekend, voor de varianten zoals beschreven in para-

graaf 13.4.  

 
 
13.6 Analyse verkeersafwikkeling rotondes 2030 

Met de aangescherpte input en een gedragen werkwijze om te komen tot een beoorde-

ling, is de verkeersafwikkeling op de rotondes voor 2030 geanalyseerd. Op basis van de 

analyse is het volgende geconcludeerd: 

■ Voor de rotonde N446 – A4 west wijken de verkeersstromen uit het StreamLine-model 

te sterk af van de uitkomsten uit de telling van 2016. De verdeling van de verkeers-

stromen per aansluitende tak wijken op deze rotonde af doordat het model alleen op 

de wegvakken is gekalibreerd en niet op de kruispuntstromen. Daarnaast ligt de ro-

tonde nabij de rand van het model, waardoor het grofmaziger is en op minder telpun-
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ten is gekalibreerd. De stromen in het model kunnen daardoor afwijken van de stro-

men uit de telling. Gebaseerd op de afwijkende verkeersstromen is de afwikkeling op 

de rotonde onderzocht, waarbij in 2030 een knelpunt in de verkeersafwikkeling ont-

staat. Wanneer de intensiteiten worden gebruikt uit de prognosevariant voor 2030, 

gebaseerd op de tellingen, ontstaat dit knelpunt niet. Gezien de grote afwijking tus-

sen de telresultaten en de modelwaarden is aannemelijk dat de opgehoogde tellingen 

voor deze rotonde een beter beeld geven van het verkeersaanbod in 2030 en daar-

mee de kwaliteit van de verkeersafwikkeling op de rotonde. Wel komt de belasting 

van deze rotonde in 2030 richting zijn capaciteit.  

■ Op de vier rotondes zijn in 2030 geen verkeersproblemen te verwachten. Het is wel 

belangrijk de belasting te blijven monitoren. Met name de rotondes A4 west en oost 

en in iets mindere mate de rotonde N446 – Persant Snoepweg hebben een hoge ver-

keersdruk. Monitoring van de verkeersafwikkeling op de rotondes is blijvend van be-

lang, bijvoorbeeld door te toetsen of in 2025 de verkeersafwikkeling wederom te ana-

lyseren.  

■ Gevolgen van Leidse Ring Noord op de afwikkeling van het verkeer op de rotondes is 

minimaal. De realisatie van de Leidse Ring Noord veroorzaakt geen nieuwe knelpun-

ten. 

 

Per rotonde kunnen nog de volgende specifieke conclusies worden benoemd: 

■ Op de rotonde N445 – N446 is geen sprake van een knelpunt in de verkeersafwikke-

ling. Het toevoegen van de Leidse Ring Noord levert geen knelpunt op. In de varian-

ten gebaseerd op het StreamLine-model is een iets langere wachtrij op de N446 zicht-

baar, maar dat voldoet nog ruim aan de gestelde normen. 

■ De rotonde N446 – Persant Snoepweg wordt in de varianten met Leidse Ring Noord 

zwaarder belast, waardoor de I/C-waarde boven 0,8 komt. Dit levert echter geen knel-

punt op met de verkeersafwikkeling in de zin van wachttijden. De rotonde lijkt de 

groei naar 2030 te kunnen verwerken, evenals de groei door de realisatie van de 

Leidse Ring Noord. 

■ De rotonde N446 – aansluiting A4 west kan de verkeersintensiteiten uit het Stream-

Line-model in de avondspits niet verwerken. Hier ontstaan wachtrijen op de N446 

vanuit Leiderdorp. In de varianten die op de telling zijn gebaseerd is geen knelpunt 

zichtbaar. De variant gebaseerd op de tellingen lijkt op deze rotonde de werkelijke si-

tuatie beter te beschrijven, waardoor geconcludeerd wordt dat er geen sprake is van 

een knelpunt. Het toevoegen van de Leidse Ring Noord veroorzaakt hier geen nieuw 

knelpunt. 

■ De rotonde N446 – aansluiting A4 oost is in de varianten gebaseerd op het Stream-

Line-model zwaar belast. Met name het verkeer vanaf de Van Klaverweijdeweg on-

dervindt hier hinder van bij het oprijden van de rotonde. Hier nemen de wachtrijen 

toe. In de varianten gebaseerd op de tellingen ontstaan er geen knelpunten, ook niet 

wanneer de Leidse Ring Noord wordt gerealiseerd. 

Over het algemeen kan worden geconcludeerd dat de verkeersafwikkeling op de roton-

des in 2030 geen groot knelpunt is wanneer de intensiteiten in de buurt van de waarden 

liggen die zijn gebaseerd op de verkeerstelling. Wanneer de intensiteiten gaan afwijken 

en in de buurt van de StreamLine-varianten komt, gaat de verkeersafwikkeling minder 

goed. Gezien deze bandbreedte is in het expertoverleg geconcludeerd dat er voorlopig 

geen aanpassingen aan de rotondes nodig zijn. 
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Naast de afwikkeling op kruispuntniveau is ook de afwikkeling over de Leidse Ring Noord 

als geheel in de verkeerskundige analyse meegenomen. Door het gehele tracé in be-

schouwing te nemen kan het resultaat de afwikkelingskwaliteit van het HOV ten opzichte 

van het autoverkeer op een heldere manier worden geanalyseerd. Daarnaast wordt op 

deze manier het resultaat van de robuustheidtoets inzichtelijk gemaakt.  

 

14.1 Opzet tracé-analyse 

Om op tracé-niveau de afwikkelingskwaliteit te bepalen is het volledige tracé opgeknipt 

in kleinere deeltrajecten (zie afbeelding 14.1). Voor ieder deeltraject is de gemiddelde 

reistijd in beide richtingen voor zowel de ochtend- als de avondspits bepaald voor het 

autoverkeer en, indien aanwezig, ook voor het HOV. Deze analyse is uitgevoerd voor 

2030. 

 

 
 
Figuur 14.1: Nummering kruispunten Leidse Ring Noord 
 

 

14.2 R-net kwaliteit 

Een deel van het tracé van de Leidse Ring Noord is onderdeel van de R-net-route Leiden – 

Leiderdorp. Deze HOV verbinding volgt tussen de Dellaertweg en het Engelendaal de 

Leidse Ring Noord, wegvak C t/m K in afbeelding 14.1. Op dit deel van het traject is één 

HOV-halte ter hoogte van het Kooiplein (locatie H) aanwezig. Voor de route van het HOV-

14  
 
Leidse Ring 
Noord als tracé 
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verkeer betekent dit dat de HOV bus niet door de Kooitunnel rijdt, maar dat deze de 

route “bovenlangs” via het Kooiplein en het kruispunt met de Sumatrastraat volgt. 

 

De toetsing van de R-net kwaliteit vindt plaats op basis van twee criteria: 

■ Voor het R-net (incl. halteertijd) van beginpunt corridor tot eindpunt corridor wordt tij-

dens de spits gestreefd naar een totale reistijd die gelijk is aan de gemiddelde reistijd 

van het autoverkeer (Vf-factor = 1,0). De reistijd van het R-net op het tracé mag zeker 

niet meer dan 1,5 keer de reistijd van het autoverkeer betreffen (ingroeinorm = 1,5). 

■ De gemiddelde rijsnelheid van het R-net over het tracé is tenminste 30 km/h (excl. 

halteertijd). 

 

14.2.1 VF-factor 
 

Om de VF-factor op het traject tussen de Dellaertweg en de Engelendaal te bepalen is de 

dynamische simulatie gebruikt om de reistijd voor beide modaliteiten te meten. Op basis 

van tien simulaties per spits is de gemiddelde reistijd voor het autoverkeer en het HOV 

bepaald. Hierbij is voor het HOV-verkeer uitgegaan van een route bovenlangs de Kooitun-

nel (via Kooiplein en Sumatrastraat) en voor het autoverkeer de route onderlangs door 

de tunnel. In tabel 14.1 staan de reistijden voor beide modaliteiten naast elkaar.  

 

De reistijden voor auto en HOV stad uit, richting Leiderdorp, zijn in zowel de ochtend- als 

de avondspits vrijwel aan elkaar gelijk. Stad in, richting station Leiden centraal, kent het 

HOV een licht voordeel in reistijd. Zowel stad uit als stad in zijn de reistijden in de avond-

spits net iets hoger dan in de ochtendspits. 

 

  Stad uit 

Dellaertweg -> Engelendaal 

Stad in 

Engelendaal -> Dellaertweg 

OS 

Auto 287 353 

HOV 293 320 

VF-factor 1,02 0,91 

AS 

Auto 298 357 

HOV 307 336 

VF-factor 1,03 0,94 

 
Tabel 14.1: vergelijking reistijden autoverkeer en HOV op HOV-tracé 
 

 

In figuur 14.2 en 14.3 zijn trajectoriën weergegeven van de gemiddelde reistijd voor de 

auto en het HOV. De helling waarmee de lijn stijgt tussen twee punten is een indicatie 

van de snelheid van het verkeer. Hoe steiler de lijn, hoe lager de gemiddelde snelheid op 

het traject. Het deeltraject waar de bus halteert is in de grafieken gearceerd.  

