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Geachte ieden van de Raad,

Vandaag ontvangen de leden van de Leiderdorpse klankbordgroep van het project Leidse Ring Noord 
de schriftelijke terugkoppeling die antwoorden geeft op hun vragen en die beschrijft hoe hun input door 
de stuurgroep in de plannen is verwerkt. Wij grijpen deze aanleiding aan om ook u te informeren over 
de uitkomsten van het raaclpleegproces dat wij hebben doorlopen in aanloop naar het kaderbesluit 
Leidse Ring Noord. Daarnaast brengen wij u op de hoogte van de stand van zaken en de planning van 
het kaderbesluit.

Voorkeursuitwerking Leidse Ring Noord 
Na vaststelling van de Oplossing LAB071 is er in het project Leidse Ring Noord gestart met de nadere 
uitwerking van de maatregelen die op de noordzijde van de Leidse Ring nodig zijn om de ring goed te 
laten functioneren. Er zijn verschiliende varianten van de maatregelen onderzocht, wat heeft geleid tot 
een concepbvoorkeursuitwerking. De afgelopen maanden hebben wij bewoners, ondernemers en 
andere beianghebbenden geraadpleegd over deze concept-voorkeursuitwerking. Hun input is dankbaar 
gebruikt om de plannen te verbeteren.

Raadplegen: het proces 
Om de participatie zorgvuldig te organiseren werd het tracé van de Leidse Ring Noord ingedeeld in drie 
tracedelen: Pleerrianlaan, Willem de Zwijgerlaan en Oude Spoorbaan. Per tracedeel is er een plenaire,
openbare informatiebijeenkomst gehouden en is er een kiankbordgroep van omwonenden gevormd.
Tijdens de gesprekken met de klankbordgroepen brachten de deelnemers wensen van hun achterban 
in en werd er in meer detail over de uitwerking gesproken. De gemeenteraadsleden van Leiden en 
Leiderdorp zijn geinforrneerd tijdens de gezamenlijke raadssessie op 15 september 2015. Daarnaast 
zijn er overleggen georganiseerd met ondernemersverenigingen, individuele ondernemers direct langs 
het tracé, belangenorganisaties en partners, zoals woningbouwcorporaties.

Dit is slechts een greep uit de veie activiteiten die ondernomen zijn om belanghebbenden bij de Leidse 
Ring Noord te betrekken. Voor een volledige beschrijving van de publieksparticipatie verwijs ik u graag 
naar de bijlage “Publieksparticipatie in aanloop naar het Kaderbesluit Leidse Ring Noord.
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Raadplegen: de resultaten 
Het raadplegen heeft geresulteerd in een flinke verzameling vragen, opmerkingen en suggesties. U 
kunt deze nalezen in de schriftelijke terugkoppelingen per traoédeel, die u als bijlagen bij deze brief 
aantreft. De vragen zijn daarin, voor zo ver mogelijk, beantwoord. Sommige opmerkingen en suggesties 
zijn in de plannen verwerkt, andere worden nader onderzocht in de volgende projectfaee. Er waren ook 
suggesties die niet in de plannen konden worden opgenomen. Hiervan is aangeven waarom dit niet 
mogelijk was.

De klankbordgroepen van de Leidse traoédelen hebben hun schriftelijke terugkoppeling al ontvangen.
Zij gaven aan deze terugkoppeling voldoende te vinden en hadden geen behoefte aan een 
vervolgbijeenkornst. De klankbordgroep van het tracédeei Oude Spoorbaan is vaker bijeengekomen en 
ontvangt de schriftelijke terugkoppeling vandaag. Deze terugkoppeling is nog een concept; na reactie 
van de klankbordgroep en van de ondernemers van De Baanderij worden de puntjes op de i gezet. Ook 
wordt de klankbordgroep Oude Spoorbaan nog geraadpleegd over de uitkomsten van het rotonde-
onderzoek (zie hieronder).

Kaderbesluit: stand van zaken en planning 
ln november hebben wij u per brief met kenmerk Z/15/231375 gemeld dat de planning voor het 
kaderbesluit Leidse Ring Noord uitloopt vanwege nader onderzoek naar de rotondes bij Leiderdorp. Dit 
onderzoek is op dit moment in volle gang en kent uiteraard ook weer een partioipatiecomponent. Wij 
verwachten u begin juni het kaderbesiuit te kunnen aanbieden, waarin ook een oplossing wordt 
geboden voor de rotondekwestie.
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De voorkeursuitwerking Leidse Ring Noord is tot stand gekomen na een uitgebreid raadpleegproces.
Deze samenvatting beschrijft hoe dit proces is vormgegeven en wat de belangrijkste uitkomsten zijn.
Een gedetailleerdere beschrijving van de uitkomsten staat in de schriftelijke terugkoppeiingen per 
tracédeel.

Proces 

Participatie per traoedeel 
Om de participatie zorgvuldig te organiseren, werd het tracé van de Leidse Ring Noord ingedeeld in 
drie tracedelen:

Piesmanlaan (tot en met de bocht naar de Schiphoiwegtunnei)
Willem de Zwijgerlaan (vanaf de Schipholweg tot aan de Zljlbrug)
Oude Spoorbaan 

Plenaire informatiebüeenkomsten 
Om geïnteresseerden te informeren over de concept-voorkeursuitwerking van de Leidse Ring Noord is 
er per tracédeel een plenaire, openbare bijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten konden 
de aanwezigen ook reageren op de concepbvoorkeursuitwerking_ Daarnaast werden zij uitgenodigd 
om vragen, opmerkingen en suggesties in te brengen via de vertegenwoordigers in de 
klankbordgroepen.

Klankbordgroepen 
Per tracedeel is er een klankbordgroep van omwonenden gevormd. De klankbordgroepen bestonden 
uit een vertegenwoordiging van wijken, buurten, wijkverenigingen, VvE's en bewoners van 
flatgebouwen/panden langs het tracédeel. Deelnemers aan de klankbordgroepen traden op als 
contactpersoon voor hun achterban. De deelnemers aan de klankbordgroep van het tracédeel Oude 
Spoorbaan wilden geen vertegenwoordigende rol hebben, maar spraken op eigen titel. Wel 
beschouwden zij de maatregelen en inpassing vanuit het perspectief van hun omgeving buurt. Bij 
de samenstelling van de klankbordgroep is naar een evenwichtige spreiding van deelnemers uit de 
wijken Driegatenburg, Buitenhof Midden/West en Leyhot gezocht.

