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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 organiseert een aparte informatieavond over de 
onderwerpen verkeer, lucht en geluid. Het doel van de bijeenkomst 
is geïnteresseerden achtergrondinformatie te geven en de 
leesbaarheid / interpretatie van de onderzoeksrapporten te 
verbeteren. Als secundair doel wordt beoogd het vergroten van 
begrip van en daarmee het vertrouwen in de onderzoekscijfers. 
Tijdens de avond wordt er door specialisten algemene informatie 
gegeven over verkeers-, lucht- en geluidsberekeningen, en zal er 
worden ingegaan op de lucht- en geluidscijfers op locaties langs het 
tracé van de Leidse Ring Noord. Voor de tracédelen Willem de 
Zwijgerlaan en Plesmanlaan tezamen staat deze informatieavond 
gepland op maandag 16 november 2015 (datum nog onder 
voorbehoud). 

Advies projectgroep aan 
stuurgroep 

N.v.t. 

 

Vraag A2 Kan er worden gehandhaafd op maximum snelheid 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 maximum 
snelheid te handhaven en te controleren op rood-lichtovertredingen, 
bijvoorbeeld door middel van flitsers. 

Reactie projectgroep De projectgroep heeft overleg gevoerd met de verkeerspolitie over 
dit onderwerp. De verkeerspolitie 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 is, met andere woorden: als er op een locatie 
veel ongevallen voorkomen. Op het tracédeel Willem de Zwijgerlaan 
van de Leidse Ring Noord is dit niet aan de orde. De verkeerspolitie 
heeft het advies gegeven om het wegontwerp en de maximum 
snelheid zo veel mogelijk op elkaar te laten aansluiten. De 
projectgroep blijft ook in het vervolg van het project in overleg met 



de verkeerspolitie over handhaving en veiligheid. 

Advies projectgroep aan 
stuurgroep 

Wegontwerp en maximum snelheid zo veel mogelijk op elkaar laten 
aansluiten.  
Overleg met de verkeerspolitie over handhaving en veiligheid 
voortzetten. 

 

B. Tracédeel Willem de Zwijgerlaan 

Vraag B1 Kan de Willem de Zwijgerbrug vergroend worden? 

Bron Klankbordgroep Willem de Zwijgerlaan 

Toelichting De vraag betreft een groene aankleding van de leuning van de 
Willem de Zwijgerbrug. 

Reactie projectgroep De projectgroep vindt het een goede suggestie en heeft verkend 
hoe de brug een groenere uitstraling kan krijgen. Er is bijvoorbeeld 
gekeken naar het plaatsen van bloembakken op het voetpad en aan 
de binnen- en buitenkanten van de brugleuningen. Hier lijken 
inderdaad mogelijkheden te zijn. In hoeverre dit daadwerkelijk 
mogelijk is, hangt onder andere samen met het behoud van 
voldoende vrije doorloopruimte op het trottoir en het wel of niet 
plaatsen van geluidschermen op de brug (zie vraag B2). 
In deze fase van het project is het nog te vroeg om 
groenvoorzieningen in te tekenen, maar in de verdere uitwerking 
van het ontwerp zal dit zeker aan bod komen. De projectgroep zal 
de stuurgroep adviseren om deze suggestie over te nemen en de 
vergroening van de Willem de Zwijgerbrug in de vervolgfase van het 
project verder uit te werken en om nu alvast budget voor 
groenvoorzieningen te reserveren in de projectbegroting. 

Advies projectgroep aan 
stuurgroep 

Een budgetreservering voor groenvoorzieningen in de 
projectbegroting opnemen. 
De vergroening van de Willem de Zwijgerbrug in de vervolgfase van 
het project nader onderzoeken en uitwerken.  

 

Vraag B2 Kan er een geluidscherm op de zuidelijke leuning van de 
Willem de Zwijgerbrug geplaatst worden? 

Bron Klankbordgroep Willem de Zwijgerlaan 

Toelichting Door de bewoners van de Maredijkbuurt wordt geklaagd over 
overlast door verkeerslawaai rondom de brug. Indien een 
geluidscherm kan worden geplaatst, dan willen de bewoners dat het 
liefst zo snel mogelijk. 