 

In algemene zin kan op basis van deze grafieken worden geconcludeerd dat het HOV dui-

delijk tijd verliest ten opzichte van de auto ter hoogte van de Kooitunnel. Dit is direct het 

gevolg van het feit dat de bus hier bovenlangs via de rotonde rijdt en tevens halteert; 

het autoverkeer in de tunnel heeft daarentegen helemaal geen vertraging. De kruispun-

ten Dellaertweg, Ypenburgbocht en Engelendaal zijn duidelijk punten in het tracé waar 

de bus tijd wint ten opzichte van de auto. 
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Figuur 14.2: vergelijking reistijden autoverkeer en HOV per trajectdeel – stad uit (OS) 
 

In figuur 14.2 is de vergelijking van de reistijden van het autoverkeer en de bussen rich-

ting Leiderdorp weergegeven. Ter hoogte van de Dellaertweg (locatie C) wint het HOV al 

veel reistijd ten opzichte van het autoverkeer, doordat de bussen hier prioriteit in de re-

geling hebben. Tot aan het Kooiplein rijden de bussen vervolgens mee met het autover-

keer, waardoor de reistijden nagenoeg gelijk zijn. Ter hoogte van het Kooiplein (locatie 

H) halteren de bussen en moeten ze voorrang geven aan het verkeer op de rotonde. De 

gemiddelde verliestijden voor auto en HOV op het hele tracé liggen daardoor weer gelijk. 

Bij de Sumatrastraat (locatie I) verliest het HOV nog iets tijd ten opzichte van het autover-

keer doordat het autoverkeer hier door de tunnel rijdt. Op het laatste deel van het traject 

liggen de reistijden gelijk. 

 

 
 
Figuur 14.3: vergelijking reistijden autoverkeer en HOV per trajectdeel – stad in (OS) 
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Op de rijrichting stad in, richting Leiden Centraal is het HOV op het hele tracé bezien snel-

ler dan het autoverkeer. De winst wordt behaald bij het Engelendaal (locatie K). Vervol-

gens lopen de bussen vertraging op ten opzichte van het doorgaande autoverkeer in de 

tunnel, doordat de bussen voorrang moeten verlenen bij het Kooiplein (locatie H). Direct 

na het Kooiplein halteren de HOV-bussen, waardoor de verliestijd toeneemt. Op de kruis-

punten Marnixlaan (locatie F), Gooimeerlaan (locatie E), Ypenburgbocht (locatie D) en 

Dellaertweg (locatie C) is de bus sneller dan het autoverkeer en kruisen beide lijnen el-

kaar. Deze winst komt door de prioriteit van het HOV in de VRI’s op dit trajectdeel en de 

busbaan langs de Schipholweg. 
 
14.2.2 Gemiddelde snelheid 
De gemiddelde snelheid van het HOV op het tracé Dellaertweg – Engelendaal is in beide 

richtingen voor zowel de ochtend- als de avondspits bepaald met behulp van de micro-

dynamische simulatie. De halteertijd van het HOV ter hoogte van het Kooiplein is niet 

meegenomen in de bepaling van deze gemiddelde snelheid.  

 

In tabel 14.2 zijn de gemiddelde snelheden weergegeven. De gemiddelde snelheid van 

R-net in 2030 moet minimaal 30 km/h zijn.  

 

 Norm Stad uit  Stad in 

Ochtendspits 30 35 33 

Avondspits 30 33 32 

 

Tabel 14.2: gemiddelde rijsnelheden HOV op HOV-tracé in 2030 (km/h) 
 

Zoals af te lezen valt in de tabel, ligt de gemiddelde snelheid in 2030 nog ruim boven de 

gestelde norm voor R-net van 30 km/h. Ook voor de intensiteiten voor 2030 voldoet de 

doorstroming van R-net aan de richtlijn. 

 

 

14.3 Robuustheid Leidse Ring Noord 

Middels een stresstest is gecontroleerd welke groei de huidige ontwerpen kunnen ver-

werken zonder dat dit tot grote vertragingen leidt. Hiervoor zijn de autointensiteiten in 

het hele netwerk voor 2030 stapsgewijs opgehoogd met stappen van 3% met een maxi-

male toename van 15%. Per stap van 3% is een microdynamische simulatie gemaakt om 

de verkeersafwikkeling te beoordelen. In paragraaf 2.3 is een nadere toelichting gegeven 

op de gehanteerde werkwijze. De uitkomsten van de analyse zijn in onderstaand hoofd-

stuk nader toegelicht. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de doorstroming op het 

tracé, de verkeersafwikkeling per kruispunt en het effect op het HOV. 

 

14.3.1 Robuustheid voor autoverkeer 
De reistijden over het volledige tracé in de ochtend- en avondspits in 2030 verschillen 

weinig van elkaar (402 sec om 418 sec van west naar oost, en 420 sec om 437 sec van 

oost naar west). Een toename van de verkeersintensiteit heeft in de avondspits echter 

een sterker effect op de doorstroming van het doorgaand verkeer. De effecten van de 

verhoging van de intensiteiten op de doorstroming van het autoverkeer zijn daarom in 

figuur 14.4 en 14.5 voor de avondspits weergegeven. 

 



 

 

 

 

 Verkeerskundige analyse Leidse Ring Noord 59 

 

In figuur 14.4 en 14.5 staan trajectoriën weergegeven van de gemiddelde reistijd voor de 

auto voor de verschillende belastingsvarianten. Hoe steiler de lijn omhoog gaat, hoe la-

ger de gemiddelde snelheid op het traject. De deeltrajecten refereren met de locaties in 

figuur 14.1, locatie K is het kruispunt Engelendaal, locatie A de Darwinweg. De grafiek is 

een weergave van het effect van de intensiteitstoename op het doorgaande verkeer 

over de Leidse Ring Noord in beeld. Het effect op langzaam verkeer en de afwikkeling 

van verkeer op zijwegen is op deze wijze niet inzichtelijk gemaakt, hier wordt in de vol-

gende paragraaf nader op ingegaan. Over de afwikkeling van dit overige verkeer zijn in 

de analyses op kruispuntniveau (hoofdstuk 3 t/m 13) opmerkingen geplaatst. 

 

 
 
Figuur 14.4: vergelijking reistijden autoverkeer per belastingvariant – stad in (AS) 
 
 
In figuur 14.4 is zichtbaar dat op het totale tracé de reistijden in westelijke richting bij een 

groei tot 9% relatief dicht bij elkaar liggen. Bij een groei groter dan 9% neemt de verlies-

tijd toe op alle kruispunten tussen het Kooiplein (locatie F) en de Dellaertweg (Locatie C). 

Rond de Morssingel (locatie B) en Darwinweg/Vondellaan (locatie A) blijven de reistijden 

vergelijkbaar met situatie met de intensiteiten voor 2030.  

 

Ter hoogte van de Dellaertweg is ook al een lichte toename van de reistijd zichtbaar bij 

een groei van 9% ten opzichte van 2030. Dit kruispunt is met de intensiteiten voor 2030 

al zwaar belast en daarmee het minst robuust in het hele netwerk. 
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Figuur 14.5: vergelijking reistijden autoverkeer per belastingvariant – stad uit (AS) 
 

 

Richting Leiderdorp is het ontwerp robuuster dan de tegengestelde richting. Op het hele 

tracé is alleen bij een toename van 15% een sterke toename van de reistijd zichtbaar. 

Deze toename ontstaat grotendeels voor het kruispunt Delaertweg (locatie C). Daar is 

ook een zeer kleine toename van de reistijd bij 12% groei van de intensiteit zichtbaar. 

  

 

14.3.2 Robuustheid per kruispunt (voor alle verkeersstromen) 
In paragraaf 14.3.1 zijn de effecten van de ophoging van de verkeersintensiteiten op de 

reistijd van het autoverkeer weergegeven. In deze paragraaf wordt per variant de ver-

liestijd voor het doorgaande autoverkeer in de ochtend- en avondspits weergegeven. Dit 

is een indicator van het effect van de verhoging van de intensiteiten op robuustheid van 

het gehele kruispunt. In de tabellen 14.4 en 14.5 is per kruispunt voor de het doorgaande 

verkeer op de Leidse Ring Noord de verliestijd weergegeven. Daarbij is het effect van de 

verhoging van de intensiteit per stap weergegeven en is dit effect ook opgesplitst per rij-

richting. De verliestijden zijn tevens beoordeeld door middel van een kleuraanduiding. 

 

Kleur Verliestijd Beoordeling 

 0 tot 20 seconden Goede doorstroming, nauwelijks hinder 

 20 tot 40 seconden Beperkte hinder 

 40 tot 60 seconden Matige hinder 

 Meer dan 60 seconden Ernstige hinder 

 

Tabel 14.3: beoordelingscriteria gemiddelde verliestijd autoverkeer 
 

 

De gemiddelde verliestijd per kruispunt is beoordeeld voor de hoofdstromen. Op de loca-

ties met tunnels is de beoordeling uitgevoerd voor het verkeer in de tunnel. Daarnaast is 

de analyse voor de Sumatrastraat ook voor het kruispunt bovenop de tunnel uitgevoerd. 

Voor de kruispunten geeft de kwaliteit van de doorstroming op de hoofdrichting ook een 
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indicatie voor de afwikkeling van het overige verkeer op het kruispunt. Wanneer een 

kruispunt zwaar belast is en er ernstige hinder voor het doorgaande verkeer ontstaat, is 

de doorstroming van het autoverkeer uit de zijwegen ook niet optimaal. De verkeersaf-

wikkeling voor het langzaam verkeer op een kruispunt komt dan ook onder druk te 

staan, met lange wachttijden tot gevolg. Voor het HOV of de overige bussen kan dit ef-

fect minder groot zijn, omdat deze veelal prioriteit krijgen in de regeling. Hier wordt in 

de volgende paragraaf nader op ingegaan. 
 