Ongeveer twee weken na de plenaire bijeenkomsten volgde er per tracédeel een gesprek met de 
klankbordgroep. Tijdens dit gesprek brachten de klankbordgroepleden de input uit hun achterban naar 
voren en werd er in meer detail over de uitwerking gesproken. Sommige vragen konden direct 
beantwoord worden. Andere vragen, opmerkingen of suggesties zijn nader uitgezocht. De 
klankbordgroepen van de tracédelen Plesrnanlaan en Willem de Zwijgerlaan gaven aan een 
schriftelijke terugkoppeling van de antwoorden voldoende te vinden en hadden geen behoefte aan 
een vervolgbijeenkornst. De klankbordgroep van het tracedeel Oude Spoorbaan is nog een aantal 
keer bijeengekomen.

Bewonersbrieven 
De achterban van de Leidse klankbordgroepen heeft een bewonersbrief van de gemeente Leiden 
ontvangen waarin stond hoe men contact op kon nemen met de deelnemers uit de klankbordgroep.
Deze brief is huis-aan-huis bezorgd in de wijken langs het tracé (plus de ivierenwijk) en bevatte tevens 
informatie over het project en een uitnodiging voor de plenaire bijeenkomsten. De bewoners van de 
wijken Driegatenburg, (deel) Buitenhof Midden/West en Leyhof zijn per bewonersbriei door de 
gemeente Leiderdorp geinformeerd over het project, de informatiebijeenkomst en de klankbordgroep.
Deze brief bevatte ook een oproep voor deelname aan de klankbordgroep.

Verkeer, lucht en geluid 
Tijdens de plenaire informatleavonden en de klankbordgroepbijeenkornsten werden er veel vragen 
gesteld over de berekeningen van verkeersintensiteiten, luchtkwaliteit en geluidbelasting. Om dieper 
op deze onderwerpen in te kunnen gaan zijn er twee informatieavonden georganiseerd over de 
onderwerpen verkeer, lucht en geluid. Tijdens deze avonden gaven specialisten algemene informatie 
over verkeers-, lucht~ en geluidsberekeningen, en gingen zij in op de lucht- en geluidscíjfers voor 
locaties langs het tracé van de Leidse Ring Noord. Deze avonden zijn goed bezocht en werden zeer 
gewaardeerd door de aanwezigen.



Z/16/025888/49901

ri 

Ovenfeg met andere belanghebbenden 
Om de gemeenteraadsleden van Leiden en Leiderdorp te informeren is er een gezamenlijke 
raadsseseie georganiseerd. Hiervoor zijn tevens de gemeenteraadsleden van Oegstgeest 
uitgenodigd. Ook zijn er overleggen georganiseerd met ondernemersverenigingen, individuele 
ondernemers direct iangs het trace, beiangenorganisaties en partners, zoals woningbouwcorporaties.

Overige communicatiemiddelen 
Daarnaast is er gecommuniceerd via de volgende kanalen: proieotwebsite wvinrv.ieiden.niileidsering,
www„ieiderdorp.ni, Stadskrant, Gemeente aan Huis pagina in het Leiderdorps Weekblad, Twitter 
(#i:›ereikbaar07t), Facebook, e-rnailupdates aan de mailgroep van LAB071/Leidse Ring Noord,
digitale nieuwsbrief Leiden Bereikbaar en nieuwsberichten op de portal van Leiden Bereikbaar.
Tevens zijn vele vragen van bewoners beantwoord.

Resuitaten 

Het raadplegen heeft geresuiteerd in een flinke verzameling vragen, opmerkingen en suggesties. De 
vragen zijn, voor zo ver mogelijk, beantwoord. Sommige opmerkingen en suggesties zijn in de 
piannen verwerkt, andere worden nader onderzocht in de volgende proieotfase. Er waren ook 
suggesties die niet in de plannen konden worden opgenomen. Hiervan is aangeven waarom dit niet 
mogelijk was. Hieronder staan per traoédeel de belangrijkste onderwerpen die aan de orde kwamen 
en in hoeverre deze zijn overgenomen in de voorkeursuitwerking. Voor een gedetailleerder en volledig 
overzicht van alie ingebrachte punten wordt verwezen naar de sohritteiijke terugkoppelingen per 
traoedeel.

Tracédeel Plesmanlaan 
v Rotonde op het tunneidak bijde Vondeliaan/Daiwinweg: overgenomen, nader onderzocht, lijkt 

een goede optie, wordt in de volgende projeotfase verder onderzocht.
Groenvoorzieningen, inclusief groeninriohting op het tunneldak: overgenomen, wordt in de 
voigende proieotfase nader uitgewerkt, budgetreservering in de proiectbegroting opgenomen.
Geen geluidvoorzieningen (wallen of schermen) iangs de Pieernanlaan: wens overgenomen.

w Handhaving op maximum snelheid Plesmanlaan: overleg gevoerd met de verkeerspolitie, advies 
van de verkeerspoiitie: wegontwerp laten aansluiten bij maximum snelheid van 50 wordt in 
de volgende projeotfase nader uitgewerkt.

1 Fietspadenstructuur rondom de Plesrnanlaan: overgenomen, belegd in de gemeentelijke 
organisatie binnen andere proieoten ot het uitvoeringsprogramma Fiets.
Ontsluiting Pesthuislaan: nog niet overgenomen, maar in de volgende projectiase wordt 
onderzocht of dit geoptimaliseerd kan worden.

Treoedeef Wiliem de Zwijgerlaan 
0 Maatregelen rondom de Wittem de Zwijgemrug (aansiuiting fietspaden, vergroening 

brugleuningen, beperkt geiuidsoherrn in verlengde van de westelijke brugleuningen):
overgenomen, wordt nader uitgewerkt.

v Groenvoorzieningen: overgenomen, wordt in de volgende projeotfase nader uitgewerkt,
budgetreservering in de projeotbegroting opgenomen.

v Kruispunten Pasteurstraat en Gooirneeriaan: overgenomen, in de volgende projeodase wordt 
onderzocht of deze kruispunten geoptimaiiseerd kunnen worden.

Traoedee! Oude Spoorbaan 
v Maximum sneiheid Oude Spoorbaan op 50 houden: nader onderzocht op vier aspecten 

(aansluiting bij de uitgangspunten van de Opiossing LAB071, verkeerskundig effect, rnilieukundig 
effect, mogelijkheid tot handhaving op de maximum eneiheid); op basis van dit onderzoek is de 
wens niet overgenomen en is de maximum snelheid op de Oude Spoorbaan in het plan 80 
gebleven.

w Kruispunt Engelendaai/Oude Spoorbaan oompaoter maken waardoor er een geiuidsvoorziening 
langs de woningen in Driegatenbrug kan komen: nader onderzocht en overgenomen; Dit biedt de 
rnogeiiikheid om tevens de fietsverbinding te verbeteren en veiiiger te maken door een ¿etstunnei 

onder de Enge-lendaal aan te leggen. Daarvoor is het nodig de bypass naar De Baanderij te laten 
vervallen; het kruispunt heeft voldoende capaciteit om het verkeer goed af te wikkelen. Deze 
maatregelen worden in de voigende projectfase verder uitgewerkt. De ondernemers van De 
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Baanderij staan vooralsnog kritisch tegenover het laten vervallen van de bypass. Zij komen nog 
meteen nadere reactie.
Geluidsvoorziening bij Driegatenbrug, bij woningen Leidekker en Tinnegieter in Buitenhof en bij 
het ovaal in Leyhof: overgenomen, wordt in de volgende projectfase nader uitgewerkt evenals de 
groenvoorziening; budgetreeervering is in de proiectbegroting opgenomen.
Verbreding Oude Spoorbaan aan de noordzijde (kant Boterhuispolder): nader onderzocht en 
overgenomen.
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Raadpleegtraject concept-voorkeursuitwerking Leidse Ring Noord 

