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Raadpleegtraject concept-voorkeursuitwerking Leidse Ring Noord 

Terugkoppeling tracédeel Oude Spoorbaan 

Reactie van de projectgroep Leidse Ring Noord op de opmerkingen, suggesties en 

vragen vanuit de klankbordgroep van het tracédeel Oude Spoorbaan, ondernemers 

van De Baanderij en een bewoner van de Zijldijk tijdens het raadplegen en van 

raadsleden tijdens het informeren over de concept-voorkeursuitwerking van de 

Leidse Ring Noord 

18  april  2016 

 

 

A. Algemeen 

Vraag A1 Kunnen wij meer informatie krijgen over de verkeers-, lucht- en 
geluidmodellen? 

Bron Klankbordgroepen Plesmanlaan, Willem de Zwijgerlaan en Oude 
Spoorbaan, raadsleden van Leiden en Leiderdorp 

Toelichting Er leven veel vragen over de berekeningen op het gebied van 
verkeer, luchtkwaliteit en geluidsoverlast en over hoe de 
berekeningen zich verhouden tot metingen. 

Reactie projectgroep De projectgroep heeft een aparte informatieavond georganiseerd 
over de onderwerpen verkeer, lucht en geluid. Het doel van de 
bijeenkomst was geïnteresseerden achtergrondinformatie te geven 
en de leesbaarheid / interpretatie van de onderzoeksrapporten te 
verbeteren. Als secundair doel werd beoogd het vergroten van 
begrip van en daarmee het vertrouwen in de onderzoekscijfers. 
Tijdens de avond is er door specialisten algemene informatie 
gegeven over verkeers-, lucht- en geluidsberekeningen, en is er 
ingegaan op de lucht- en geluidscijfers op locaties langs het tracé 
van de Leidse Ring Noord. Voor het tracédeel Oude Spoorbaan 
heeft deze informatieavond plaatsgevonden op dinsdag 17 
november 2015. 

Advies projectgroep aan 
stuurgroep 

N.v.t. 

 

Vraag A2 Wat is de huidige situatie van de luchtkwaliteit? 

Bron Raadsleden van Leiden en Leiderdorp 

Toelichting In de presentatie over de concept-voorkeursuitwerking van 15 september 
2015 worden cijfers gegeven van de luchtkwaliteit langs de Leidse Ring 
Noord voor het jaar 2020. Gevraagd wordt wat die cijfers zijn in de huidige 
situatie. 

Reactie 
projectgroep 

Onderstaande tabel geeft de huidige luchtkwaliteit weer.  
De laatste twee kolommen laten zien dat langs de Leidse Ring Noord de 
concentraties van NO2 tussen de 30 en 37 microgram/m3 liggen en de 
concentraties van PM10 tussen de 22 en 25 microgram/m3. Gemiddeld 
25% van de NO2 en 6% van de PM10 is van het verkeer van de weg zelf 
afkomstig. De rest betreft achtergrondverontreiniging, die bijvoorbeeld 
wordt veroorzaakt door verkeer elders, buitenland en industrie.  
De eerste drie kolommen geven de hoogst gemeten waarden langs de 
Leidse Ring Noord weer. Tot slot wordt nog de huidige luchtverontreiniging 
voor de locatie Driegatenbrug gegeven. 

 



2 
 

2015 ( max. 
concentraties) 

Achtergrond Bijdrage 
verkeer 

Totale 
concentra
-tie 

Totaal 
(achtergrond + 
verkeer) 

Aandeel 
verkeer 

Leidse Ring 
Noord 

     

NO2 25,6 11,0 36,6 tussen 30  
en 37 

Gem. 25 % 

PM10 23,2 2,2 25,4 tussen 22  
en 25 

Gem. 6 % 

Driegatenbrug      

NO2 23,4 11,8 35,2 tussen 30  
en 35 

Ca. 34 % 

PM10 22,8 2,3 25,1 tussen 24  
en 25 

Ca. 9 % 

Concentraties in microgram/m3 

 
Tijdens de informatieavonden over de onderwerpen verkeer, lucht en geluid 
op 16 en 17 november 2015 is een nadere toelichting hierop gegeven. De 
presentatie van die avond is op de website geplaatst 
(www.leiden.nl/leidsering onder ‘Documenten’). 

Advies projectgroep 
aan Stuurgroep 

N.v.t. 

 

Vraag A3 Kan er worden gehandhaafd op maximumsnelheid en op rood 
licht, bijvoorbeeld door middel van flitsers? 

Bron Klankbordgroepen Plesmanlaan, Willem de Zwijgerlaan en Oude 
Spoorbaan 

Toelichting Een algemene klacht is dat bewoners overlast ervaren van te hard 
rijdende auto’s. Dat is gevaarlijk en geeft extra geluidoverlast. 
Voorgesteld wordt om maatregelen te nemen om de 
maximumsnelheid te handhaven en te controleren op rood-
lichtovertredingen, bijvoorbeeld door middel van flitsers. 

Reactie projectgroep De projectgroep heeft overleg gevoerd met de politie over de 
mogelijkheden van handhaven van snelheid. De politie heeft 
aangegeven niet op snelheid te handhaven met het doel milieu- of 
geluidoverlast te beperken. Er wordt alleen op snelheid of rood licht 
gehandhaafd als dat voor de veiligheid wenselijk geacht wordt, met 
andere woorden: als er op een locatie veel ongevallen voorkomen 
en voorkomen zouden kunnen worden. De politie heeft het advies 
gegeven om het wegontwerp en de maximumsnelheid zo veel 
mogelijk op elkaar te laten aansluiten. De projectgroep blijft ook in 
het vervolg van het project in overleg met de politie over handhaving 
en veiligheid. 