  Ochtendspits 

  100% 103% 106% 109% 112% 115% 

A. Darwinweg 

(tunnel) 

west-oost 0 0 0 0 0 0 

oost-west 1 1 1 1 1 1 

B. Morssingel 
west-noord 24 25 25 26 27 27 

noord-west 24 22 22 25 25 25 

C. Dellaertweg 
zuid-noord 28 30 31 30 34 35 

noord-zuid 34 33 36 35 39 39 

D. Ypenburgbocht 
zuid-oost 10 10 9 10 10 9 

oost-zuid 27 29 28 32 34 37 

E. Gooimeerlaan 
west-oost 20 20 20 19 21 21 

oost-west 29 30 32 31 36 40 

F. Marnixstraat 
west-oost 15 14 16 17 20 22 

oost-west 7 9 10 11 17 26 

H. Kooiplein  

(tunnel) 

west-oost 6 6 7 7 7 7 

oost-west 5 5 5 5 7 11 

I. Sumatrastraat 
west-oost 36 36 37 37 38 39 

oost-west 40 44 43 44 49 47 

K. Engelendaal 
west-oost 8 8 8 8 8 10 

oost-west 21 21 22 24 27 31 

 
Tabel 14.4: vergelijking gemiddelde verliestijd autoverkeer per kruispunt in ochtendspits 
 

 

In tabel 14.4 zijn de resultaten weergegeven van de robuustheidscheck tijdens de och-

tendspits. De verschillen tussen de varianten met hogere verkeersintensiteiten zijn be-

perkt. De oorzaak hiervan is de lagere intensiteit in de ochtendspits ten opzichte van de 

avondspits. De verkeerslichten in het netwerk zijn veelal geoptimaliseerd voor de avond-

spits, waardoor deze de capaciteit hebben om meer verkeer te verwerken.  

 

De effecten van de verhoging van de verkeersintensiteiten tijdens de avondspits zijn gro-

ter. Deze effecten zijn weergegeven in tabel 14.5. Op basis van de resultaten is zichtbaar 

de bij een groei van de intensiteiten met 9 of 12% de verkeersafwikkeling op een aantal 

kruispunten niet meer voldoet en de gemiddelde verliestijd te hoog is.  
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  Avondspits 

  100% 103% 106% 109% 112% 115% 

A. Darwinweg 

(tunnel) 

west-oost 0 0 0 0 0 1 

oost-west 1 1 1 1 1 1 

B. Morssingel 
west-noord 27 27 28 28 30 37 

noord-west 26 27 30 29 31 33 

C. Dellaertweg 
zuid-noord 40 44 47 52 65 132 

noord-zuid 49 53 57 61 69 77 

D. Ypenburgbocht 
zuid-oost 11 12 11 12 13 13 

oost-zuid 29 36 40 49 77 110 

E. Gooimeerlaan 
west-oost 20 20 20 21 20 22 

oost-west 32 32 35 39 55 96 

F. Marnixstraat 
west-oost 15 15 16 18 19 22 

oost-west 6 6 6 7 10 45 

H. Kooiplein  

(tunnel) 

west-oost 7 7 7 7 7 8 

oost-west 4 5 5 5 5 20 

I. Sumatrastraat 
west-oost 41 41 44 49 48 47 

oost-west 41 43 46 48 49 63 

K. Engelendaal 
west-oost 8 8 9 9 9 10 

oost-west 18 18 20 20 21 22 

 
Tabel 14.5: vergelijking gemiddelde verliestijd autoverkeer per kruispunt in avondspits 
 

 

Op basis van de resultaten in tabel 14.5 kan per kruispunt de robuustheid worden beoor-

deeld. 

■ Tunnel Darwinweg – Plesmanlaan: Doorgaande verkeer gebruikt de tunnel onder het 

kruispunt. Deze tunnel heeft voldoende capaciteit om een groei tot 15% zonder toe-

name van de verliestijd te verwerken. 

■ Morssingel – Plesmanlaan: Door de hoge intensiteit van het verkeer op de Morssingel 

krijgt deze zijweg een lange groentijd om het verkeersaanbod te verwerken. De ge-

middelde verliestijd voor verkeer op de Plesmanlaan (west-noord) en Schipholweg 

(noord-west) ligt hierdoor hoger dan 20 seconden. Bij een groei van 15% neemt de 

verliestijd op de Plesmanlaan sterk toe. Dit wordt ook veroorzaakt door de relatief 

korte rechtsafstrook vanaf de Plesmanlaan naar de Morssingel. 
■ Dellaertweg – Schipholweg: Dit kruispunt is in 2030 (100%) als relatief zwaar belast en 

kan daardoor ook maar een beperkte groei aan. Bij een groei van de verkeersintensi-

teit met 9% ontstaan er verliestijden die langer dan 60 seconden zijn. Voor het door-

gaande verkeer is dat niet wenselijk. Bij een groei met 15% neemt de verliestijd zeer 

sterk toe, vooral richting de Ypenburgbocht. 
■ Ypenburgbocht: Vanaf de Schipholweg naar de Willem de Zwijgerlaan (zuid-oost) is de 

verliestijd zeer beperkt. Deze richting heeft maar een beperkt aantal conflicterende 

stromen en kan daardoor veel groen krijgen. Deze richting heeft voldoende capaciteit 

om een groei van 15 te verwerken. Op de tegengestelde richting ontstaan bij een 

groei met 12% problemen met de doorstroming van het autoverkeer. In die situatie 

ontstaan er tijdens het piekmoment ook wachtrijen voor het kruispunt Dellaertweg 

die terugslaan naar de Ypenburgbocht.  
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■ Gooimeerlaan – Willem de Zwijgerlaan: Op het kruispunt Gooimeerlaan zijn twee 

kruispunten met elkaar gekoppeld. Hierdoor zijn de verliestijden voor beide kruispun-

ten samen iets hoger dan 20 seconden. Richting Leiderdorp is de gemiddelde verlies-

tijd echter stabiel en kan de regeling de groei tot 15% goed verwerken. In tegenge-

stelde richting ontstaan bij een groei met 12% wel problemen met de doorstroming. 

Dit wordt veroorzaakt door de relatief drukke verkeersstroom vanaf de Gooimeerlaan, 

welke conflicteert met het doorgaande verkeer op de Leidse Ring Noord. 
■ Marnixstraat – Willem de Zwijgerlaan: Het kruispunt Willem de Zwijgerlaan – Marnix-

straat is relatief rustig en kan daardoor een groei van de verkeersintensiteiten goed 

verwerken. Bij een groei met 15% neemt op de oost-west richting (richting Oegst-

geest) de gemiddelde verliestijd sterk toe. Dit wordt veroorzaakt door de wachtrijen 

die ontstaan voor het kruispunt Gooimeerlaan, niet door het slecht functioneren van 

het kruispunt Marnixstraat.  
■ Combitunnel Kooiplein – Sumatrastraat: Het doorgaande verkeer gebruikt de combi-

tunnel onder het Kooiplein en de Sumatrastraat. Deze tunnel heeft voldoende capaci-

teit om een groei tot 15% zonder toename van de verliestijd te verwerken. In weste-

lijke richting neemt bij een groei van 15% de verliestijd toe, dit heeft te maken met 

de grotere verkeersstroom die vanaf het Kooiplein moet invoegen op de Willem de 

Zwijgerlaan. 

■ Sumatrastraat: Het kruispunt Sumatrastraat is vrij groot van opzet en relatief zwaar 

belast. Hierdoor is de verliestijd in 2030 al hoog met 40 seconden. Het kruispunt is 

echter niet overbelast, want de verliestijden nemen met een hogere belasting niet 

sterk toe. Pas bij een groei van 12% nemen de verliestijden sterker toe. 
■ Engelendaal – Oude Spoorbaan: De verkeerslichten op het kruispunt Engelendaal – 

Oude Spoorbaan hebben voldoende capaciteit om het verkeer met een beperkte ver-

liestijd af te wikkelen. De groei van de verkeersintensiteiten tot 15% kunnen op het 

kruispunt worden verwerkt zonder sterke toename van de gemiddelde verliestijden. 
 

Op basis van de analyse per kruispunt blijkt de robuustheid van de kruispunten Dellaert-

weg – Schipholweg en Gooimeerlaan – Willem de Zwijgerlaan beperkt te zijn. Deze kruis-

punten kunnen een groei tot 9% verwerken. Een grotere groei zorgt voor langere wacht-

rijen en toename van de verliestijden. 

 

14.3.3 Robuustheid voor HOV 
In tabel 14.6 zijn de gemiddelde snelheden weergegeven. In de kolom “basis” staan de 

snelheden voor 2030 vermeld. In de overige kolommen zijn de gemiddelde snelheden 

opgenomen die volgen uit de robuustheidstest waarbij de intensiteiten op het netwerk 

stapsgewijs zijn opgehoogd. 

 

  Basis 2030 103% 106% 109% 112% 115% 

OS Stad uit 35 36 35 34 34 33 

Stad in 33 33 32 32 30 26 

AS Stad uit 33 31 32 29 29 27 

Stad in 32 31 31 30 28 20 

 

Tabel 14.6 vergelijking gemiddelde rijsnelheden HOV op HOV-tracé 
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Zoals af te lezen valt in de tabel, ligt de gemiddelde snelheid in 2030 nog ruim boven de 

gestelde norm van 30 km/h. Ook in de robuustheidstest blijft de gemiddelde snelheid bij 

een groei tot ongeveer 9% in de meeste gevallen nog boven de 30 km/h. Bij een groei 

van de intensiteiten meer dan 9% ten opzichte van 2030, daalt de gemiddelde snelheid 

van het HOV onder de 30 km/h, vooral in de avondspits.  

 

Voor de intensiteiten voor 2030 voldoet de doorstroming van het HOV aan de richtlijn van 

R-net. Het ontwerp is voldoende robuust om 9% groei te verwerken en voldoet dan nog 

steeds aan de richtlijn voor de gemiddelde rijsnelheid van het R-net. 
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Tijdens het gedetailleerde onderzoek naar de verkeersafwikkeing op de Leidse Ring 

Noord voor de voorkeursuitwerking, zijn ook nadere analyses uitgevoerd, gericht op en-

kele specifieke punten. De uitkomsten van deze nadere analyses zijn in dit hoofdstuk op-

genomen. 