CONCEPT 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 en raadsleden 
tijdens het raadplegen over de concept-voorkeursuitwerking van de Leidse Ring 
Noord 

8 februari 2016 

Algemeen 

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

Bron Klankbordgroepen Pleemanlaan, 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 R De projectgroep heeft een aparte informatieavond georganiseerd 
over de onderwerpen verkeer, lucht en geluid. l-let doel van de 
bijeenkomst was geinteresseerden 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 onderzoekscijfere.
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 

Vraag A2 \Nat is de huidige situatie van de luchtkwaliteit?
Bron Raadsleden van Leiden en Leiderdorp 
Toelichting ln de presentatie over de concept~voorkeursuiiwerking van 15 september 

2015 worden cijfers gegeven van de luchtkwaliteit lange 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 PMt0 tussen de 22 en 25 microgram/m3. Gemiddeld 
25% van de N02 en van de Pil/H0 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 siot wordt nog de huidige luchtverontreiniging 
voor de locatie Driegatenbrug gegeven.

J 2015 max. j Achtergrond I Bijdrage j Totale iiotaal i¿andeei 
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Tijdens de intormatieavonden 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 

Nvt.

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

Bron 
Spoorbaan 
Klankbordgroepen Plesrnanlaan, Willem de Zwijgerlaan en Oude 

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

Reactie projectgroep 

en veiligheid.

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 

Advies projectgroep aan 
stuurgroep aansluiten.

Wegontwerp en maximumsnelheid zo veel mogelijk op elkaar laten 

i Overleg met de politie over handhaving en veiligheid voortzetten.

Tracédeel Oude Spoorbaan 

Vraag B1 Kan de projectgroep een variant onderzoeken van het plan met 
verdubbeling van de Qude Spoorbaan inclusief ongelijkvloerse 
aansluiting bij de Schildwacht, maar met een 
maximumsnelheid van 50 

Bron l Klankbordgroep Oude Spoorbaan 
Toelichting De redenering achter deze vraag is dat snelheidsverhoging van 50 

naar 80 slechte 30 seconden tijdwinst zou opleveren,
maar wel geluidmaatregelen noodzakelijk maakt. Ook wordt er 
voorgesteld om snelheideovertredlngen tegen temgaan enute 
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handhaven op de maximumsnelheid.
Reactie projectgroep De variant 'Oude Spoorbaan 50 is op vier aspecten 

onderzocht:
aansluiting bij de uitgangspunten van de Oplossing l.AB07i 
verkeerskundig effect 
milieukundig effect 
mogelijkheid van handhaven op de maximum-snelheid 

Ad 1 
Om tegemoet te komen aan de doelstellingen van de Oplossing 
LAB071 is doorstroming op en betrouwbaarheid van de Leidse 
Ring Noord 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 (autojverkeer 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 is een maatregel die aan deze 
doelstelling voldoet.

Ad 2 
Verkeerakundig bureau Goudappel Coffeng heeft een studie 
uitgevoerd naar het effect van het snelheidsverschil tussen 50 en 80 

ln zijn rapport concludeert het bureau dat een verhoging van 
de snelheid naar 80 op de Oude Spoorbaan 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 intensiteit op het Engeiendaal ter 
hoogte van het Winkelhof af. De Leidse Ring Noord gaat in die 
situatie functioneren conform de gestelde doelen. Dit is ook 
merkbaar op de Leiderdorpsebrug en de Pereant Snoepweg nabij 
het Alrijne ziekenhuis. Op deze wegen dalen de etmaalintensiteiten 
door de snelheidsverhoging op de Oude Spoorbaan.
verwezen wordt naar het rapport van Goudappei Coffeng 
“Snelheidsregirne Oude Spoorbaen 50-80 14 januari 2016.

Ad 3 
Milieukundig bureau DGMR heeft een onderzoek uitgevoerd naar 
de geluidseffeoten van de variant “Oude Spoorbaan 50 
Geconcludeerd wordt dat bij 50 wettelijk gezien geen 
geluidmaatregelen noodzakelijk zijn. verwezen wordt naar het 
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 niet passend is bij het karakter van het we-gontwerp.
Geadviseerd wordt om in het plan een maximumsnelheid van 80 

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 wordt, zij daarop niet zal 
handhaven Verwezen wordt naar het advies van de politie van 23 



Z/16/025888/49901

oktober 2015 en naar het “Beleidskader Flitspalen” van 4 juni 2015.
Advies projectgroep aan 
Stuurgroep 

Indien de variant 'Oude Sooorbaan 50 krnih' 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 
ongelijkvioerse aansluiting wordt gemaakt. Nu al, in de huidige 
situatie, nodigt het wegontvverp uit tot sneller rijden en is de 
gemiddelde snelheid se. 70 

De politie heeft eangegeven dat er bij een maximumsnelheid van 50 
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 

Omdat bij de variant met 50 geen geluidmaatregeien hoeven 
te worden genomen maar het verkeer naar verwachting toch 
gerniddeid 70 80 zal rijden, zijn de (ontbrekende)
geluidmaatregeien niet in overeenstemming met de te verwachten 
situatie. De geluidmaatregelen die benodigd zijn bij 80 zijn 
verantwoord in te passen.

De variant met 50 brengt met zich rnee dat een deei van het 
(doorgaande) autoverkeer door de kern van Leiderdorp zal rijden en 
verleidt het verkeer onvoldoende om de Leidse Ring te nemen.
Daarmee voldoet deze variant niet aan de doelsteillng van de 
Oplossing LAB07t en het verkeersbeleid van Leiderdorp (integraal 
Verkeers- en \/ervoerpian).

Geadviseerd wordt de ontwerpsnelheid van 80 op de Oude 
Spoorbean 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 I achtergrond De geluidbelasting van de woningen langs het traoedeel Oude 
Spoorbean is wel berekend, maar die aan de kant van de polder 
niet.