Advies projectgroep aan 
stuurgroep 

Wegontwerp en maximumsnelheid zo veel mogelijk op elkaar laten 
aansluiten.  
Overleg met de politie over handhaving en veiligheid voortzetten. 

 

B. Tracédeel Oude Spoorbaan 

Vraag B1 Kan de projectgroep een variant onderzoeken van het plan met  
verdubbeling van de Oude Spoorbaan inclusief ongelijkvloerse 
aansluiting bij de Schildwacht, maar met een 
maximumsnelheid van 50 km/h? 

Bron Klankbordgroep Oude Spoorbaan 

Toelichting De redenering achter deze vraag is dat snelheidsverhoging van 50 
km/h naar 80 km/h slechts 30 seconden tijdwinst zou opleveren, 
maar wel geluidmaatregelen noodzakelijk maakt. De leden van de 
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klankbordgroep uit Buitenhof en Leyhof willen de snelheid op 50 km 
houden en willen (met uitzondering van Ovaal) geen 
geluidsvoorzieningen die het uitzicht belemmeren. Ook wordt er 
voorgesteld om snelheidsovertredingen tegen te gaan en te 
handhaven op de maximumsnelheid. 

Reactie projectgroep De variant ‘Oude Spoorbaan 50 km/h’ is op vier aspecten 
onderzocht: 

1. aansluiting bij de uitgangspunten van de Oplossing LAB071 
2. verkeerskundig effect 
3. milieukundig effect 
4. mogelijkheid van handhaven op de maximumsnelheid 

 
Ad 1 
Om tegemoet te komen aan de doelstellingen van de Oplossing 
LAB071 is doorstroming op en betrouwbaarheid van de Leidse  
Ring Noord zowel in de spits als daarbuiten essentieel. Hiervoor zijn 
maatregelen nodig die ervoor zorgen dat de route aantrekkelijk 
wordt waardoor er meer auto’s van deze route gebruik zullen 
maken. Dan zal: 
-  er minder (auto)verkeer door de kernen rijden. Hierdoor worden 
de kernen ontlast en ontstaat er ruimte voor inpassing van 
(hoogwaardig) openbaar vervoer; 
- de milieuoverlast (lucht en geluid) binnen de agglomeratie per 
saldo verbeteren; 
-  de verkeersveiligheid toenemen. 
De inzet is dan ook om alle maatregelen die tegemoet komen aan 
deze ambitie en die verantwoord kunnen worden ingepast, in het 
plan op te nemen en uit te voeren. Snelheidsverhoging van de Oude 
Spoorbaan van 50 naar 80 km/h is een maatregel die aan deze 
doelstelling voldoet. 
 
Ad 2 
Verkeerskundig bureau Goudappel Coffeng heeft een studie 
uitgevoerd naar het effect van het snelheidsverschil tussen 50 en 80 
km/h. Voor de bepaling van verkeersintensiteiten zijn twee 
verschillende periodes relevant. De spitsperiode wordt gebruikt om 
het ontwerp op te baseren. Dit is de drukste periode, dit verkeer 
moet goed kunnen worden afgewikkeld. Voor het effect op 
leefbaarheid is echter de totale hoeveelheid verkeer het belangrijkst 
(etmaalintensiteit). Immers elke auto geeft uitstoot. In zijn rapport 
concludeert het bureau dat een verhoging van de snelheid naar 80 
km/h op de Oude Spoorbaan in de spits een beperkt effect heeft en 
buiten de spits een wijziging in de verkeersstromen rond Leiderdorp 
tot gevolg heeft. Er gaat meer verkeer via het noordelijk deel van 
het Engelendaal naar de Oude Spoorbaan, om de Leidse Ring 
Noord als ontsluitingsweg te gebruiken. Daarnaast neemt de 
etmaalintensiteit op het Engelendaal ter hoogte van het Winkelhof af 
(8%). De Leidse Ring Noord gaat in die situatie functioneren 
conform de gestelde doelen. Dit is ook merkbaar op de 
Leiderdorpsebrug (2%) en de Persant Snoepweg (13%) nabij het 
Alrijne ziekenhuis. Op deze wegen dalen de etmaalintensiteiten 
door de snelheidsverhoging op de Oude Spoorbaan. 
Verwezen wordt naar het rapport van Goudappel Coffeng 
“Snelheidsregime Oude Spoorbaan 50-80 km/h dd. 14 januari 2016. 
 
Ad 3 
Milieukundig bureau DGMR heeft een onderzoek uitgevoerd naar 
de geluidseffecten van de variant ‘Oude Spoorbaan 50 km/h’. 
Geconcludeerd wordt dat bij 50 km/h wettelijk gezien geen 
geluidmaatregelen noodzakelijk zijn. Verwezen wordt naar het 
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rapport van het akoestisch onderzoek van DGMR van 23 oktober 
2015. 
 
Ad 4 
De politie heeft een advies opgesteld over de te kiezen 
maximumsnelheid. Aangegeven wordt dat een maximumsnelheid 
van 50 km/h niet passend is bij het karakter van het wegontwerp. 
Geadviseerd wordt om in het plan een maximumsnelheid van 80 
km/h aan te houden en het wegontwerp en de maximumsnelheid op 
elkaar te laten aansluiten. De politie geeft tevens aan dat, indien de 
maximumsnelheid in het plan op 50 km/h wordt, zij daarop niet zal 
handhaven Verwezen wordt naar het advies van de politie van 23 
oktober 2015 en naar het “Beleidskader Flitspalen” van 4 juni 2015. 