 

15.1 Oversteek Marijkestraat 

In het gebied tussen de Kooilaan en de Marnixstraat ligt ten noorden en ten zuiden van 

de Willem de Zwijgerlaan een woongebied. Voor de verbinding tussen beide woongebie-

den is er in de huidige situatie een oversteek voor langzaam verkeer, voorzien van ver-

keerslichten, ter hoogte van de Marijkestraat. Middels de microdynamische simulatie is 

een verkenning uitgevoerd naar het effect van het behoud van deze oversteek. Door de 

komst van de tunnel bij het Kooiplein en vanwege de aanwezigheid van de fietsbrug na-

bij de Marnixstraat, krijgt de oversteek bij de Marijkestraat een minder belangrijke func-

tie voor fietsers. Voor voetgangers is de omloopafstand naar het Kooiplein of de Marnix-

straat relatief groot, zodat voor voetgangers het belang van de oversteek groter is. Wan-

neer de oversteek voor voetgangers behouden blijft, zullen ook fietsers gebruik blijven 

maken van de oversteek. Daarom is een verkenning uitgevoerd naar behoud van de 

oversteek Marijkestraat voor langzaam verkeer. 

 

Uitgangspunten 
Voor een oversteek op deze locatie is het aantal oversteekbewegingen relevant. De ver-

keerslichten reageren alleen op een aanvraag door een fietser of voetganger. Wanneer 

er geen aanvraag is, kan het verkeer op de Leidse Ring Noord ongehinderd doorrijken.  

 

Het aantal overstekende fietsers en voetgangers is geschat op basis van gegevens uit de 

kwaliteitscentrale van de gemeente Leiden. Om het maximale effect te bepalen is als uit-

gangspunt gehanteerd dat er gemiddeld één fietser en één voetgangers per minuut de 

oversteek gebruikt. In de praktijk liggen deze aantallen waarschijnlijk lager. 

 

15  
 
Nadere analyses 
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Resultaten 
Een oversteek ter hoogte van de Marijkestraat heeft effect op de doorstroming van het 

autoverkeer op de Leidse Ring Noord. In figuur 15.1 zijn de verliestijden voor het autover-

keer met en zonder oversteek opgenomen. 

 

 
 
Figuur 15.1: verliestijden autoverkeer op Leidse Ring Noord, met en zonder oversteek 
 

 

Zoals weergegeven in figuur 15.1 neemt de gemiddelde verliestijd voor het autoverkeer 

op de Leidse Ring Noord toe door de aanwezigheid van de oversteek bij de Marijkestraat. 

De gemiddelde verliestijd neemt met 7 seconden toe. Voor een geregelde oversteek is 

een verliestijd van 7 seconden voor het autoverkeer zeer beperkt, deze zal niet als hinder 

worden ervaren. 

 

Mogelijke maatregelen 
Het effect van de realisatie van de oversteek kan in de uitwerking nog worden verkleind. 

Door de oversteek alleen voor voetgangers te maken, is het mogelijk de oversteek in 

twee fasen te regelen. Voetgangers kunnen dan wachten in de middenberm, waardoor 

de totale roodtijd voor het autoverkeer kan worden ingekort. Voor fietsers zijn er vol-

doende alternatieven aanwezig zodat deze geen gebruik hoeven te maken van deze 

oversteek. Het blijft natuurlijk wel mogelijk om met de fiets aan de hand op deze locatie 

de Willem de Zwijgerlaan over te steken.  

 

Naast de gefaseerde regeling kan het effect van de regeling ook worden verkleind door 

de regeling te koppelen aan de verkeerslichten bij de Marnixstraat. Wanneer bij de Mar-

nixstraat het doorgaande verkeer groen krijgt, kan het peloton door de coördinatie bij de 

oversteek Marijkestraat ook doorrijden. De vertraging voor het autoverkeer op de Leidse 

Ring Noord wordt daardoor beperkt. Tevens is het mogelijk een prioriteit voor de bussen 

in te bouwen. Wanneer er een bus in de buurt van de oversteek is, blijft het verkeer op 

de Leidse Ring Noord doorstromen totdat de bus de oversteek is gepasseerd. De bussen 

ondervinden dan geen extra vertraging door de oversteek.  
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15.2 Brugopeningen Zijlbrug 

De Zijlbrug op de gemeentegrens van Leiden en Leiderdorp gaat in de huidige situatie 

nog open tijdens de spits. Het is voor de doorstroming van het autoverkeer wenselijk 

wanneer de brugopeningen niet tijdens de spits plaats vinden. Hierover wil de gemeente 

afspraken met de provincie Zuid-Holland. Voor het onderzoek naar de Leidse Ring Noord 

is de aanname gedaan dat er geen brugopeningen zijn tijdens de spits. Een brugopening 

vlak voor de spits kan echter ook effect hebben op de verkeersafwikkeling tijdens de 

spits. Middels de dynamische microsimulatie van het tracé van de Leidse Ring Noord is 

het effect van een brugopening berekend.  

 

Uitgangspunten 
Op basis van gegevens over de brugopeningen is geconcludeerd dat een opening van de 

Zijlbrug 4 minuten duurt. De simulatie is uitgevoerd voor het begin van de avondspits, 

omdat deze drukker is dan de ochtendspits. Tijdens de brugopening rijdt er geen verkeer 

vanaf het kruispunt Oude Spoorbaan – Engelendaal richting de Zijlbrug, om te voorkomen 

dat het kruispunt vast komt te staan. Aan de Leidse zijde van de brug kan het verkeer op 

de Willem de Zwijgerlaan, vanuit de combitunnel, en vanaf het kruispunt Sumatrastraat 

wel oprijden tot aan de slagbomen bij de brug. 

 

Resultaten 
Op basis van de simulatie van de brugopening blijkt dat de wachtrijen voor de brug aan 

de zijde van de Sumatrastraat terugslaan tot aan het kruispunt. In de tunnelbak is de 

wachtrij iets langer dan op de oprit vanaf de Sumatrastraat naar de Zijlbrug. De oprit 

vanaf het kruispunt Sumatrastraat wordt ook gebruikt door het HOV. Het HOV krijgt geen 

prioriteit bij het oprijden en ondervindt daardoor hinder van de brugopeningen. Aan de 

Leiderdorpse zijde staan de wachtrijen op de Oude Spoorbaan en Engelendaal. Op de En-

gelendaal staat de wachtrij tot over het kruispunt met de Rietschans. Hierdoor ondervindt 

het verkeer op dit kruispunt relatief veel hinder van de brugopeningen. Daarnaast kan 

het R-net hierdoor hinder ondervinden van de brugopeningen, omdat deze het kruispunt 

Rietschans vast staat. 

 

 
 
Figuur 15.2: wachtrijen rond Zijlbrug als gevolg van brugopening 
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Na de brugopening lossen de files vrij snel weer op. De wachtrijen zijn na 4 tot 6 minu-

ten weer opgelost, waarna de verkeerssituatie weer overeenkomt met de reguliere 

avondspits.   

 

Mogelijke maatregelen 
Er zijn diverse maatregelen te nemen om de verkeersafwikkeling tijdens brugopeningen 

beter te structureren.   

 

Op het kruispunt Engelendaal – Oude Spoorbaan moet worden voorkomen dat de wachtrij 

terugslaat tot op het kruispunt met de Rietschans. Tijdens brugopeningen kan een speci-

fiek brugprogramma in werking treden om het verkeer af te wikkelen. Hierin kunnen de 

volgende maatregelen worden opgenomen: 

■ Verkeer op de Oude Spoorbaan richting Zijlbrug kan voor het kruispunt met het Enge-

lendaal worden gebufferd. 

■ Verkeer vanaf het Engelendaal kan op blijven rijden naar de Zijlbrug. Hierdoor wordt 

de wachtrij op het Engelendaal niet te lang en slaat dit niet terug tot op het kruispunt 

met de Rietschans. De wachtrij tussen het Engelendaal en de Zijlbrug lost vrij snel 

weer op zodra de brug weer gesloten is. Dit levert nauwelijks extra vertraging op.  

■ Middels een filedetectielus moet worden voorkomen dat de wachtrij voor de Zijlbrug 

terugslaat tot op het kruispunt Engelendaal.  

■ De R-net bussen kunnen middels de busbaan langs de wachtrij op het Engelendaal rij-

den en aansluiten in de wachtrij tussen het Engelendaal en de Zijlbrug. De extra ver-

liestijd voor de R-net-bussen is hierdoor minimaal. 

■ Na het sluiten van de brug moet in het nabrugprogramma prioriteit worden gegeven 

aan de afwikkeling van het verkeer op de Oude Spoorbaan. Vanuit de doorstroming op 

de Leidse Ring Noord is afwikkeling van dit verkeer gewenst. Hierdoor ontstaat wel 

een langere wachtrij op het Engelendaal. Door de aanwezigheid van de busstrook on-

dervinden de R-net bussen hier geen hinder van. 

Uit de simulatie van de brugopening blijkt dat een dubbele rechtsafstrook vanaf de Zijl-

brug richting het Engelendaal zorgt voor een goede verkeersafwikkeling na een brugope-

ning. Ook de afwikkeling van R-net-bussen is op die richting goed. Een aparte busstrook 

in combinatie met één rechtsafstrook heeft maar een zeer beperkte winst voor R-net-

bussen tot gevolg en de afwikkeling van het autoverkeer verloopt minder soepel.  

 

Op het kruispunt Sumatrastraat bestaat een kans dat de wachtrij richting de Zijlbrug te-

rugslaat tot op het kruispunt. Om dit te voorkomen moet in de regeling van het kruispunt 

een brugprogramma worden opgenomen. Wanneer de wachtrij richting de Zijlbrug te 

lang wordt, kan het verkeer worden gebufferd op de IJsselmeerlaan en Sumatrastraat. Op 

de westtak van het kruispunt is er geen bufferruimte, vanwege de aansluiting vanuit de 

Combitunnel en deze route wordt ook gebruikt door het HOV. Door niet te bufferen op de 

westtak wordt de extra verliestijd door de brugopening voor het HOV beperkt. 