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

2020 REF 
De situatie in 2020 met autonome groei, de huidige 
wetteiijke maximumsnelheid van 50 op de Oude 
Sooorbaen en het huidige aefalttype 

2020 REF 
De situatie in 2020 met autonome groei, de werkelijk 
gemeten gemiddelde sneiheid van 70 op de Oude 
Spoorlziaan en het huidige asfalttype 

2030 BASIS 
De situatie in 2030 BASIS met een wettelijke 
maximumsnelheid van 80 op de Oude Spooroaen en 
wegdektype DDA (geluid reducerend asfalt).
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voor de vergelijking van de verschillen le de afstand van de 50 
dB(A)-contour tot de weg bepaald:

ln 2020 REF 50 Afstand 205 rn 
ln 2020 REF 70 Afstand 225 rn 
ln 2030 BASlS 80 Afstand 215 rn 
(en ter plaatse van de verdiepte ligging ligt de contour op 

Geconcludeerd wordt dat in de eindsituetie in 2030 de 
geluidsniveaus in de polder nagendeg gelijk zijn aan de wettelijke 
situatie in 2020. Ter plaatse van de verdiepte ligging wordt het 
stiller. Wanneer een vergeliiking gemaakt wordt met de werkelijk 
gereden gemiddelde snelheid van 70 dan wordt het met dit 
plan stiller in de Boterhuiepolder dan wanneer er geen 
aanpassingen worden gedaan. Zie ook de afbeeldingen op de 
volgende paginae.

Advies projectgroep aan 
stuurgroep 

Het wegontwerp van de Oude Spdorbaan met 80 kan 
verantwddrd worden ingepast in het pdlderlandechap. Onderzoek 
toont aan dat de geluidsituatie door dit plan verbeten ten opzichte 
van de situatie die in 2020 verwacht wordt indien de huidige situatie 
werdt 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 
W m 

Toelichting I achtergrond Het al dan niet van toepassing zijn van dove gevels heeft effect op 
de toetsing van de geluidbelasting.

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 

1 voor de gevel op bouwlaag 
Achter de gevel op bouwlaag 2 bevindt zich een serre over twee 
verdiepingen (bouwleag 2 en 

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 datde 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 De geluidsbelasting op de gevel op de 
bouwlagen 2 en 3 varieert tussen 58 en 70 dB (zonder aftrek 5 dB 
art. 1109) 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.

stuurgroep 
Advies projectgroep aan De geiuidsbelastingen 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 schetsl?
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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 ¿etspadennetwerk wordt logischer door de aanleg van een nieuwe fietstunnel 
onder de Engelendael. Om die reden en om ruimte te creëren voor deze 
aanpassingen wordt voorgesteld de bypaee naar de Baanderij te laten vervallen.

Reactie 
projectgroep 

De proiectgroep 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. ln dit schetsontwerp komt de bypass naar de Baanderii te 
vervallen. Hiermee wordt ruimte gecreëerd voor de verschuiving van het kruispunt 
en wordt een conflict voorkomen tussen het ¿etsverkeer van en naar de tietstunnei 
en het autoverkeer over de bypass. Uit onderzoek is gebleken dat het kruispunt 
Engelendaal en het kruispunt Rietsohane voldoende capaciteit bezitten om het 
verkeer ook zonder de bypass af te wikkelen. Voorgesteld wordt dit alternatief,
inclusief de extra iietetunnel en het laten vervallen van de bypass, in het plan op te 
nemen. Bij de verdere uitwerking na het Kaderbealuit zullen de vorm en de 
materiaalkeuze van de geluidvoorziening in overleg met de bewoners nader 
worden bepaald. inzet daarbij is om de lengte van de geldvoorziening zo lang 
mogeliik te houden. Ook zal dan het al dan niet vervallen van het noordelijke 
fietspad worden heroverwogen.

rwifaer M4 
ii 
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Advies 
projectgroep 
aan 
stuurgroep 

Dit alternatief, inclusief de extra fietstunnel en het laten vervalien van de bypass, in 

het plan opnemen.
Bij de verdere uitwerking na het Kaderbesluit de vorm en de materiaalkeuze van de 

geluidvoorziening nader bepalen in overleg met de bewoners. inzet daarbij is om 

de lengte van de geldvoorziening zo lang mogelijk te houden.
Bij de verdere uitwerking na het Kaderbeeluit het al dan niet vervallen van het 

noordelijke fietspad heroverwegen.

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 geluidecherm nodig is, kan er 
dan een transparant geiuidscherm 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 bewoners wensen, ale een geiuidsoherm nodig is, een 
doorzichtig scherm vanwege het uitzicht op de poider of andere een 
geiuidsvoorziening meteen groene uitetraiing.

Reactie projectgroep We betrekken omwonenden hier graag bij. We hebben dat in deze 
fase van het project gedaan door middel van dit raadpleegtraject. ln 

de volgende fase van het project, wanneer de ontwerpen verder 

uitgewerkt en gedetaiileerd worden, betrekken we omwonenden 
opnieuw. De opmerkingen die nu al door de klankbordgroep 
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gemaakt zijn, nemen we daer ook in mee.
Wat groenvoorzieningen betreft, zijn de plannen nu nog te 
onduidelijk om deze in te tekenen. ln de verdere uitwerking van het 
ontwerp zal dit zeker een bod komen. Wel wordt er nu alvast budget 
voor groenvoorzieningen gereserveerd in de projeotbegroting.

stuurgroep 
Advies projectgroep aan De inpassing van de ongelijkvloerse kruising, de 

geluidvoorzieningen en de meterielieering daarvan en de 
groenvoorzieningen in de vervolgfese van net project nader 
onderzoeken en uitwerken. Qmwonenden hierbij opnieuw 
betrekken. De opmerkingen die nu al door de klankbordgroep 
gemaakt zijn, daer ook in meenemen.
Budgetreeervering voor groenvoorzieningen in de projeotbegroting 
opnemen.

j 

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

Bron Klankbordgroep Oude Spoorbean 
U 

Toelichting I achtergrond Buurtbewoners klagen over geluidhinder van de Zijlbrug ten gevolge 
van verkeerslaweei, trillen van het brugdek en rijden over de 
overgangsconetructie.

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:

Kan het efstralen van geluid ven de brug verminderd 
worden door een anti-trillingemeteriaal een de onderzijde 
van het dek te plakken?
Kan de overgangeconetruotie verder worden verbeterd?
Kan de brugleuning van het veste deel van de brug aan de 
noordzijde (gedeeltelijk) worden voorzien van een 
geluidecherrn? (Deze vraag zowel vanuit technisch als 
ruimtelijk oogpunt beantwoorden.)

Meer onze inschatting ken, techniech 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 poeitieve bijdrage kan leveren aan het woonklimaat van 
de aontergelegen woningen.

Voorgesteld wordt voor dit onderdeel een budgetreserverlng in de 
projectbegroting op te nemen en dit onderwerp na het Kaderbesiuit 
verder uit te werken.

stuurgroep 
Advies projectgroep aan Voor dit onderdeel een budgetresenrering in de projeotbegroting 

opnemen en dit onderwerp na het Kederbesluit verder uitwerken.