Advies projectgroep aan 
Stuurgroep 

Indien de variant ‘Oude Spoorbaan 50 km/h’ wordt gekozen, dan zal 
naar verwachting de maximumsnelheid op grote schaal 
overschreden worden, omdat (in aansluiting op de uitgangspunten 
van de Oplossing LAB071) de weg breder wordt en er een 
ongelijkvloerse aansluiting wordt gemaakt. Nu al, in de huidige 
situatie, nodigt het wegontwerp uit tot sneller rijden en is de 
gemiddelde snelheid ca. 70 km/h. 
 
De politie heeft aangegeven dat er bij een maximumsnelheid van 50 
km/h niet op de maximumsnelheid gehandhaafd zal worden en 
adviseert om een bij het ontwerp passende maximumsnelheid te 
kiezen. Derhalve zal het wegontwerp van de Oude Spoorbaan 
afgestemd worden op een maximumsnelheid van 80 km/h. 
 
Omdat bij de variant met 50 km/h geen geluidmaatregelen hoeven 
te worden genomen maar het verkeer naar verwachting toch 
gemiddeld 70 à 80 km/h zal rijden, zijn de (ontbrekende) 
geluidmaatregelen niet in overeenstemming met de te verwachten 
situatie. De geluidmaatregelen die benodigd zijn bij 80 km/h, zijn 
verantwoord in te passen. 
 
De variant met 50 km/h brengt met zich mee dat een deel van het 
(doorgaande) autoverkeer met name buiten de spits door de kern 
van Leiderdorp blijft rijden en het verkeer onvoldoende verleidt om 
de Leidse Ring te nemen. Daarmee voldoet deze variant niet aan de 
doelstelling van de Oplossing LAB071 en het verkeersbeleid van 
Leiderdorp (Integraal Verkeers- en Vervoerplan). 
 
Geadviseerd wordt de ontwerpsnelheid van 80 km/h op de Oude 
Spoorbaan conform plan aan te houden. 

 

Vraag B2 Hoe hoog wordt de geluidbelasting aan de kant van de 
Boterhuispolder? 

Bron Raadsleden van Leiden en Leiderdorp 

Toelichting / achtergrond De geluidbelasting van de woningen langs het tracédeel Oude 
Spoorbaan is wel berekend, maar die aan de kant van de polder 
niet. 

Reactie projectgroep De projectgroep heeft berekend wat de gevolgen van de concept-
voorkeursuitwerking zijn voor de geluidbelasting in de 
Boterhuispolder en van drie situaties de geluidcontouren laten 
uittekenen. Het betreft: 
 

 2020 REF 50km 
De  situatie in 2020 met autonome groei, de huidige 
wettelijke maximumsnelheid van 50 km/h op de Oude 
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Spoorbaan en het huidige asfalttype (DAB) 
 

 2020 REF 70km 
De  situatie in 2020 met autonome groei, de werkelijk 
gemeten gemiddelde snelheid van 70 km/h op de Oude 
Spoorbaan en het huidige asfalttype (DAB) 
 

 2030 BASIS 80km 
De situatie in 2030 BASIS met een wettelijke 
maximumsnelheid van 80 km/h op de Oude Spoorbaan en 
wegdektype DDA (geluid reducerend asfalt). 

 
Voor de vergelijking van de verschillen is de afstand van de 50 
dB(A)-contour tot de weg bepaald: 

 In 2020 REF 50 km/h:  Afstand 205 m  

 In 2020 REF 70 km/h:  Afstand 225 m  

 In 2030 BASIS 80 km/h: Afstand 215 m 
(en ter plaatse van de verdiepte ligging ligt de contour op 
135 m) 

 
Geconcludeerd wordt dat in de eindsituatie in 2030 de 
geluidsniveaus in de polder nagenoeg gelijk zijn aan de wettelijke 
situatie in 2020. Ter plaatse van de verdiepte ligging wordt het 
stiller. Wanneer een vergelijking gemaakt wordt met de werkelijk 
gereden gemiddelde snelheid van 70 km/h, dan wordt het met dit 
plan stiller in de Boterhuispolder dan wanneer er geen 
aanpassingen worden gedaan. Zie ook de afbeeldingen op de 
volgende pagina’s. 

Advies projectgroep aan 
stuurgroep 

Het wegontwerp van de Oude Spoorbaan met 80 km/h kan 
verantwoord worden ingepast in het polderlandschap. Onderzoek 
toont aan dat de geluidsituatie door dit plan verbetert ten opzichte 
van de situatie die in 2020 verwacht wordt indien de huidige situatie 
wordt gecontinueerd. 
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Vraag B3 Mogen de gevels van de boogwoningen in de zin van de wet als 
“dove gevels” worden aangemerkt? 

Bron Klankbordgroep Oude Spoorbaan 

Toelichting / achtergrond Het al dan niet van toepassing zijn van dove gevels heeft effect op 
de toetsing van de geluidbelasting. 
De leden van de klankbordgroep uit Driegatenbrug zijn van mening 
dat de gevel op laag 3 niet als dove gevel beschouwd kan worden 
vanwege de bijzondere constructie ter plaatse. 

Reactie projectgroep Voor de boogwoningen geldt volgens het bestemmingsplan dat 
deze aan de zijde van de Oude Spoorbaan uitgevoerd zijn als dove 
gevel op bouwlaag 3 en 4 en er is een hogere waarde vastgesteld 
voor de gevel op bouwlaag 2.  
Achter de gevel op bouwlaag 2 bevindt zich een serre over twee 
verdiepingen (bouwlaag 2 en 3).  
 