 

Aan de Leidse zijde van de Zijlbrug lost de wachtrij op de Willem de Zwijgerlaan en oprit 

vanaf de Sumatrastraat binnen 4 tot 6 minuten op. Het HOV op de oprit vanaf de Suma-

trastraat ondervindt deze vertraging ook. Deze vertraging kan worden beperkt door na 

een brugopening de verkeersafwikkeling ten westen van de Zijlbrug te regelen. Middels 

een verkeerslichtenregeling kan na een brugopening het verkeer op de oprit vanaf de 

Sumatrastraat prioriteit krijgen boven het verkeer vanaf de Willem de Zwijgerlaan. De 

wachtrij op de oprit lost hierdoor relatief snel op, waardoor ook de bussen snel door kun-

nen rijden. Voor het verkeer op de Willem de Zwijgerlaan is de extra vertraging beperkt. 
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15.3 Groene golf op Leidse Ring Noord 

Op de Leidse Ring Noord is een aantal kruispunten voorzien van verkeerslichten. Omdat 

het verkeer op de Leidse Ring Noord goed moet kunnen doorstromen, het tracé een aan-

trekkelijk alternatief moet zijn voor het doorgaande verkeer en verkeerslichten niet altijd 

de doorstroming bevorderen, zijn de mogelijkheden van een groene golf onderzocht. 

Middels een groene golf worden verkeerslichten op een bepaald tracédeel met elkaar 

gekoppeld. De groentijden van de verkeerslichten worden op elkaar afgestemd, zodat 

het doorgaande verkeer, wanneer het zich aan de maximumsnelheid houdt, bij alle ver-

keerslichten groen licht krijgt en ongehinderd door kan rijden.  

 

In figuur 15.3 is de Leidse Ring Noord weergegeven. Door het realiseren van ongelijk-

vloerse kruispunten bij de Kooilaan en de Schipholtunnel bij station Leiden centraal, is al-

leen op de tussenliggende kruispunten met verkeerslichten een groene golf in te stellen. 

Bij de ongelijkvloerse kruispunten komt verkeer namelijk ongeregeld het tracé opgere-

den of veranderen de verkeersstromen sterk, waardoor het peloton doorgaande voertui-

gen onvoldoende compact blijft en de verkeerslichten daar niet op kunnen worden afge-

steld.  

 

 
 
Figuur 15.3: Leidse Ring Noord – inclusief inpassingsgebied groene golf 
 

 

15.3.1 Functie Leidse Ring Noord 
Binnen de Mobiliteitsnota van de gemeente Leiden heeft de Leidse Ring Noord een be-

langrijke rol in de bereikbaarheid van de noordelijke helft van de Leidse agglomeratie. 

Voor doorgaand verkeer tussen de A4 en de A44 dient de Leidse Ring Noord niet als 

hoofdverbinding. Dit verkeer zal voornamelijk gebruik maken van de Rijnlandroute. Om-

dat aan zowel de west- (Plesmanlaan) als de oostzijde (Kooitunnel) van de route onge-

lijkvloerse aansluitingen worden gerealiseerd, kan het lokale verkeer waarvoor de Leidse 

Ring Noord in de eerste plaats bedoeld is, met relatief weinig vertraging het gebied 

rondom het centrale deel van de Leidse Ring Noord (ten noorden van het centrum en 

rondom het station) bereiken. Vanwege het lokale karakter van dit verkeer, is er in dit 

centrale gebied van de Leidse Ring Noord veel uitwisseling met verkeer op de zijwegen, 

er zijn veel afslagbewegingen. Het aandeel verkeer dat het volledige traject Plesman-

laan-Schipholweg-Willem de Zwijgerlaan aflegt is relatief beperkt.  
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Het gevolg van het instellen van een groene golf op het centrale deel van de Leidse Ring 

Noord is dat het doorgaande verkeer op dit tracédeel vrijwel ongehinderd kan passeren. 

Lokaal afslaand verkeer zal als gevolg van het instellen van een groene golf extra vertra-

ging oplopen in vergelijking met een situatie waarbij elk van de kruispunten op zich zelf 

wordt geoptimaliseerd. Een groene golf op het traject Schipholweg-Willem de Zwijger-

laan lijkt enerzijds niet aan te sluiten bij de functie van de Leidse Ring omdat deze weg 

bedoeld is als ontsluitingsweg van de omliggende wijken. Daarnaast zal een hoog aan-

deel van het verkeer een beperkt profijt van een groene golf ervaren als gevolg van de 

afslaande bewegingen van dit verkeer. Het doorgaande verkeer ervaart wel het voor-

deel, maar dat verkeer maakt voornamelijk gebruik van de Rijnlandroute en niet van de 

Leidse Ring Noord. 

 

15.3.2 Richtlijnen VRI’s 
De gemeente Leiden heeft richtlijnen voor verkeerslichten opgesteld die de maximale 

vertragingstijd aangegeven voor enkele specifieke modaliteiten (zie hoofdstuk 2.2). Het 

gevolg van het instellen van een groene golf op de Leidse Ring Noord is dat niet kan 

worden voldaan aan de richtlijnen voor de verliestijd van bussen en hoofdfietsroutes. In-

dien een HOV-bus maximaal 5 seconden vertraging mag ondervinden is het noodzakelijk 

dat de bus prioritijd krijgt in de VRI-regeling. Indien een bus prioriteit krijgt bij een VRI 

wordt de groene golf onderbroken. Dit heeft een grote impact op alle regelingen op het 

tracé, waardoor de vertraging voor het verkeer op alle rijrichtingen toeneemt.  

  

Hetzelfde is van toepassing op het fietsverkeer. Indien een fietser maximaal 20 seconden 

vertraging mag oplopen, betekent dit dat een VRI-regeling flexibel moet kunnen opere-

ren. Bij het instellen van een groene golf is dit niet het geval. Prioriteiten voor fiets en 

HOV zijn lastig te combineren met een Groene Golf. 

 

15.3.3 Verliestijd  
Het instellen van een groene golf regeling zorgt ervoor dat de verliestijd voor het verkeer 

op de Leidse Ring Noord minder is ten opzichte van de situatie zonder een groene golf. 

Het doorgaande verkeer hoeft immers minder lang te wachten bij een verkeerslicht. 

Daarentegen zorgt een groene golf voor meer verliestijd op zijwegen die aantakken op 

de Leidse Ring Noord. 

 

Voor het instellen van een groene golf op de Leidse Ring Noord worden de verkeerslich-

ten aan elkaar gekoppeld. De afstanden tussen de verkeerslichten zijn relatief groot voor 

het instellen van een groene golf. Dit heeft tot gevolg dat de groentijd van de laatste 

VRI, in de regeling, relatief groot wordt omdat het peloton dat in de groene golf zit, naar-

mate de afstand toeneemt verder uitrekt en langer wordt. Door de lange groentijd ne-

men de voortuigverliesuren van de overige zijrichtingen alleen maar verder toe.  

 

15.3.4 Auto heeft al profijt van bus-prioriteit 
Zoals reeds besproken heeft de gemeente Leiden richtlijnen met betrekking tot VRI-rege-

lingen. Dit betekent feitelijk dat een regeling, in nagenoeg alle gevallen, prioriteit moet 

geven aan een HOV-bus. De rijrichting van de bus krijgt op het moment van toenadering 

tot het kruispunt groen. Omdat de bus op een groot deel van het traject met het overige 

verkeer meerijdt, betekent dit dat het doorgaande verkeer op de Leidse Ring Noord ook 

zonder groene golf al wat extra prioriteit krijgt ten opzichte van het overige verkeer. 
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15.3.5 Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat aan het instellen van een groene golf regeling voor- en 

nadelen kleven. Een groene golf zorgt ervoor dat het verkeer op de Leidse Ring Noord in 

doorgaande richting vlot door kan rijden, de verliestijden van het doorgaande verkeer op 

de Leidse Ring Noord nemen af. Daarentegen nemen de wachttijden op de zijwegen toe. 

Gezien het doel van de Leidse Ring Noord, als ontsluitingsweg van de Leidse Agglomera-

tie, is er bij de kruispunten veel uitwisseling. Doorgaand verkeer maakt vooral gebruik 

van de Rijnlandroute. Het positieve effect van het instellen van een groene golf zal hier-

door klein zijn en mogelijk een verkeerd karakter als doorgaande route aan de Leidse 

Ring Noord meegeven. 

 

Volgens de richtlijnen, die de gemeente Leiden stelt aan verkeerslichtenregelingen, 

wordt prioriteit gegeven aan het HOV op de Leidse Ring Noord. Hierdoor is het toepassen 

van een goed werkende groene golf regeling moeilijk uitvoerbaar. Alles overziend is het 

niet te adviseren een groene golf regeling toe te passen op de Leidse Ring Noord.  
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15.4 Gefaseerde realisatie Leidse Ring Noord 

De planning voor de realisatie van de Leidse Ring Noord is nog niet nader uitgewerkt. 

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

verwachting in fasen worden uitgewerkt. Vooralsnog wordt uitgegaan dat het deel Ples-

manlaan fase I vormt, Willem de Zwijgerlaan fase II en Leiderdorp fase III. Voor Leiden is 

het onder andere van belang om te weten in welke mate de realisatie van de HOV  

corridor "Centrumroute" afhankelijk is van de realisatie van de Leidse Ring Noord. 

Daarom is een verkenning uitgevoerd om in beeld te brengen wat het effect van een ge-

faseerde realisatie is voor de verkeersafwikkeling in beide gemeenten. Deze analyse is 

uitgevoerd op basis van het StreamLine-model (zie paragraaf 2.1). Onderzocht is wat het 

effect op de verkeersstromen is wanneer het “Leidse” deel is gerealiseerd en het “Lei-

derdorpse” deel later wordt gerealiseerd. Na het Kaderbesluit wordt de fasering verder 

uitgewerkt en wordt ook het effect van de scenario’s onderzocht. Daarbij wordt ook per 

locatie bekeken hoe de kunstwerken worden gebouwd en welke impact dit heeft op de 

verkeersstromen.  