Vraag B7 Aan welke zijde wordt de Oude Spoorbaan verbreed?
Bron Klankbordgroep,Oude Spoorbaan 
Toelichting! achtergrond 1 Buurtbewoners hebben hun voorkeur uitgesproken voor verbreding 

aan de zijde ven de Boterhuiepoldewrlm 
W 

W Reactie projectgroep De projectgroep heeft deze vraag vanuit verschillende oogpunten 
bekeken: technisch, juridisch, financieel, stedenbouw en groen.
Voor de verbreding van de __Qude Spoorbaan moet ook dejgrug over 
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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 privaatreohtelijk 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 Boterhulspolder 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 
doo¿open?

Zie ook B9 
Bron Klankbordgroep Oude Spoorbaan, D66 Leiderdorp 
Toelichting I 
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?
ls 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 een duiker onder de 
weg. ls het mogelijk deze te verlagen?
Kan de tunnelbek 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. ln verband met onder meer 
de grondwaterstand zal de nieuwe weg weer naar de oorspronkelijke hoogte 
worden teruggebracht. De weg komt daarmee naar verwachting tussen de 10 
en 20 om 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 Dijkwaoht. Verdere verlenging in 
oostelijke richting zal slechts marginaal mogelijk zijn vanwege de positie van de 
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Advies 
projectgroep 
aan stuurgroep 

duiker die gehandhaafd moet blijven. Ook de noodzakelijk ziohtlengte naar de 
nabij gelegen rotonde met de N446 speelt hierbij een rol. Verdere verlenging in 
westelijke richting zal marginale voordelen bieden omdat hier een 
geluidvoorzlening van zeer beperkte hoogte 1 meter hoog) verwacht wordt.
De diepte van de bak is zodanig gekozen datde huidige weghoogte van de 
aansluitende Schildwaoht aangehouden kan worden. De randen van de bak 
komen ongeveer op de huidige rnaalveidhoogte, Rondom de bak moet om 
veiligheidsredenen altijd een borstwering/reling geplaatst worden tot oa. 1 meter 
hoogte. Verlenging van de bak zou betekenen dat ook de borstwerlngíreling 
verlengd moet worden. Dit zal de ziohtaituatie voor de Uijkwachtbewonera bij 
een verlenging niet verbeteren. Voorgesteld wordt de l:›orstwering/reling tevens 
te gebruiken ale geluidvoorziening. Verlenging van de hak betekent ook dat de 
paralleletroken lange de bak verlengd moeten worden, waardoor per saldo meer 
m2 asfalt moet worden aangelegd.

Geluideeffect bij verlengen I verdiepen 
Milieukundig bureau DGMR heeft onderzocht hoeveel de weg verdiept zou 
moeten worden om geen geluidevoorzieningen 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 ie.

Een nieuwe ontwikkeling voor het reduceren van de geluidsbelasting zonder het 
beperken van het uitzicht zijn zogenaamde dlffraotoren. Dit zijn betonnen 
elementen die horizontaal naast het wegdek geplaatst worden (zie 
onderstaande figuur) en die door hun vorm leiden tot een geluidereduotie 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 di¿raotoren de nu geplande geluidvoorzieningen van 1 tot 1,5 rneter 
lange de Oude Spoorhaan achterwege kunnen blijven, ook bij een 
maximumsnelheid van 80 Een reling/boretwering rondom de tunnelbak tot 
circa 1 meter hoogte blijft wel noodzakelijk.

Het toepassen van diffractoren verder onderzoeken.
Bij het oontraoteren van marktpartijen voor de uitvoering het criterium 
“beperken van orngevingehinder” benoemen, waardoor zij uitgedaagd 
worden om de ongelijkvloerse aansluiting te optimaliseren/verlengen.
Zie ook B9.
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Vraag B9 Kan de turmelbak over een grotere lengte half-verdiept worden aangelegd 
met een folieconstructie?

Bron Raadsleden Leiderdorp (fractie D66)
Toelichting I 
achtergrond 

De fractie van B66 heeft gevraagd het aiternatief van de heer Klimbie te 
onderzoeken:
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l il'

Reactie eiuidseffect 
pfojecfgmep et het voorgesteld alternatief met een plaatselijk half-verdiepte aanleg van de 

ude Spoorbean wordt vooral beoogd het uitzicht richting de polder te behouden 
omdat verwacht wordt dat de geluidvoorzieningen mogelijk achterwege kunnen 
blijven. Daarom heeft milieukunclig bureau DG-MR onderzocht hoeveel de weg 
verlengd/ verdiept zou moeten worden om geen geluidsvoorzieningen te hoeven 
treffen. verwezen wordt naar de tekst onder B8.

Folieconetructie 
Hoewel de voorgestelde alternatieve aansluiting van de Schildwaoht veel 
verkeerskundig en ruimteiijke nadelen heeft en daardoor niet interessant is, kan het 
toepassen van een iolieoonstruotie zeker overwogen worden. Met name in de 
hoger gelegen delen van de nellingbenen. Mito goed uitgevoerd hoeft deze 
constructie kwalitatief niet minder te zijn dan een betonnen fundering.
Aandachtspunt is dat de ondergrond zettingegevoe-lig is. Een folieoonstructie ie 
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 
oonetruotiedeel naar net deel met de foiieoonstruotie. Het ontwerpen van de 
(funderingejoonstructie willen wij echter overlaten aan de aannemer. Wij gaan 
vooralsnog uit van een zogeheten Design Construct oontractvorm Bij deze 
contractvorm kan de expertiee van de aannemer maximaal ingezet worden om het 
ontwerp te optimaliseren. Ook het optimaliseren van het lentepro¿el, het verlengen 
van de verdiepte ligging tegenover het “trapveldje”, kan hier onderdeel van 
uitmaken. Bij deze contractvorrn wordt naar verwachting de beste prijs-
kwaiiteitverhouding verkregen, Door nu aleen keuze te maken in het toepassen 

een folieconstruotie beperken wij de ontwerpvrijheid van de aannemer 

pj-013019;-Qep waardoor de marktpartijen uitgedaagd worden om de ongelijkvloerse aansluiting te 

van 
Advies Bij het contracteren het criterium "beperken van omgevingehinder” te benoemen,

aan optimaliseren I verlengen.
stuurgroep 

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

Bron Klankbordgroep Oude Spoorbaan 
Toelichting I achtergrond Vanwege de vertrouwelijke aard van kostenrarningen is er tot nu toe 

alleen een totaalbedrag voor een tunnel onder de Zijl genoemd. De 
leden van de klankbordgroep wenden graag meer inzicht in hoe dit 
totaaibedrag tot stand is gekomen.
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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 ai eerder opgesteld naar aanleiding van vragen 
hierover tijdens het reactietraject van de Oplossing LABO71.