Aangezien de gevel op bouwlaag 3 grotendeels uit glas bestaat en 
er een open verbinding aanwezig is met bouwlaag 2 (serre) is het 
van belang dat de gevel voldoende geluidsisolerend uitgevoerd is 
teneinde aan de eisen van het Bouwbesluit en de Wet geluidhinder 
te voldoen met betrekking tot het geluidsniveau in de woning 
(destijds 35 dB(A)). De geluidsbelasting op de gevel op de 
bouwlagen 2 en 3 varieert tussen 58 en 70 dB (zonder aftrek 5 dB 
art. 110g) als gevolg van de afscherming door stenen wand op de 
erfafscheiding en is dus erg afhankelijk van de hoogte. 
 
Of de huidige gevel aan de geluidwerende eisen uit het Bouwbesluit 
/ Wet geluidhinder voldoet, kan het beste aangetoond worden door 
een meting/berekening van de huidige gevel. 

Advies projectgroep aan 
stuurgroep 

De geluidsbelastingen van de boogwoningen toetsen conform 
bestemmingsplan (bouwlaag 2 geluidsgevoelig en bouwlagen 3 en 
4 als dove gevels) 
Ter plaatse van de boogwoningen aan de Zijlstroom de huidige 
geluidsisolatie bepalen door meting/berekening en eventueel 
aanvullende maatregelen adviseren om aan de eisen uit het 
Bouwbesluit/Wet geluidhinder te voldoen. 

 

Vraag B4 Kan de aansluiting met de Engelendaal compacter worden vormgegeven, 
waarbij het noordelijk fietspad komt te vervallen en daarvoor in de plaats 
onder de Engelendaal een langzaam-verkeertunnel wordt aangelegd?  
Kan in die situatie de bypass naar de Baanderij vervallen?  
Kan de Oude Spoorbaan zo ver mogelijk van de woningen worden 
afgebogen?  
Kan op de plaats van het noordelijke fietspad over de gehele lengte een 
geluidvoorziening worden gemaakt (zie onderstaande schets)? 
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Bron Klankbordgroep Oude Spoorbaan 

Toelichting De bewoners van Driegatenbrug ondervinden in de huidige situatie al veel overlast 
van het verkeer. Door de wegas verder van de boogwoningen te leggen en door 
een geluidvoorziening te plaatsen tussen de woningen en de weg verwachten de 
bewoners van de boogwoningen een verbetering van hun woonklimaat. Zij 
verwachten dat ook de achterliggende woningen daarvan profijt hebben, omdat er 
een geluidvoorziening over de gehele lengte wordt voorgesteld. 
Het fietspadennetwerk wordt logischer door de aanleg van een nieuwe fietstunnel 
onder de Engelendaal. Om die reden en om ruimte te creëren voor deze 
aanpassingen wordt voorgesteld de bypass naar de Baanderij te laten vervallen.  

Reactie 
projectgroep 

De projectgroep heeft dit alternatief uitgewerkt in een schetsontwerp en er is een 
kostenraming opgesteld. Uit het schetsontwerp blijkt dat de inpassing van dit 
alternatief verantwoord kan geschieden en dat de extra kosten voor dit alternatief 
aanvaardbaar zijn. In dit schetsontwerp komt de bypass naar de Baanderij te 
vervallen. Hiermee wordt ruimte gecreëerd voor de verschuiving van het kruispunt 
en wordt een conflict voorkomen tussen het fietsverkeer van en naar de fietstunnel 
en het autoverkeer over de bypass. Uit onderzoek is gebleken dat het kruispunt 
Engelendaal en het kruispunt Rietschans voldoende capaciteit bezitten om het 
verkeer ook zonder de bypass af te wikkelen. Voorgesteld wordt dit alternatief, 
inclusief de extra fietstunnel en het laten vervallen van de bypass, in het plan op te 
nemen. Bij de verdere uitwerking na het Kaderbesluit zullen de afmetingen, vorm 
en de materiaalkeuze van de geluidvoorziening in nauw overleg met de leden uit de 
klankbordgroep en andere betrokken bewoners van Driegatenbrug nader worden 
bepaald. Inzet daarbij is om de lengte van de geluidsvoorziening zo lang mogelijk 
te laten zijn; de projectgroep zal zich inspannen voor verlenging tot de Zijlbrug en in 
de oostelijke richting.  Het noordelijke fietspad zal vervallen.. 
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Advies 
projectgroep 
aan 
stuurgroep 

Dit alternatief, inclusief de extra fietstunnel en het laten vervallen van de bypass, in 
het plan opnemen. 
Bij de verdere uitwerking na het Kaderbesluit de afmeting, vorm en de 
materiaalkeuze van de geluidvoorziening nader bepalen in nauw overleg met de 
leden uit de klankbordgroep en andere betrokken bewoners van Driegatenbrug. De 
inspanning daarbij is om de lengte van de geluidsvoorziening zo lang mogelijk te 
houden, zowel tot de Zijlbrug als in oostelijke richting. 
Het noordelijke fietspad in het plan laten vervallen.. 

 

Vraag B5 Kunnen de bewoners betrokken worden bij de verdere 
inpassing van de ongelijkvloerse kruising, de 
geluidvoorzieningen en de groenvoorzieningen? 
En meer specifiek: Als er een geluidscherm nodig is, kan er 
dan een transparant geluidscherm waarop geen graffiti 
mogelijk is, of een groene geluidswal tussen de brug over de 
Dwarswatering en de Leyhof geplaatst worden, als de Oude 
Spoorbaan verbreed wordt? 