Reactie projectgroep De projectgroep heeft verkend of het plaatsen van geluidschermen 
op de brug eenvoudig uitgevoerd kan worden en of een 
geluidscherm op de brug voldoende geluidwerend effect heeft, met 
andere woorden: of het wel een oplossing is voor de klachten van 
de bewoners.  
Technisch gezien kan er in het verlengde van de brugleuning een 
geluidscherm geplaatst worden, waardoor een geringe verbetering 
verwacht wordt. Door het scherm dezelfde hoogte te geven als de 
huidige brugleuning wordt verwacht dat deze op een acceptabele 
manier in de omgeving ingepast kan worden. De lengte van het 
scherm en de materialisering kunnen in de vervolgfase van het 
project verder uitgewerkt worden. Deze oplossing zal ook voor de 
noordwestelijke zijde van de brug worden onderzocht.  
De projectgroep zal de stuurgroep adviseren om deze suggestie 
over te nemen en in de vervolgfase van het project verder uit te 
werken en om nu alvast budget hiervoor te reserveren in de 
projectbegroting. 



Advies projectgroep aan 
stuurgroep 

Een budgetreservering voor geluidvoorzieningen in de 
projectbegroting opnemen. 
De materialisering van de geluidschermen  in de vervolgfase van 
het project nader onderzoeken en uitwerken. 

 

Vraag B3 Graag willen wij betrokken worden in het groenontwerp.  

Bron Klankbordgroep Willem de Zwijgerlaan 

Toelichting De klankbordgroep heeft een voorkeur voor naaldbomen vanwege 
het groenblijvende karakter en het afvangen van fijnstof. 

Reactie projectgroep Omwonenden hierbij betrekken doen we graag. De plannen zijn nu 
nog te onduidelijk om groenvoorzieningen in te tekenen. In de 
verdere uitwerking van het ontwerp zal dit zeker aan bod komen. 
Dan zal er ook een advies komen over de te gebruiken 
boomsoorten. Wel wordt er nu alvast budget voor 
groenvoorzieningen gereserveerd in de projectbegroting. In de 
volgende fase van het project, wanneer de ontwerpen verder 
uitgewerkt en gedetailleerd worden, betrekken we omwonenden 
opnieuw. 

Advies projectgroep aan 
stuurgroep 

Budgetreservering voor groenvoorzieningen in de projectbegroting 
opnemen.  
Omwonenden in de volgende fase opnieuw betrekken. 

 

Vraag B4 Brengt een rotonde in de Ypenburgbocht een verbetering voor 
het verkeer?  

Bron Klankbordgroep Willem de Zwijgerlaan 

Toelichting In een gesprek over mogelijke optimalisaties van het kruispunt 
Ypenburgbocht werd de suggestie van een rotonde gedaan. 

Reactie projectgroep De projectgroep heeft een eerste verkeerskundige verkenning 
uitgevoerd naar een rotonde in de Ypenburgborcht. Uit dit 
onderzoek blijkt echter dat een rotonde de hoeveelheid verkeer die 
op dit kruispunt afkomt, niet kan verwerken. De projectgroep zal de 
stuurgroep daarom aanraden deze optie niet verder uit te werken. 

Advies projectgroep aan 
stuurgroep 

De optie van een rotonde in de Ypenburgbocht niet verder 
uitwerken. 

 

Vraag B5 Kan er meer duidelijkheid gegeven worden over het netwerk 
van fietspaden tussen nieuw Groenoord en het station / de 
binnenstad?  

Bron Klankbordgroep Willem de Zwijgerlaan 

Toelichting Het fietstunneltje onder de Willem de Zwijgerbrug wordt 
onvoldoende benut, omdat de aansluitingen aan beide zijden 
onvoldoende zijn. 
Het fietsviaduct naast de spoorlijn is onvoldoende bereikbaar vanuit 
Groenoord, en is onveilig voor voetgangers: de taludtrap is niet in 
orde en er is geen voetpad. 

Reactie projectgroep De projectgroep heeft verkend of de aansluitingen voor fietsers op 
de onderdoorgang onder de Willem de Zwijgerbrug verbeterd 
kunnen worden. Naar verwachting kan dit met eenvoudig te 
realiseren aanpassingen gebeuren. Verwacht mag worden dat de 
onderdoorgang hierdoor beter gebruikt zal worden. Voorgesteld 
wordt om deze maatregelen al op korte termijn uit te voeren. 
Verder zal de projectgroep voorstellen een onderzoek te laten 
uitvoeren naar een fietsverbinding tussen de Bakker Korffstraat en 
de Gooimeerlaan als dwarsverbinding door de nieuwbouwwijk 
Groenoord. 