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 Dwarswatertng doorgaat en daarna weer boven komt.
Deze tunnel heeft een tengte van ruim 1.200 meter, waarvan 
ongeveer driekwart gesloten en kwart open. Vanwege de tengte 
zijn de tunnelveiligheidsmaatregelen van toepassing conform de 
Tunnelveiligheidswet. Tussen de tunnelbuizen moet een 
vluchtweg/kabelkoker worden ingepast. Het dwarsprofiel van de 
tunnel is rijstroken met een middenwand. Bij de 
tunnelbeëindiging ten oosten van de Dwarswatering zijn er in- en 
uitvoegstroken naast de tunnel nodig, waardoor er plaatselijk 
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 

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, rnaaiveldinrichting 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 vertrouweiijke aard van kostenramingen zat 
alleen een totaalbedrag voor een tunnel onder de Zijl genoemd 
worden. De klankbordgroep krijgt geen inzage in de stukken.
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ill 

Raadpleegtraject concept-voorkeureuitwerking Leidse Ring Noord 

Terugkoppeling traoédeel Willem de Zwijgerlaan 

Reactie van de projectgroep Leidse Ring Noord op de opmerkingen, suggesties en 
vragen vanuit de klankbordgroep van het tracédeel Willem de Zwijgerlaan tijdens het 
raadplegen over de concept-voorkeursuitwerking van de Leidse Ring Noord 

22 oktober 2015 

Algemeen 

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

Bron 
M 

Klankbordgroepen Plesmanlaan, Willem de Zwijgerlaan en Oude 
åpoorbaan, 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.

M 

Reactie projectgroep De projectgroep organiseert een aparte informatieavond over de 
onderwerpen verkeer, lucht en geluid. Het doel van de bijeenkomst 
is geinteresseerden 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-, luoht~ en geluidsberekenlngen, en zal er 
worden ingegaan op de lucht- en geluidsoijfers op locaties langs het 
trace van de Leidse Ring Noord. Voor de tracedelen Willem de 
Zwijgerlaan en Piesmanlaan tezamen staat deze informatieavond 
gepland op maandag 16 november 2015 (datum nog onder 
voorbehoud).

Advies projectgroep aan 
stuurgroep 

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 autos 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 fliftsers. M M 

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 traoedeel 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 
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de verkeerspoiitie over handhaving en veiligheid.
Advies projectgroep aan 
stuurgroep 

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

Tracédeel Wiliem de Zwijgerlaan 

Vraag B1 Kan de Witlem de Zwijgerbrug vergrcend worden?
Bron Klankbordgroep Willem de Zwijgerlaan 

l 

Toelichting De vraag betreft een groene aankieding 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 ie bijvoorbeeld 
gekeken naar het plaatsen van bloembakken op het voetpad en aan 
de binnen- en buitenkanten van de brugleuningen. l-tier lijken 
inderdaad mogelijkheden te zijn. in hoeverre dit daadwerkelijk 
mogelijk is, hangt onder andere samen met het behoud van 
voidoende vrije doorloopruimte op het trottoir en het wei of niet 
ptaatsen van geluidscherrnen op de brug (zie vraag 
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 Zwijgerbrog 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 groenvoorzíeningen in de 
projectbegroting opnemen.
De vergroening van de Willem de Zwijgerbrug in de vervolgtase 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 
W 

l<lankbordgroep_Willem de Zwijgerlaan_
Toelichting Door de bewoners van de Maredijkbuurt wordt geklaagd over 

overlast door verkeerslawaai rondom de brug. indien een 
geluidscherrn kan worden geplaatst, dan willen de bewoners dat het 
liefst zo snei mogelijk.

Reactie projectgroep De projectgroep heeft verkend of het plaatsen van geiuidschermen 
op de brug eenvoudig uitgevoerd kan worden en of een 
geluidecherm op de brug voldoende geluidwerend effect heeft, met 
andere woorden: of het wel een oplossing is voor de klachten van 
de bewoners.

i Technisch gezien kan er in het verlengde van de brugleuning een 
geluidscherrn geplaatst worden, waardoor een geringe verbetering 
verwacht wordt. Door het scherm dezelfde hoogte te geven als de 
huidige brugieuning wordt verwacht dat deze op een acceptabeie 
manier in de omgeving ingepast kan worden. De lengte van het 
scherm en de materialisering kunnen in de vervolgfaae van het 
project verder uitgewerkt worden. Deze oplossing zal ook voor de 
noordwestelijke zijde van de brug worden onderzocht.
Be projectgroep zal de stuurgroep advieeren om deze suggestie 

i over te nemen en in de vervolgfaae van het project verder uit te 
werken en om nu alvast budget hiervoor te reserveren in de 
projeotbegroting.
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er 

Advies projectgroep aan 
stuurgroep 

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

Vraag B3 
uw 

Graag willen wij betrokken worden in het groehonnnerp.
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. ln de 
verdere uitwerking van het onhzverp 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 projeotbegroting. ln de 
volgende fase van het project, wanneer de ontwerpen verder 
uitgewerkt en gedetailleerd worden, betrekken we omwonenden 
opnieuw.

Advies projectgroep aan 
stuurgroep 

Budgetreeervering voor groenvoorzleningen 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 ln een gesprek over mogelijke optimalisaties van het kruispunt 

Ypenburgbooht werd de suggestie van een rotonde gedaan.
Reactie projectgroep De projectgroep heeft een eerste verkeerskundige verkenning 

uitgevoerd naar een rotonde in de Ypenburgborcnt. 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 I de 
binnenstad?

Bron Klankbordgroep Willem de Zwijgerlaan 
Toelichting Het tletstunneltje 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 Gooirneerlaan als dwarsverblnding door de nieuwbouwwijk 
Groenoord.
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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 venilauwen 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 fietsviaduot verder 
te onderzoeken.

M 

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 ¿etsverbinding tussen de 
Bakker Kortfstraat en de Gooimeerlaan als dwarsverbinding door de 
nieuwbouwwijk Groenoord.
Een onderzoek laten uitvoeren naar de verbetermogelijkheden voor 
zowel ¿etsers als voetgangers van het fietsviaduct naast de 
spoorlijn.

A 

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 ontwerpprooes bevat meerdere 
optirnalisatierondea. Met het verder uitwerken van de ontwerpen in 
de volgende fase van het project worden ook de 
optirnalisatiemogelijkheden 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,

en langzaam verkeer.
i Advies projectgroep aan 
stuurgroep 

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

Vraag B7 Kan de aansluiting met de Gooirneeriaan geoptimaliseerd 
worden?