Bron Klankbordgroep Oude Spoorbaan 

Toelichting / achtergrond Buurtbewoners hebben aangegeven betrokken te willen worden bij 
de verdere inpassing van de weg, het kunstwerk, de 
geluidvoorzieningen en het groen.  
De leden uit Buitenhof en Leyhof maken met uitzondering van het 
(bestaande) scherm ter hoogte van oa de Leidekker en een 
geluidsvoorziening ter hoogte van het Ovaal bezwaar tegen een 
zichtbelemmerend geluidscherm. 
De bewoners wensen, als een geluidscherm nodig is, een 
doorzichtig scherm vanwege het uitzicht op de polder of anders een 
geluidsvoorziening met een groene uitstraling. 



12 
 

Reactie projectgroep We betrekken omwonenden hier graag bij. We hebben dat in deze 
fase van het project gedaan door middel van dit raadpleegtraject. In 
de volgende fase van het project, wanneer de ontwerpen verder 
uitgewerkt en gedetailleerd worden, betrekken we omwonenden 
opnieuw. De opmerkingen die nu al door de klankbordgroep 
gemaakt zijn, nemen we daar ook in mee.   
Wat groenvoorzieningen betreft, zijn de plannen nu nog te 
onduidelijk om deze in te tekenen. In de verdere uitwerking van het 
ontwerp zal dit zeker aan bod komen. Wel wordt er nu alvast budget 
voor groenvoorzieningen gereserveerd in de projectbegroting. 

Advies projectgroep aan 
stuurgroep 

De inpassing van de ongelijkvloerse kruising, de 
geluidvoorzieningen en de materialisering daarvan en de 
groenvoorzieningen in de vervolgfase van het project nader 
onderzoeken en uitwerken. Omwonenden hierbij opnieuw 
betrekken. De opmerkingen die nu al door de klankbordgroep 
gemaakt zijn, daar ook in meenemen. 
Budgetreservering voor groenvoorzieningen in de projectbegroting 
opnemen. 

 

Vraag B6 Kunnen maatregelen aan de Zijlbrug worden genomen om 
klachten ten gevolge van verkeerslawaai, trillen van het 
brugdek en rijden over de overgangsconstructie te 
verminderen? 

Bron Klankbordgroep Oude Spoorbaan 

Toelichting / achtergrond Buurtbewoners klagen over geluidhinder van de Zijlbrug ten gevolge 
van verkeerslawaai, trillen van het brugdek en rijden over de 
overgangsconstructie. 

Reactie projectgroep De Zijlbrug is eigendom van de provincie. Er is contact gelegd met 
de provincie om de klachten over te brengen. De provincie heeft te 
kennen gegeven in 2018 groot onderhoud aan de brug te zullen 
uitvoeren.  In overleg met de provincie zal onderzocht of dan tevens 
maatregelen kunnen worden genomen om de klachten van de 
bewoners te verminderen. Onze onderzoeksvragen betreffen: 

1. Kan het afstralen van geluid van de brug verminderd 
worden door een anti-trillingsmateriaal aan de onderzijde 
van het dek te plakken? 

2. Kan de overgangsconstructie verder worden verbeterd? 
3. Kan de brugleuning van het vaste deel van de brug aan de 

noordzijde (gedeeltelijk) worden voorzien van een 
geluidscherm? (Deze vraag zowel vanuit technisch als 
ruimtelijk oogpunt beantwoorden.) 

 
Naar onze inschatting kan, technisch gezien, op eenvoudige wijze 
de brugleuning op het vaste deel van de brug aan de noordoost 
zijde voorzien worden van een scherm met dezelfde hoogte als de 
brugleuning. Verwacht wordt dat enige geluidreductie ontstaat, wat 
een geringe positieve bijdrage kan leveren aan het woonklimaat van 
de achtergelegen woningen. Onderzocht wordt of ook aan de kant 
van Leiden op de Zijlbrug een geluidscherm kan komen vanaf de 
klep zodat de brug symmetrisch is. 
 
Voorgesteld wordt voor dit onderdeel een budgetreservering in de 
projectbegroting op te nemen en dit onderwerp na het Kaderbesluit 
verder uit te werken. 

Advies projectgroep aan 
stuurgroep 

Voor dit onderdeel een budgetreservering in de projectbegroting 
opnemen en dit onderwerp na het Kaderbesluit verder uitwerken. 
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Vraag B7 Aan welke zijde wordt de Oude Spoorbaan verbreed? 

Bron Klankbordgroep Oude Spoorbaan 

Toelichting / achtergrond Buurtbewoners hebben hun voorkeur uitgesproken voor verbreding 
aan de zijde van de Boterhuispolder. 

Reactie projectgroep De projectgroep heeft deze vraag vanuit verschillende oogpunten 
bekeken: technisch, juridisch, financieel, stedenbouw en groen. 
Voor de verbreding van de Oude Spoorbaan moet ook de brug over 
de Dwarswatering verbreed worden. Voor deze verbreding is het het  
meest logisch een nieuw brugdeel aan de bestaande brug te 
bouwen aan de kant van de polder. De onderzoeken naar de ligging 
van kabels en leidingen geven ook aan dat verbreding richting de 
polder het meest wenselijk is. Financieel en privaatrechtelijk is er 
geen belemmering voor verbreding aan de kant van de polder. Ook 
stedenbouwkundig gezien kan er richting de polder verbreed 
worden.  
Vanuit groenbeleid is verbreding van de Oude Spoorbaan met 10 
meter naar de zijde van de Boterhuispolder en realisatie van de 
tunnel goed in te passen. Daarbij moet wel rekening worden 
gehouden met bijvoorbeeld de toegankelijkheid en beleving van de 
polder, lokale compensatie (water en groen) en eisen uit de Flora- 
en faunawet. Verbreding aan de zijde van Buitenhof/Leyhof heeft 
niet de voorkeur. De waarde (ook vanuit beheer) van de strook 
groen die dan overblijft is niet groot. Daarnaast heeft verbreding 
naar de polderkant minder impact op de totale waarde van de 
polder. 
Gezien de uitkomsten van deze eerste verkenningen en de 
voorkeur van de bewoners wordt voorgesteld in het plan op te 
nemen de Oude Spoorbaan in de richting van de Boterhuispolder te 
verbreden. 