Tot slot heeft de projectgroep verkend hoe het fietsviaduct naast de 
spoorlijn verbeterd kan worden voor fietsers en voetgangers. Hierbij 
kan gedacht worden aan het verflauwen van de hellingbanen en het 
creëren van een voetpad. De mogelijkheden zijn echter beperkt, dus 
het zal om marginale verbeteringen gaan. De projectgroep zal 
voorstellen om de verbetermogelijkheden van het fietsviaduct verder 
te onderzoeken. 

Advies projectgroep aan 
stuurgroep 

De volgende suggesties overdragen aan het uitvoeringsprogramma 
Fiets: 
Maatregelen om de aansluitingen voor fietsers op de 
onderdoorgang onder de Willem de Zwijgerbrug te verbeteren al op 
korte termijn uitvoeren. 
Een onderzoek laten uitvoeren naar een fietsverbinding tussen de 
Bakker Korffstraat en de Gooimeerlaan als dwarsverbinding door de 
nieuwbouwwijk Groenoord. 
Een onderzoek laten uitvoeren naar de verbetermogelijkheden voor 
zowel fietsers als voetgangers van het fietsviaduct naast de 
spoorlijn. 

 

Vraag B6 Kan de aansluiting met de Pasteurstraat geoptimaliseerd 
worden?  

Bron Klankbordgroep Willem de Zwijgerlaan 

Toelichting De voorsorteerstroken op de Willem de Zwijgerlaan van beide 
kanten zijn erg kort als men de Pasteurstraat in wil. Te verwachten 
is dat dit een drukke kruising gaat worden met de bouw van de 
Skyline Next torens. 
Ook de oversteek voor langzaam verkeer over de Willem de 
Zwijgerlaan op dit punt is niet optimaal. 

Reactie projectgroep Alle kruispunten op de route van de Leidse Ring Noord, dus ook de 
aansluiting met de Pasteurstraat, worden onderzocht en waar 
mogelijk, verbeterd. Het ontwerpproces bevat meerdere 
optimalisatierondes. Met het verder uitwerken van de ontwerpen in 
de volgende fase van het project worden ook de 
optimalisatiemogelijkheden voor de kruispunten opnieuw bekeken. 
De opmerkingen van de klankbordgroep worden hierin 
meegenomen. Over het algemeen geldt voor alle kruispunten op de 
Leidse Ring Noord dat er binnen de beperkte mogelijkheden 
gezocht wordt naar een goed evenwicht tussen automobilisten, 
(H)OV en langzaam verkeer. 

Advies projectgroep aan 
stuurgroep 

De ontwerpen voor dit kruispunt (en de andere kruispunten) in de 
volgende fase van het project verder uitwerken en de 
optimalisatiemogelijkheden opnieuw bekijken. 
De opmerkingen van de klankbordgroep hierin meenemen. 

 

Vraag B7 Kan de aansluiting met de Gooimeerlaan geoptimaliseerd 
worden?  

Bron Klankbordgroep Willem de Zwijgerlaan 

Toelichting De wachttijd voor auto’s vanuit de Merenwijk wordt als 
problematisch ervaren. 

Reactie projectgroep Alle kruispunten op de route van de Leidse Ring Noord, dus ook de 
aansluiting met de Gooimeerlaan, worden onderzocht en waar 
mogelijk, verbeterd. Het ontwerpproces bevat meerdere 
optimalisatierondes. Met het verder uitwerken van de ontwerpen in 
de volgende fase van het project worden ook de 
optimalisatiemogelijkheden voor de kruispunten opnieuw bekeken. 
De opmerkingen van de klankbordgroep worden hierin 
meegenomen. Over het algemeen geldt voor alle kruispunten op de 



Leidse Ring Noord dat er binnen de beperkte mogelijkheden 
gezocht wordt naar een goed evenwicht tussen automobilisten, 
(H)OV en langzaam verkeer. 

Advies projectgroep aan 
stuurgroep 

De ontwerpen voor dit kruispunt (en de andere kruispunten) in de 
volgende fase van het project verder uitwerken en de 
optimalisatiemogelijkheden opnieuw bekijken. 
De opmerkingen van de klankbordgroep hierin meenemen. 

 