 

De effecten zijn berekend op basis van twee varianten, die middels het macrodynami-

sche StreamLine-model en het RVMK3.0 zijn geanalyseerd. Hiervoor zijn de volgende va-

rianten gedefinieerd:  

■ 0-variant: Leiderdorpse deel Leidse Ring Noord conform huidige situatie; Oude Spoor-

baan 2x1 met 50 km/h en rotonde bij de Schildwacht. Leidse deel tussen A44 en Zijl-

brug volledig ontwikkeld. Kruispunt Oude Spoorbaan – Engelendaal aangepast. 

■ Variant 1: Leidse Ring Noord volledig ontwikkeld conform voorkeursuitwerking. Op Lei-

derdorpse deel maximum snelheid 80 km/u op Oude Spoorbaan, 2x2 rijstroken en on-

gelijkvloers aansluiting Schildwacht 

 

De varianten zijn doorgerekend voor het prognosejaar 2020. Elk van de varianten is geba-

seerd op de voorkeursvariant voor de Leidse Ring Noord en bevat dus ook de maatrege-

len uit Mobiliteitsnota Leiden 2015-2022. De twee varianten worden in deze rapportage 

vergeleken met twee referentiesituaties: 

■ Referentie (Ref): model met de autonome situatie voor 2020 zonder Leidse Ring 

Noord en zonder maatregelen uit de Mobiliteitsnota Leiden 2015-2022; 

■ Referentie+ (Ref+): model met autonome situatie voor 2020 zonder Leidse Ring Noord 

maar inclusief maatregelen uit de Mobiliteitsnota Leiden 2015-2022. 

Het verschil tussen beide referenties zijn de maatregelen zoals opgenomen in de Mobili-

teitsnota Leiden 2015-2022. Deze nota is vastgesteld beleid. 

 

Middels de twee varianten en de twee referentiesituaties is de effectiviteit van de maat-

regelen beoordeeld. Hiervoor zijn analyses uitgevoerd op basis van de volgende gege-

vens: 

■ Intensiteiten: Voor 25 meetlocaties op het wegennet in de Leidse agglomeratie zijn de 

verschillen op doorsnedeniveau (som van beide rijrichtingen) per etmaal weergege-

ven.  

■ Reistijden: voor een aantal trajecten wordt de reistijd bepaald per variant. Dit geeft 

een beeld van de aantrekkelijkheid van de Leidse Ring Noord met de verschillende 

snelheid regimes.  
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15.4.1 Intensiteiten 
Voor 25 locaties op het wegennet van de Leidse Agglomeratie is het effect op de ver-

keersstromen in beeld gebracht. Het verschil in intensiteit tussen het realiseren van al-

leen het Leidse deel van de Leidse Ring Noord en de volledige realisatie is op wegvakni-

veau weergegeven in figuur 15.4. Doordat de verschillen zijn weergegeven op doorsne-

deniveau per etmaal, is het niet mogelijk de verschillen bij elkaar op te tellen.  

 

 
 
Figuur 15.4: verschil verkeersintensiteiten per meetpunt per etmaal (situatie met volle-
dige realisatie Leidse Ring Noord minus situatie met alleen realisatie Leidse Ring Noord 
in Leiden) 
 

 

Effect op Leidse wegennet 
De effecten van de realisatie van het Leiderdorpse deel van de Leidse Ring Noord zijn 

vooral merkbaar in Leiderdorp, terwijl het effect van het de realisatie van het Leidse deel 

vooral zichtbaar is in Leiden. De fasering van de werkzaamheden, of het later realiseren 

van het Leiderdorpse deel van de Leidse Ring Noord heeft maar een beperkt effect op de 

verkeerstromen in Leiden.  

 

Op de Plesmanlaan, Schipholweg en Willem de Zwijgerlaan (West) liggen de intensi-

teiten met Leiderdorps deel iets lager, het verschil op deze wegvakken ligt tussen de 

200-300 motorvoertuigen per etmaal. 

 

Op de Willem de Zwijgerlaan nabij de Sumatrastraat (oost) levert de realisatie van het 

Leiderdorpse deel een groei van ongeveer 5% groei (+1.800 motorvoertuigen) van de 

verkeersintensiteit per etmaal op. Verder in westelijke richting is het effect beperkt.  

 

In het centrum van Leiden, de Hooigracht en Zijlsingel zijn zeer kleine afnames van de 

verkeersintensiteit zichtbaar door de realisatie van het Leiderdorpse deel van de Leidse 

Ring Noord. 

 

Effect op Leiderdorpse wegennet 
Realisatie van het Leiderdorpse deel van de Leidse Ring Noord heeft vooral een groot po-

sitief effect op de verkeersstromen in Leiderdorp. Op het Engelendaal ter hoogte van het 

Winkelhof (afname 8%, -1.200 motorvoertuigen per etmaal), de Persant Snoepweg ter 

hoogte van het Alrijne ziekenhuis (afname 1.400 motorvoertuigen per etmaal =13%) en 

ter hoogte van de Leiderdorpse brug nemen de verkeersintensiteiten af door de volle-

dige realisatie van het Leiderdorpse deel van de Leidse Ring Noord.  
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De aanpassingen op de Oude Spoorbaan zorgen er voor dat verkeer, dat zonder aanpas-

singen door kern van Leiderdorp rijdt, nu via de Oude Spoorbaan rijdt. De intensiteit op 

de Oude Spoorbaan neemt toe met 31 tot 35% (resp. meetpunt 7 en 6). Tegelijk neemt 

de intensiteit af op de meetpunten Engelendaal Winkelhof, Persant Snoepweg, Vander 

Valk Boumanweg, Zijldijk en Vronkenlaan.  

 

Met name op de N446 is het verschil met en zonder Leiderdorps deel van de Leidse Ring 

Noord groot. Dit wegvak trekt 25% meer verkeer aan en functioneert in die variant als 

volwaardig onderdeel van de Leidse Ring Noord. 

 

 

15.4.2 Reistijden 
De aanpassingen aan het netwerk hebben direct effect op de reistijden op diverse trajec-

ten. Binnen de verkenning naar de Leidse Ring Noord zijn voor vier relaties de reistijden 

over verschillende trajecten met elkaar vergeleken. Op basis van die vergelijking kan 

worden bepaald welke routes veel worden gekozen. In figuur 15.5 zijn de relaties weer-

gegeven waarvoor de reistijden in beeld zijn gebracht.  
 

 
 
Figuur 15.5: Reistijdtrajecten  
 

 

Per traject is in tabel 15.1 de gemiddelde reistijd in minuten weergegeven voor de och-

tend- en de avondspits. Er zijn er geen routes opgenomen vanaf de afrit A4 Leiderdorp, 

maar de routes 1B, 3A, 3B, 4D lopen wel via deze aansluiting en kunnen dus ook gebruikt 

worden als graadmeter voor de bereikbaarheid vanaf de afrit Leiderdorp. De routes 3A, 
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3B, 3C, 3D en 4D geven een indicatie van het effect van de realisatie van het Leider-

dorpse deel van de Leidse Ring Noord.  
 

            Reistijden (min)   Index (Ref = 100) 
  nr. van Naar   via   Ref Ref+ Var 0 Var 1 Ref+ Var 0 Var 1 

1 A4 (7) Garenmarkt A 
N206 / Lammenschansweg 

heen 7,5 7,8 7,8 7,8 104 103 103 

        terug 11,4 11,5 11,0 10,9 101 97 96 

      B A4 / Persant Snoepweg / 
Hoge Rijndijk  

heen 15,6 16,1 16,1 15,9 103 103 102 

        terug 14,2 15,3 14,6 14,5 108 103 102 

      C A4 / Madeweg / Hoge Rijn-
dijk  

heen 12,9 13,9 13,9 13,9 107 107 107 

        terug 13,6 14,2 14,2 14,3 104 105 105 

      D N206 / Kanaalweg / Hoge 
Rijndijk  

heen 11,8 12,8 12,8 12,8 109 109 109 

        terug 22,0 21,9 20,9 20,7 100 95 94 

2 A4 (7) Biosciencepark A 
N206 / Plesmanlaan 

heen 22,2 22,0 24,1 24,0 99 108 108 

        terug 17,6 18,0 18,4 18,4 102 105 104 

      B A4 / RLR / A44 / Plesman-
laan  

heen 12,2 12,3 12,6 12,6 101 103 103 

        terug 15,1 15,6 15,6 15,6 104 103 104 

3 A4 (6a) Merenwijk A A4 / Persant Snoepweg / 
Engelendaal  

heen 13,7 13,9 11,8 11,7 101 86 85 

        terug 15,0 15,1 13,7 13,6 101 91 91 

      B A4 / N446 / Oude Spoor-
baan  

heen 10,2 10,6 9,3 8,5 104 91 83 

        terug 11,5 11,8 10,5 9,9 103 91 86 

      C Madeweg / Hoge Rijndijk / 
Zijlsingel  

heen 16,7 18,0 16,7 15,9 108 100 95 

        terug 20,0 21,4 20,3 19,6 107 101 98 

      D Madeweg / Persant Snoep-
weg / Engelendaal  

heen 14,5 15,4 13,2 13,2 106 91 91 

        terug 16,9 16,7 16,6 16,5 99 98 97 

4 A4 (7) Lammermarkt A N206 / Plesmanlaan / 
Schipholweg  

heen 26,2 27,5 26,1 26,0 105 100 99 

        terug 20,2 20,4 19,9 19,8 101 98 98 

      B A4 / RLR / A44 / Plesman-
laan / Schipholweg  

heen 16,2 17,8 14,6 14,6 110 90 90 

        terug 17,6 17,9 17,0 17,0 102 96 96 

      C N206 / Lammenschansweg 
/ HOLA  

heen 13,2 15,1 15,1 15,1 114 114 114 

        terug 17,8 19,5 19,5 19,4 109 109 109 

      D A4 / N446 / Oude Spoor-
baan / WdZwijger  

heen 16,8 19,0 15,2 14,5 113 91 86 

        terug 16,6 16,7 15,4 14,7 101 93 89 

 