Bron Klankbordgroep \Nillem de Zwijgerlaan 
Toelichting 

U 

De wachttijd voor autos vanuit de lvlerenwijk wordt als 
mm 

problematisch ervaren.
M M 

Reactie projectgroep Alle kruispunten op de route van de Leidse Ring Moord, dus ook de 
aansluiting met de Gooirneerlaan, 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 
optimalisatiernogelijkheden voor de kruispunten opnieuw bekeken.
De opmerkingen van de klankbordgroep worden hierin 
meegenomen. Over het algemeen geldt voor alle kruispunten op de 
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Leidse Ring Noord dat er binnen de beperkte mogelijkheden 
gezocht wordt naar een goed evenwicht tussen automobilisten,

en langzaam verkeer.
Advies projectgroep aan De ontwerpen voor dit kruispunt (en de andere kruispunten) in de 

stuurgroep volgende fase van het project verder uitwerken en de 
optirnaiisatiemogeiijkheden opnieuw bekijken.
De opmerkingen van de klankbordgroep hierin meenemen.
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Raadpleegtraject concept-voorkeureuitwerking Leidse Ring Noord 

Terugkoppeling tracédeel Plesmanlaan 

Reactie van de projectgroep Leidse Ring Noord op de opmerkingen, suggesties en 
vragen vanuit de klankbordgroep van het traoédeel Plesrnanlaan tijdens het 
raadplegen over de concept-voorkeursuitwerking van de Leidse Ring Noord 

22 oktober 2015 

Algemeen 

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

Bron Klankbordgroepen Plesmanlaan, Willem de Zwijgerlaan en Oude 
Spoorbaan, raa§leden van Leiden en Leiderdorp 

mm 

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 doei van de bijeenkomst 
is geinteresseerden 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 onderzoekecijfere.
Tijdens de avond wordt er door specialisten algemene informatie 
gegeven over verkeers-, luoht» en geiuidsberekeningen, en zal er 
worden ingegaan op de lucht- en geiuidsoijfers op locaties lange het 
trace 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 

Vraag A2 Kan er worden gehandhaafd op maximum snelheid en op rood 
licht, bijvoorbeeld door middel van flitsers]

Bron 
I 

Klankbordgroepen Piesmaniaan, Willem de Zwijgerlaan en Oude 
Spoorbaan 

Toelichting Een algemene klacht is dat bewoners overlaat ervaren van te hard 
rijdende autots. Dat is gevaarlijk en geeft extra geiuidoverlaet.
Voorgesteld wordt om maatregelen te nemen om de maximum 
snelheid te handhaven en te controleren op rood-lichtovertredingen,
bijvoorbeeld door mjrgiel van tl_itsers.

Reactie projectgroepm De projectgroep heeft overleg gevoerd met de verkeerepolitie over 
dit onderwerp. De verkeerspoiitie heeft aangegeven niet op snelheid 
te handhaven met het doel milieu- of geiuidoverlast te beperken. Er 
wordt alleen op snelheid of rood licht gehandhaafd als dat voor de 
veiiigheid wenselijk is, met andere woorden: als er op een locatie 
veel ongevallen voorkomen. Op het tracedeel Pleemanlaan 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 
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Mi 

over handhaving en veiligheid.
Advies projectgroep aan Wegontwerp en maximum snelheid zo veel mogelijk op elkaar laten 
stuuygfggp 88l"lSlLllt6l"l.

Overleg met de verkeerspolitie over handhaving en veiligheid 
voortzetten.

Tracédeel Plesmanlaan 

Vraag B1 Kan er een voetgangereovereteek aan de westzijde over de 
ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de Darwinwegl 
Vondellaan aangelegd worden?

Bron Klankbordgroep Pleemanlaan 
Toelichting Er ie een “olifantenpaadje” van de bushaltes naar de ll/luiderkring en 

naar Naturalis. Kan deze oversteek geiaoiliteerd worden?
Reactie projectgroep De projectgroep heeft hier een eerste verkenning naar gedaan en er 

lijken mogelijkheden te zijn. Zie verder vraag B3.
Advies projectgroep aan 
stuurgroep 

Zie vraag B3.

Vraag B2 Graag zo veel mogelijk groen in het ontwerp, zoals bomen en 
lager groen/struiken.

mßron nu M 

Klankbordgroep Plesmanlaan 
Mm W 

Toelichting De klankbordgroep hecht aan een groene inrichting.
Reactie projectgroep De plannen zijn nu nog te onduidelijk om groenvoorzieningen in te 

tekenen. in de verdere uitwerking van net ontwerp zal dit zeker aan 
bod kornen. Dan zal er ook een adviee komen over de te gebruiken 
boomsoorten en ander groen. Wel wordt er nu alvast budget voor 
groenvoorzieningen gereserveerd in de projectbegroting.

Advies projectgroep aan 
stuurgroep 

Budgetreservering voor groenvoorzieningen in de projeotbegroting 
opnemen.

Vraag B3 Kan er onderzocht worden of een (ovale) rotonde beter voldoet 
op het dak van de ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de 
Darwtnweg I Vgndellaan?

M 

Bron Klankbordgroep Plesmanlaan 
Toelichting Vanwege de verkeersveiligheid maakt men zich zorgen over het 

verdwijnen van het tietstunneltje ter hoogte van de Vondellaan. is 
het mogelijk om het verkeer op het tunneidak zo af te wikkelen dat 
er een veiligere situatie voor de fietsers gecreëerd wordt?

Reactie projectgroep De projectgroep heeft hier een eerste verkeerskundige verkenning 
naar uitgevoerd. Een rotonde op het tunneldak lijkt volgens dit 
onderzoek een goede optie, Het biedt vooral voordelen voor 
langzaam verkeer zoale fietsers, omdat die overal met voorrang 
kunnen oversteken. Er is nog nader onderzoek nodig, bijvoorbeeld 
of het mogelijk is om de rotonde ruimtelijk goed in te passen. De 
projectgroep zal de stuurgroep voorstellen om de rotonde-«opioeeing 
verder te onderzoeken.

Advies projectgroep aan 
“stuurgroep 

De rotondeoploeeing op het dak van de ongelijkvloerse kruising ter 
hoogte van de Darwlnweg I Vondellaan verder onderzoeken.
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Vraag B4 Kan de opening in het tunneldak dichtgemaakt worden en kan 
het tunneldak groen worden ingericht?

Bron 
N M M 

Klankbordgroep Plesmanlaan 
M M 

Toelichting De gedachte achter deze vraag was dat het dichtrnaken van de 
opening in het tunneldak ruimte zou bieden voor een groene 
inrichting op het tunneldak.

Reactie projectgroep De plannen zijn nu nog te onduideiijk om groenvoorzieningen in te 
tekenen. ln de verdere uitwerking van het ontwerp komt dit aan bod.
Bij het indienen van het Kaderbeeluit Leidse Ring Noord heeft de 
exacte inrichting van het tunneidak nog niet bekend te zijn. Deze 
mate van detaillering hoort thuis in de volgende projectiaee. ln die 
fase, dus na het Kaderbesluit in aanloop naar het Uitvoeringsbesluit 
ie er nog voldoende tijd om dit nader te onderzoeken en bespreken.