Advies projectgroep aan 
stuurgroep 

In het plan opnemen de Oude Spoorbaan in de richting van de 
Boterhuispolder te verbreden. 

 

Vraag B8 Kan de tunnelbak dieper worden aangelegd in verband met het behouden 
van het vrije uitzicht op de Boterhuispolder en kan de tunnelbak langer 
doorlopen?  

Zie ook B9 

Bron Klankbordgroep Oude Spoorbaan, D66 Leiderdorp 

Toelichting / 
achtergrond 

De klankbordgroepleden uit de wijken Leyhof en Buitenhof geven aan: 

 De Oude Spoorbaan is behoorlijk verzakt en ligt een stuk lager dan toen 
de wijk Leyhof werd gebouwd. Wordt de weg naar de oorspronkelijke 
hoogte gebracht bij de herinrichting met tunnelbak en wat zijn hiervan 
de consequenties voor het uitzicht op de Boterhuispolder? 

 Is het mogelijk om de tunnelbak verder door te laten lopen aan de kant 
van de rotonde met de N446? 

 Ter hoogte van het ovaal loopt de weg hoger i.v.m. een duiker onder de 
weg. Is het mogelijk deze te verlagen? 

 Kan de tunnelbak dieper worden aangelegd waardoor de randen van de 
tunnelbak gelijk komen te liggen met het maaiveld? Dit heeft een 
positief effect op het vrije uitzicht vanuit de wijk Leyhof over de 
Boterhuispolder. 

Reactie 
projectgroep 

Hoogteligging Oude Spoorbaan 
De projectgroep is bekend met de zettingsgevoelige ondergrond op deze locatie 
en verwacht dat enige zetting heeft plaatsgevonden. In verband met onder meer 
de grondwaterstand zal de nieuwe weg weer naar de oorspronkelijke hoogte 
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worden teruggebracht. De weg komt daarmee naar verwachting tussen de 10 
en 20 cm hoger dan de huidige weg te liggen. Dit heeft geen of nauwelijks 
consequenties voor het uitzicht. 
 
Lengte en diepte tunnelbak 
De nu ontworpen lengte van de bak is zodanig dat deze ruim overeenkomt met 
de lengte van de woonblokken aan de Dijkwacht. Verdere verlenging in 
oostelijke richting zal slechts marginaal mogelijk zijn vanwege de positie van de 
duiker die gehandhaafd moet blijven. Ook de noodzakelijk zichtlengte naar de 
nabij gelegen rotonde met de N446 speelt hierbij een rol. Verdere verlenging in 
westelijke richting zal marginale voordelen bieden omdat hier een 
geluidvoorziening van zeer beperkte hoogte (ca. 1 meter hoog) verwacht wordt. 
De diepte van de bak is zodanig gekozen dat de huidige weghoogte van de 
aansluitende Schildwacht aangehouden kan worden. De randen van de bak 
komen ongeveer op de huidige maaiveldhoogte. Rondom de bak moet om 
veiligheidsredenen altijd een borstwering/reling geplaatst worden tot ca. 1 meter 
hoogte. Verlenging van de bak zou betekenen dat ook de borstwering/reling 
verlengd moet worden. Dit zal de zichtsituatie voor de Dijkwachtbewoners bij 
een verlenging niet verbeteren. Voorgesteld wordt de borstwering/reling tevens 
te gebruiken als geluidvoorziening. Verlenging van de bak betekent ook dat de 
parallelstroken langs de bak verlengd moeten worden, waardoor per saldo meer 
m2 asfalt moet worden aangelegd. 
 
Geluidseffect bij verlengen / verdiepen 
Milieukundig bureau DGMR heeft onderzocht hoeveel de weg verdiept zou 
moeten worden om geen geluidsvoorzieningen te hoeven treffen. Uit dit 
onderzoek blijkt dat het verder verdiepen van de weg weinig effect heeft op de 
geluidbelasting. Het verder verlengen van de tunnel heeft hierop wel een 
positief effect. Hierboven is aangegeven dat verlenging in oostelijke richting 
slechts marginaal mogelijk is. 
 
Een nieuwe ontwikkeling voor het reduceren van de geluidsbelasting zonder het 
beperken van het uitzicht zijn zogenaamde diffractoren. Dit zijn betonnen 
elementen die horizontaal naast het wegdek geplaatst worden (zie 
onderstaande figuur) en die door hun vorm leiden tot een geluidsreductie van 2 
a 3 dB. Op dit moment wordt er gewerkt aan een methode om deze innovatie op 
te nemen in de regelgeving, zodat die ook werkelijk op grote schaal toegepast 
kan gaan worden. Dit gebeurt naar verwachting in 2016. Verwacht wordt dat 
met deze diffractoren de nu geplande geluidvoorzieningen van 1 tot 1,5 meter 
langs de Oude Spoorbaan achterwege kunnen blijven, ook bij een 
maximumsnelheid van 80 km/h. Een reling/borstwering rondom de tunnelbak tot 
circa 1 meter hoogte blijft wel noodzakelijk. 
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Advies 
projectgroep 
aan stuurgroep 

 Het toepassen van diffractoren verder onderzoeken. 

 Bij het contracteren van marktpartijen voor de uitvoering het criterium 
“beperken van omgevingshinder” benoemen, waardoor zij uitgedaagd 
worden om de ongelijkvloerse aansluiting te optimaliseren/verlengen. 
Zie ook B9. 