Tabel 15.1: Gemiddelde reistijden in minuten op trajecten 
 
 

Op de trajecten die via de Leidse Ring Noord lopen is de grootste afname van de reistijd 

zichtbaar door de realisatie van de Leidse Ring Noord. Daarbij zijn, na realisatie van de 

Leidse Ring Noord, de routes via de ring sneller dan de alternatieven door de kernen van 

Leiden of Leiderdorp. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar op traject 4. De route via de Oude 

Spoorbaan (4D) is in de referentie niet de snelste route. Na realisatie van de Leidse Ring 

Noord is de route via de Oude Spoorbaan het snelste. Op trajecten via de (binnen)stad 

(bijvoorbeeld 4C) neemt de reistijd juist toe mede door de binnenstedelijke maatregelen 

uit de Mobiliteitsnota (vergelijking Ref en Ref+). Dit is wenselijk omdat hierdoor de 

Leidse Ring Noord aantrekkelijker wordt en daardoor meer gebruikt wordt, terwijl de rou-

tes door de binnenstad juist minder aantrekkelijk wordt.  

 

Op de relatie A4 – Merenwijk, is de route via de Oude Spoorbaan (route 3B) de snelste 

route. In de variant waarin alleen het Leidse deel van de Leidse Ring Noord is gereali-

seerd (Var 0) is het snelheidsverschil met de route via de Persant Snoepweg en Engelen-
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daal (route 3A) in de ochtendspits beperkt. Bij een kleine vertraging op de Oude Spoor-

baan kan dit tot gevolg hebben dat de route via de Persant Snoepweg en Engelendaal 

snel als alternatief wordt gebruikt. In de variant met volledige realisatie van de Leidse 

Ring Noord (Var 1) is het verschil in reistijd groter en zal de omslag naar de alternatieve 

route minder snel plaats vinden. 

 

Door de herinrichting van de Oude Spoorbaan is ook een afname zichtbaar van de reistijd 

op andere routes, welke niet via de Oude Spoorbaan gaan. Dit wordt veroorzaakt doordat 

deze routes rustiger worden, waardoor de vertraging door het overige verkeer iets af-

neemt.  

 

15.4.3 Conclusie t.a.v. fasering 
De Leidse Ring Noord dient de bereikbaarheid van belangrijke bestemmingen in de 

Leidse Agglomeratie te verbeteren. Daarnaast moet de ring gaan functioneren als dé 

hoofdontsluiting van Leiden. De ring moet voor meer verkeer een aantrekkelijke (snel en 

betrouwbaar) route worden als ontsluitingsweg voor Leiden en Leiderdorp. Als gevolg 

van het vergroten van de aantrekkelijkheid moeten de verkeersstromen meer op de 

Leidse Ring worden geconcentreerd en moeten andere delen van het wegennet, met 

name in de centrumgebieden, minder worden belast. 

 

Het effect van de fasering van de realisatie van de Leidse Ring Noord is aan de hand van 

berekeningen in een macrodynamisch verkeersmodel in beeld gebracht. Een latere reali-

satie van het Leiderdorpse deel van de Leidse Ring Noord heeft met name gevolgen voor 

de verkeersstromen in en rond Leiderdorp. De intensiteit op de Oude Spoorbaan blijft 

zonder herinrichting van dit deel lager. In het centrum van Leiden, op het westelijk deel 

van de Leidse Ring Noord neemt de intensiteit af door de realisatie van het Leiderdorpse 

deel van de Leidse Ring Noord. Door het realiseren van het Leiderdorpse deel gaat de 

Leidse Ring meer functioneren als ontsluitingsweg voor Leiden en Leiderdorp. 
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15.5 Afweging 50 of 80 km/uur op Oude Spoorbaan 

Tijdens de uitwerking van de maatregelen voor de Leidse Ring Noord, is nader onder-

zocht wat het effect is van het snelheidsregime op de Oude Spoorbaan. In de huidige si-

tuatie is de maximum snelheid 50 km/h op de Oude Spoorbaan tussen het Engelendaal 

en de rotonde met de N446 (zie figuur 15.6). In de voorkeursvariant voor de realisatie 

van de Leidse Ring Noord is een snelheidsverhoging naar 80 km/h op dit deel van het 

tracé opgenomen. 

 

 
Figuur 15.6: weergave tracédeel Leidse Ring Noord rond Leiderdorp 
 

 

Om de verschillen van een 50 km/h of 80 km/h regime op het tracé de Oude Spoorbaan 

in beeld te brengen is een nadere analyse uitgevoerd. De uitkomsten van deze analyse 

uitgebreid beschreven in het rapport ‘Leidse Ring Noord, Snelheidsregime Oude Spoor-

baan 50-80 km/h’ (kenmerk LD1037/Rqr/14062016.03, d.d. 14 januari 2016). Onderstaand 

is een samenvatting van de uitkomsten opgenomen.  

 

15.5.1 Werkwijze 
De verschillen tussen het instellen van een 50 km/h of een 80 km/h regime op de Oude 

Spoorbaan is op een vergelijkbare wijze onderzocht als de effecten van de fasering van 

de realisatie van de Leidse Ring Noord (zie hoofdstuk 15.4). Middels het macrodynami-

sche StreamLine-model en het RVMK3.0 zijn de volgende twee varianten geanalyseerd:  

■ Variant 50 km/h: Oude Spoorbaan verbreden naar 2x2 en ongelijkvloerse aansluiting 

maken bij Schildwacht, maximum snelheid Oude Spoorbaan 50 km/h 

■ Variant 80 km/h: Oude Spoorbaan 2x2 en ongelijkvloers aansluiting Schildwacht, maxi-

mum snelheid Oude Spoorbaan 80 km/h2 

In beide varianten is het “Leidse” deel van de Leidse Ring Noord tussen de A44 en de Zijl-

brug volledig gerealiseerd. Daarnaast is de vormgeving van het kruispunt Oude Spoor-

baan – Engelendaal in beide varianten aangepast. De varianten zijn doorgerekend voor 

het prognosejaar 2020 bevatten ook de maatregelen uit Mobiliteitsnota Leiden 2015-

2022. 

 

Op basis van de berekeningen zijn analyses uitgevoerd over de volgende gegevens: 

■ Intensiteiten 

■ Reistijden 

 

                                                           
2 Variant is gelijk aan variant 1 in hoofdstuk 15.4: Leidse Ring Noord volledig ontwikkeld conform 

voorkeursuitwerking 

50 VS. 80 km/h 
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15.5.2 Intensiteiten op wegvakniveau 
Voor 25 locaties op het wegennet van de Leidse Agglomeratie is het effect op de ver-

keersstromen in beeld gebracht. De verschillen tussen het instellen van 50 km/h ten op-

zichte van een 80 km/h op de Oude Spoorbaan is op wegvakniveau weergegeven in fi-

guur 15.7. Doordat de verschillen zijn weergegeven op doorsnedeniveau per etmaal, is 

het niet mogelijk de verschillen bij elkaar op te tellen. Onderstaand is per meetpunt een 

toelichting gegeven op het effect van de verschillende snelheden op de Oude Spoorbaan. 

 

 
Figuur 15.7: verschil verkeersintensiteiten 80 km/h t.o.v. 50 km/h per meetpunt 
 

 

1, 2 en 3. Plesmanlaan, Schipholweg en Willem de Zwijgerlaan (West) 
Het verschil tussen een 50 km/h of 80 km/h regime is zeer beperkt. De intensiteit op de 

Plesmanlaan, Schipholweg en Willem de Zwijgerlaan (West) is bij 80 km/h lager dan bij 

50 km/h, het verschil op deze wegvakken ligt tussen de 200-300 motorvoertuigen per 

etmaal.  

 

4 en 5. Willem de Zwijgerlaan (Midden & Oost) 
De snelheidsverhoging van 50 km/h naar 80 km/h op de Oude Spoorbaan zorgt voor on-

geveer 5% groei van de verkeersintensiteit per etmaal op de Willem de Zwijgerlaan nabij 

de Sumatrastraat (oost). Verder in westelijke richting is het effect van de snelheidsverho-

ging beperkt. Bij meetpunt 4 op de Willem de Zwijgerlaan zijn 800 meer motorvoertuigen 

per etmaal bij 80 km/h op meetpunt 5 zijn dit 1.500 motorvoertuigen meer. 

 

6 en 7: Oude Spoorbaan 
De hogere snelheid heeft een toename van de verkeersintensiteit op de Oude Spoorbaan 

tot gevolg. De hogere snelheid op de Oude Spoorbaan zorgt er voor dat verkeer dat bij 50 

km/h door kern van Leiderdorp rijdt, nu via de Oude Spoorbaan rijdt. Waar in de vergelij-

king tussen 50 km/h en 80 km/h de intensiteit op de Oude Spoorbaan toeneemt, neemt 

de intensiteit af op de meetpunten Engelendaal Winkelhof, Persant Snoepweg, Vander 

Valk Boumanweg, Zijldijk en Vronkenlaan. Ook verkeer van en naar het centrum van Lei-

den kiest een andere route. Voor de ontsluiting van Leiden gaat een deel van het verkeer 

de Oude Spoorbaan gebruiken in plaats van de Plesmanlaan door de verhoging van de 

snelheid op de Oude Spoorbaan. 