Advies projectgroep aan 
stuurgroep 

De inrichting van het tunneldak nader onderzoeken in de volgende 
projectfase.

Vraag B5 Kan er meer duidelijkheid gegeven worden over de fietspaden 
aan beide zijden van de Pleemanlaan?

Bron Klankbordgroep Plesmanlaan 
Toelichting -Onduidelijk is hoe het fietspad aan de noordzijde van de 

Plesmaniaan loopt bij het kruispunt bij de aansluiting met de 
Einsteinweg 
-i-iet zou mooi zijn als het fietspad aan de zuidzijde ook in een 
rechte lijn door zou lopen langs de Plesmaniaan.
-Zijn er plannen om de fietsroute van de Plesrnanlaan naar de Joop 
Walenkarnptunnel langs het LUMC, over het Piet Paaltjenspad,
verder te faciiiteren?

g 

Reactie projectgroep de eindsituatie loopt het fietspad aan de noordzijde van de 
Plesmanlaan in een rechte lijn door langs de Plesmanlaan. De 
uitvoering hiervan valt binnen het project OBSP (Ontsluiting Bio 
Science Park). Het project RijnlandRoute zorgt voor herstel van de 
fietsroute door de Knoop Leiden West (knooppunt met de A44)
richting Katwijk.
-Het ie vanwege ruimtegebrek niet mogelijk gebleken om het 
fietspad aan de zuidzijde van de Plesmanlaan door te trekken 
tussen de bedrijven aan de Verbeekstraat en de Piesmanlaan.
Overigens komt de doorgaande fietsroute richting Katwijk aan de 
noordzijde van de Plesmanlaan te liggen en vervalt de fietsroute 
aan de zuidzijde van de Piesmanlaan tussen de Haagse 
Schouwweg en de A44. Hiermee vervalt ook de noodzaak om het 
fietspad door te trekken langs de bedrijven aan de Verbeekstraat.
Wel wordt de fietsroute om dit bedrijventerrein heen, naar de 
¿etsiunnei in de Doctor Lelyiaan, verbeterd.
-Opwaardering van de ¿etsroute van de Plesmanlaan naar de Joop 
Walenkamptunnel langs het LUMC, over het Piet Paaltjenepad, is 
altijd wenselijk, maar deze ligt op grond en gebruik van het LUMC.
Binnen het project Leidse Ring Noord is deze fietsroute niet 
noodzakelijk. Er zijn echter veel plannen in ontwikkeling in en 
rondom het stationsgebied en afhankelijk van deze ontwikkelingen 
kan de opwaardering van de route meer of minder noodzakelijk 
worden. De gemeente houdt dit goed in de gaten en onderhoudt 
contact met het LUMC hierover.

Advies projectgroep aan 
stuurgroep (Bovenstaande punten zijn al belegd binnen de gemeentelijke 

organisatie, ofwel binnen projecten, ofwel binnen het 
uitvoeringsprogramma Fiets.)
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Vraag B6 Wel I geen gelutdvoorzieningen opnemen langs de 
Pleemanlaan.

Bron Klankbordgroep Pleernanlaan 
M 

Toelichting Uit het geluideonderzoek blijkt dat de gemeente vanuit de wet of 
vanuit haar eigen beleid geen geluidvoorzieningen hoeft te treffen 
langs de Pleemanlaan. De projectgroep heeft aan de omwonenden 
gevraagd of zij desondanks geluidvoorzleningen (groene of 
transparante schermen) op prijs zouden stellen. De klankbordgroep 
geeft aan de keuze voor het plaatsen van een geluidecherm aan de 
gemeente over te laten, omdat het voordeel maar beperkt ie 
(reduceert alleen geluid voor de laagste etages), en ook nadelen 
heeft (het fietspad wordt sociaal onveiliger). Als er toch een 
geluidecherm komt, dan geen doorzichtig scherm vanwege de 
graffiti-gevoeligheid. Een (groene) geluidewal is op sommige 
plekken lange de Pleemanlaan echter alleen inpaebaar in plaats van 
het huidige groen.

Reactie projectgroep Op basis van de input van de klankbordgroep heeft de projectgroep 
het plaatsen van een geluidvoorziening lange de Plesmaniaan 
heroverwogen en de projectgroep zal aan de stuurgroep vooretellen 
om langs de Plesmanlaan geen geiuidvoorziening aan te brengen.
Wel zal waar mogelijk de groenstructuur vereterkt worden.

Advies projectgroep aan 
j 

stuurgroep 
Langs de Pleemanlaan geen geluidvoorziening aanbrengen.
Wel waar mogelijk de groenetructuur versterken en een 
budgetreservering voor groenvoorzieningen in de projectbegroting 
opnemen.

Vraag B7 Kan de ontsluiting van de Pesthuielaan verbeterd worden?
Bron Klankbordgroep Pleemanlaan 

j j 

Toelichting De bewoners van de Pesthuislaan maken zich zorgen over de 
ontsluiting van de Peethuielaan. Die omvat in de plannen een 
omrijdbevveging. Het gaat echter maar om een zeer kleine groep 
gebruikers.

Reactie projectgroep De projectgroep is nagegaan of de ontsluiting van de Peethuielaan 
verbeterd kan worden. De middenberm ie daar echter nu te smal 
voor. Als deze verbreed zou worden, dan gaat het ontwerp 
behoorlijk op de schop; alles moet dan opschuiven. Bovendien is 
het verkeeretechniech geen veilige oplossing. Je moet namelijk 
twee rijstroken, een uitvoegetrook, een voetpad en ¿etspad 
oversteken. Daardoor is dat niet veilig te realiseren.
Echter, alle kruispunten op de route van de Leidse Ring Noord, dus 
ook de aansluiting met de Peethuielaan, worden onderzocht en 
waar mogelijk, verbeterd. Het ontwerpproces bevat meerdere 
optimalisatierondee. Met het verder uitwerken van de ontwerpen in 
de volgende faee van het project worden ook de 
optimalieatiemogelijkheden 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,

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.
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Vraag B8 Kan de ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de Darwinwegl 
Vondellaan zo verlicht worden dat het niet lijkt alsof je een 
zwart gat inrijdt of dat je verblíndt wordt als je de tunnel 
binne-ngaat?

Bron Klankbordgroep Plesmanlaan 
Toelichting Suggesties van de klankbordgroep: kattenogen, reflectoren aan de 

tunnelwanden toepassen.
Reactie projectgroep Het is nu nog te vroeg in het proces om deze mate van detail in de 

plannen te verwerken. Deze mate van detaillering hoort thuis in de 
volgende projeotfase. In de verdere uitwerking van het ontwerp 
komt dit zeker aan bod.

Advies projectgroep aan 
stuurgroep 

Suggestie overnemen en de verlichting in de tunnel nader 
onderzoeken in de volgende fase van het project.
De opmerkingen van de klankbordgroep hierin meenemen.