 

Vraag B9 Kan de tunnelbak over een grotere lengte half-verdiept worden aangelegd 
met een folieconstructie? 

Bron Raadsleden Leiderdorp (fractie D66) 

Toelichting / 
achtergrond 

De fractie van D66 heeft gevraagd het alternatief van de heer J. Klimbie te 
onderzoeken: 
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Reactie 
projectgroep 

Geluidseffect 
Met het voorgesteld alternatief met een plaatselijk half-verdiepte aanleg van de 
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Oude Spoorbaan wordt vooral beoogd het uitzicht richting de polder te behouden 
omdat verwacht wordt dat de geluidvoorzieningen mogelijk achterwege kunnen 
blijven. Daarom heeft milieukundig bureau DGMR onderzocht hoeveel de weg 
verlengd / verdiept zou moeten worden om geen geluidsvoorzieningen te hoeven 
treffen. Verwezen wordt naar de tekst onder B8. 
 
Folieconstructie 
Hoewel de voorgestelde alternatieve aansluiting van de Schildwacht veel 
verkeerskundig en ruimtelijke nadelen heeft en daardoor niet interessant is, kan het 
toepassen van een folieconstructie zeker overwogen worden. Met name in de 
hoger gelegen delen van de hellingbanen. Mits goed uitgevoerd hoeft deze 
constructie kwalitatief niet minder te zijn dan een betonnen fundering. 
Aandachtspunt is dat de ondergrond zettingsgevoelig is. Een folieconstructie is 
gevoeliger voor beschadiging, waardoor het risico van lekkage groter is. Dit kan 
met name een probleem vormen bij de overgang van een met palen gefundeerd 
constructiedeel naar het deel met de folieconstructie. Het ontwerpen van de 
(funderings)constructie willen wij echter overlaten aan de aannemer. Wij gaan 
vooralsnog uit van een zogeheten Design & Construct contractvorm. Bij deze 
contractvorm kan de expertise van de aannemer maximaal ingezet worden om het 
ontwerp te optimaliseren. Ook het optimaliseren van het lenteprofiel, het verlengen 
van de verdiepte ligging tegenover het “trapveldje”, kan hier onderdeel van 
uitmaken. Bij deze contractvorm wordt naar verwachting de beste prijs-
kwaliteitverhouding verkregen. Door nu al een keuze te maken in het toepassen 
van een folieconstructie beperken wij de ontwerpvrijheid van de aannemer. 

Advies 
projectgroep 
aan 
stuurgroep 

Bij het contracteren het criterium “beperken van omgevingshinder” te benoemen, 
waardoor de marktpartijen uitgedaagd worden om de ongelijkvloerse aansluiting te 
optimaliseren / verlengen. 

 

Vraag B10 Kan inzicht worden gegeven in de kostenraming van het 
alternatief van een Aquaduct / tunnel onder de Zijl? 

Bron Klankbordgroep Oude Spoorbaan 

Toelichting / achtergrond Vanwege de vertrouwelijke aard van kostenramingen is er tot nu toe 
alleen een totaalbedrag voor een tunnel onder de Zijl genoemd. De 
leden van de klankbordgroep wensen graag meer inzicht in hoe dit 
totaalbedrag tot stand is gekomen. 

Reactie projectgroep Het ingenieurs- en adviesbureau Antea Group heeft, op basis van 
‘expert judgement’ en referentie, een kostenraming opgesteld voor 
het realiseren van een tunnel onder de Zijl en de Dwarswatering.  
Deze raming werd al eerder opgesteld naar aanleiding van vragen 
hierover tijdens het reactietraject van de Oplossing LAB071. 
  
Uitgangspunten 
Bij deze raming is men uitgegaan van een tunnel die begint voor het 
kruispunt met de Sumatrastraat en die dus onder dit kruispunt, de 
Zijl en de Dwarswatering doorgaat en daarna weer boven komt. 
Deze tunnel heeft een lengte van ruim 1.200 meter, waarvan 
ongeveer driekwart gesloten en één kwart open. Vanwege de lengte 
zijn de tunnelveiligheidsmaatregelen van toepassing conform de 
Tunnelveiligheidswet. Tussen de tunnelbuizen moet een 
vluchtweg/kabelkoker worden ingepast. Het dwarsprofiel van de 
tunnel is 2x2 rijstroken met een middenwand. Bij de 
tunnelbeëindiging ten oosten van de Dwarswatering zijn er in- en 
uitvoegstroken naast de tunnel nodig, waardoor er plaatselijk 2x3 
rijstroken nodig zijn. De tunnel is bedoeld voor het doorgaande 
verkeer; voor de afwikkeling van het lokale verkeer moet er ook 
boven op de tunnel infrastructuur terugkomen en is er alsnog een 
brug over de Zijl nodig. Op basis van deze uitgangspunten is Antea 
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tot onderstaande raming gekomen.  
  
Raming 
De raming komt uit op een totaal van ca. € 195 miljoen. Hierin zijn 
opgenomen: fundering en damwanden, tunnel, wegen, 
tunneltechnische installaties, maaiveldinrichting boven op de tunnel, 
sloop en herbouw van de Zijlbrug, bescherming van de 
woongebouwen aan de rand van de tunnel, engineeringskosten, 
vastgoedkosten en overige bijkomende kosten zoals het verleggen 
van kabels en leidingen. De geraamde bedragen per onderdeel 
moeten wij vertrouwelijk houden vanwege onze positie ten opzichte 
van marktpartijen in een eventuele aanbesteding. 