 

8 en 9: N445 en N446 
De realisatie van de Leidse Ring Noord heeft voor deze wegen een verkeersaantrek-

kende werking tot gevolg. Wanneer de maximumsnelheid op de Oude Spoorbaan wordt 
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verhoogt naar 80 km/h neemt de intensiteit nog verder toe. Met name op de N446 is dit 

verschil tussen 50 km/h en 80 km/h waarneembaar, dit wegvak trekt bij 80 km/h sub-

stantieel meer verkeer aan en functioneert in die variant als onderdeel van de Leidse 

Ring Noord. De Leidse Ring Noord gaat met 80 km/h ook echt als ringweg functioneren, 

voor de ontsluiting van de Leidse Agglomeratie naar de A4. 

 

10, 11, 12 en 13: Doctor Lelylaan, Morssingel, Rijnsburgerweg en Langegracht 
Het instellen van een 50 km/h of een 80 km/h regime heeft geen effect op de verkeers-

intensiteit op de Doctor Lelylaan, Morssingel, Rijnsburgerweg en Langegracht. 

 

14: Hooigracht 
Bij het instellen van een 50 km/h regime rijden 200 meer motorvoertuigen per etmaal 

over de Hooigracht in vergelijking tot 80 km/h.  

 

15 en 16: Marnixstraat en Kooilaan 
Het instellen van een 50 km/h of een 80 km/h regime heeft geen effect op de verkeers-

intensiteit op de Marnixstraat en Kooilaan.  

 

17. Zijlsingel 
Door het instellen van een 80 km/h regime rijden 100 minder auto’s per dag over de Zijl-

singel.  

 

18. Sumatrastraat 
Het instellen van een 50 km/h of een 80 km/h regime heeft geen effect op de verkeers-

intensiteit op de Sumatrastraat. 

 

19 en 20: Engelendaal 
Het instellen van 80 km/h op de Oude Spoorbaan heeft effect op het gebruik van de En-

gelendaal. Ter hoogte van de Oude Spoorbaan neemt de intensiteit toe, omdat meer ver-

keer de route Oude Spoorbaan - Engelendaal gaat gebruiken als ontsluitingsroute voor 

Leiderdorp. De snelheidsverhoging op de Oude Spoorbaan heeft ook 8% afname van de 

intensiteit ter hoogte van het Winkelhof tot gevolg (-1.200 motorvoertuigen per etmaal) 

 

21. Persant Snoepweg 
De snelheidsverhoging op de Oude Spoorbaan zorgt voor een verlaging van de intensiteit 

op de Persant Snoepweg ter hoogte van het Alrijne ziekenhuis. Door de snelheidsverho-

ging op de Oude Spoorbaan wordt deze route een aantrekkelijk alternatief voor de Pers-

ant Snoepweg als ontsluitingsweg tussen Leiderdorp en de N446/A4. De afname be-

draagt 1.400 motorvoertuigen per etmaal (13%). 

 

22, 23 en 24. Leiderdorpsebrug, Van der Valk Boumanweg en Zijldijk 
De aanpassingen aan de Leidse Ring Noord hebben een beperkt effect op de intensiteit 

op deze drie wegen. De daling op elk van deze drie wegen is 400 motorvoertuigen per 

etmaal bij een 80 km/h regime. Het gebruik van de verbinding tussen Leiderdorp en de 

A4/N11 via de Willem van der Madeweg neemt af door de hogere snelheid op de Oude 

Spoorbaan. 

 

25. Vronkenlaan 
Door de snelheidsverhoging op de Oude Spoorbaan van 50 naar 80 km/h neemt de ver-

keersintensiteit op de Vronkenlaan af met 200 motorvoertuigen per etmaal. 
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Conclusie t.a.v. verkeersintensiteiten 

De snelheidsverhoging naar 80 km/h heeft op etmaalbasis vooral effect op de verkeers-

stromen rond Leiderdorp. In Leiderdorp, ter hoogte van Winkelhof, neemt op etmaalni-

veau de intensiteit met 8% af door de snelheidsverhoging op de Oude Spoorbaan. De ab-

solute omvang van de verschillen is maar beperkt. Dat heeft vooral te maken met de re-

latief beperkte totale omvang van de verkeersstromen in Leiderdorp. De grootste winst 

van de snelheidsverhoging naar 80 km/u is dat het verkeer van en naar Leiderdorp door 

meer gebruik gaat maken van wegen van een hogere orde (de Oude Spoorbaan ipv de 

Persant Snoepweg), waardoor het in de kern iets rustiger wordt. 

 
 

15.5.3 Reistijden 
Om het effect van de snelheidsverhoging in beeld te brengen is voor een aantal trajecten 

de effecten in beeld gebracht. In figuur 15.8 zijn een voor twee relaties de routes weer-

gegeven, waarbij voor de relatie A4/N11 - Meerwijk meerdere subroutes in beeld zijn ge-

bracht. 

 

 
 

Figuur 15.8: Routes voor bepalen reistijden 
 

 

Per traject is in tabel 15.2 de gemiddelde reistijd in minuten weergegeven over de och-

tend- en de avondspits.  
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            Reistijden (min) Index (Var 50 

km/h = 100) 

nr. van naar   via   50 km/h 80 km/h 50 km/h 80 km/h 

3 A4 (6a) Merenwijk A A4 / Persant Snoepweg / 

Engelendaal 

heen 11,7 11,7 100 0,99 

    terug 13,6 13,6 100 1 

      B A4 / N446 / Oude Spoor-

baan 

heen 9,1 8,5 100 0,92 

    terug 10,3 9,9 100 0,96 

      C Madeweg / Hoge Rijndijk 

/ Zijlsingel 

heen 16,5 15,9 100 0,96 

    terug 20 19,6 100 0,98 

      D Madeweg / Persant 

Snoepweg / Engelendaal 

heen 13,2 13,2 100 1 

        terug 16,5 16,5 100 0,99 

4 A4 (7) Lammermarkt D A4 / N446 / Oude Spoor-

baan / WdZwijger 

heen 15,1 14,5 100 0,96 

     terug 15,2 14,7 100 0,97 

 

Tabel 15.2: Gemiddelde reistijden in minuten op trajecten 
 

 

De snelheidsverhoging naar 80 km/h zorgt voor een afname van de gemiddelde reistijd 

op zowel de heen- als terugreis van alle routes over de Leidse Ring Noord. Het gevolg is 

dat door de snellere reistijden de route via de Leidse Ring Noord aantrekkelijker wordt 

dan de routes door de kernen.  

 

Op de relatie A4 – Merenwijk, is de route via de Oude Spoorbaan (route 3B) de snelste 

route. In de variant met 50 km/h is het snelheidsverschil met de route via de Persant 

Snoepweg en Engelendaal (route 3A) in de ochtendspits beperkt. Bij een kleine vertra-

ging op de Oude Spoorbaan kan dit tot gevolg hebben dat de route via de Persant Snoep-

weg en Engelendaal snel als alternatief wordt gebruikt. In de variant met 80 km/h op de 

Oude Spoorbaan is het verschil in reistijd groter en zal de omslag naar de route door Lei-

derdorp heen minder snel plaats vinden. 

 

15.5.4 Conclusie 
Het effect van de snelheidsverhoging op de Oude Spoorbaan tussen het Engelendaal en 

de rotonde Oude Spoorbaan – N446 is aan de hand van berekeningen in een verkeersmo-

del in beeld gebracht. Een verhoging van de snelheid van 50 naar 80 km/h op de Oude 

Spoorbaan heeft een wijziging in de verkeersstromen rond Leiderdorp tot gevolg. De in-

tensiteit op de Oude Spoorbaan en N446 wordt hoger. In het centrum van Leiden en op 

het westelijk deel van de Leidse Ring Noord is een kleine afname van de verkeersinten-

siteit zichtbaar door de snelheidsverhoging op de Oude Spoorbaan. Dit is een indicatie 

dat door de snelheidsverhoging de Leidse Ring Noord meer wordt gebruikt als ontslui-

tingsweg voor Leiden en Leiderdorp. 

 

In het centrum van Leiderdorp is de afname van de verkeersintensiteit door de snelheids-

verhoging op de Oude Spoorbaan groter. De afname van de intensiteit op het Engelen-

daal ter hoogte van het Winkelhof (-8%) betekent een ontlasting van het centrumgebied 

van Leiderdorp. Op het Engelendaal nabij de Oude Spoorbaan is daarentegen een toe-

name van de intensiteit zichtbaar. Dit betekent dat de Leidse Ring Noord door de snel-

heidsverhoging aantrekkelijker wordt als ontsluitingsweg voor Leiderdorp. Dit is ook 
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merkbaar op de Leiderdorpsebrug (-2%) en Persant Snoepweg nabij het Alrijne zieken-

huis (-13%), waar de etmaalintensiteiten dalen door de snelheidsverhoging op de Oude 

Spoorbaan. 

 

De snelheidsverhoging naar 80 km/h heeft een verschuiving van de verkeersstromen tot 

gevolg. De verkeersstromen worden meer geconcentreerd op de Leidse Ring Noord, 

waardoor de gehele ring meer als ontsluitingsroute voor de Leidse agglomeratie gaat 

functioneren. Reden hiervoor is onder meer dat de reistijd via de Oude Spoorbaan het 

laagste is op veel relaties tussen Leiden/Leiderdorp en de A4. Dit heeft tot gevolg dat de 

intensiteiten in de centrumgebieden van Leiden en Leiderdorp afnemen, waardoor deze 

worden ontlast. De snelheidsverhoging op de Oude Spoorbaan zorgt er voor dat het func-

tioneren van de Leidse Ring Noord beter aansluit bij de gestelde doelen.  

 

 

 



 

 

 

 

Vestiging Amsterdam 

De Ruyterkade 143 

1011 AC Amsterdam 

T (020) 420 92 17 

F (020) 420 63 47 

 

 

www.goudappel.nl 

goudappel@goudappel.nl 

 