Advies projectgroep aan 
stuurgroep 

De uitgangspunten van de kostenraming zullen benoemd worden, 
maar vanwege de vertrouwelijke aard van kostenramingen zal 
alleen een totaalbedrag voor een tunnel onder de Zijl genoemd 
worden. De klankbordgroep krijgt geen inzage in de stukken.  

  

Vraag B11 Mag landbouwverkeer straks niet meer over de Oude 
Spoorbaan rijden? 

Bron Bewoner Zijldijk  

Toelichting Landbouwverkeer, bouwverkeer, grote trekkers met aanhangers en 
ander zwaar materieel maken momenteel gebruik van de Oude 
Spoorbaan. Bewoner vreest dat dit verkeer de Oude Spoorbaan niet 
meer kan gebruiken als de maximale snelheid wordt verhoogd naar 
80 km/u, en voortaan over de Nieuweweg en Zijldijk moet gaan 
rijden. Dit zorgt volgens betrokkene voor onveiligheid op de 
Nieuweweg en Zijldijk, gezien het grote aantal voetgangers en 
fietsers.  
Bewoner vindt het niet acceptabel als de Nieuweweg weer 
opengesteld wordt voor alle gemotoriseerd verkeer. Het 
gemeentebestuur zou daarmee namelijk zijn in 2009 genomen 
besluit (afsluiting Nieuweweg voor gemotoriseerd verkeer 
uitgezonderd ontheffinghouders) terugdraaien. Een besluit dat in 
stand bleef na een langdurige bezwarenprocedure bij rechtbank en 
Raad van State.  
Mocht het college ertoe besluiten dat landbouw- en bouwverkeer 
niet langer de Oude Spoorbaan mag gebruiken, dan verwacht 
betrokkene dat het college tevens uitsluit dat landbouw- en 
bouwverkeer over de Nieuweweg mag rijden. In dat geval stelt 
betrokkene een alternatief voor: het bestaande landbouwpad dat 
loopt van de Leidseweg naar de Zijldijk. Dit pad is met een kleine 
aanpassing van de twee bruggen geschikt te maken voor al het 
landbouwverkeer. 
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Reactie projectgroep Over de route voor landbouwverkeer moet nog een beslissing 
worden genomen. Dat gebeurt in de volgende projectfase. Het 
ontwerp van de weg zoals nu voorzien sluit gebruik van de Oude 
Spoorbaan door landbouwverkeer niet uit. Het gemeentebestuur 
van Leiderdorp heeft niet de intentie terug te komen op zijn in 2009 
genomen besluit over de Nieuweweg.  
. 

Advies projectgroep aan 
stuurgroep 

Dit onderwerp in de volgende projectfase nader onderzoeken. 
Bewoner t.z.t. bij de keuze betrekken en uitnodigen voor overleg. 
Zijn alternatief kan dan ook aan de orde komen. 
 

 

Vraag B12 Kan de bereikbaarheid van De Baanderij gegarandeerd worden 
als de bypass naar De Baanderij komt te vervallen?  

Bron Ondernemers van De Baanderij 

Toelichting De ondernemers kunnen zich vinden in de voorkeursuitwerking 
Leidse Ring Noord. In de voorkeursuitwerking is echter ook 
opgenomen dat de bypass naar De Baanderij komt te vervallen. Zij 
maken zich daarom zorgen over de bereikbaarheid van De 
Baanderij, met name of de doorstroming vanaf de Zijlbrug via 1 
rijbaan voldoende is en of de lengte van de opstelstroken tekort is.   
Zij maken zich zorgen over de bereikbaarheid van De Baanderij 
omdat zij verwachten dat naast de aanpassingen ten behoeve van 
de Leidse ring  ook andere toegangswegen naar alle 
waarschijnlijkheid worden beperkt. Bedoeld worden de 
Spanjaardsbrug en de Van der Marckstraat. Volgens de 
ondernemers is dit niet meegenomen in de berekeningen.  
  
De ondernemers kunnen akkoord gaan met het vervallen van de 
bypass mits de functie van de bypass wordt opgenomen in het 
kruispunt en de capaciteit van de kruispunten voldoende is voor de 
bereikbaarheid van De Baanderij. 

Reactie projectgroep De projectgroep ziet het belang van de ondernemers voor een 
goede bereikbaarheid van De Baanderij. Onderzoeken wijzen uit dat 
de capaciteit van de kruispunten Oude Spoorbaan/Engelendaal en 
Engelendaal/Rietschans voldoende is om het verkeer naar de 
Baanderij  goed af te wikkelen. In de berekeningen van de 
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kruispunten zijn de effecten van een afsluiting van de 
Spanjaardsbrug meegenomen. De maatregelen voor de Van der 
Marckstraat zijn niet meegenomen in de berekeningen. De 
wijzigingen in verkeerstroom zijn nl. zodanig klein op de Leidse Ring 
Noord dat dit geen effect heeft. Mocht onverhoopt na realisatie 
blijken dat één rijbaan toch onvoldoende is, dan kan de aparte 
busbaan in overleg met de provincie en de gemeenten simpel 
aangepast worden en als 2e rijbaan gaan functioneren.  

Advies projectgroep aan 
stuurgroep 

Het vervallen van de bypass en het opnemen van de functie in het 
kruispunt Oude Spoorbaan/Engelendaal in het plan handhaven. De 
effecten op de bereikbaarheid van De Baanderij monitoren. Indien 
daarna mocht blijken dat de capaciteit van de kruispunten 
onvoldoende is voor de bereikbaarheid van De Baanderij besluiten 
om de busbaan als 2

e
 rijbaan in te zetten. 

De ondernemers blijven informeren over de volgende fasen van het 
project. 

 

 


