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Leidse Ring Noord



Programma

1. Toelichting Leidse Ring Noord

2. Uitwerking thema’s zoals verwoord in de motie 
a) Thema 1: Geluid en verkeer

b) Thema 2: Inpassing, duurzaamheid en natuurbescherming

3. Toelichting ontwerp 

4. Participatie, planning en vervolg

5. Vragen



Uitwerking van de Leidse Ring in een concreet project voor het 
noordelijke ringdeel, de Leidse Ring Noord, als samenwerking 
tussen Leiden en Leiderdorp. 

5 deelprojecten:

• Plesmanlaan

• Schipholweg

• Willem de Zwijgerlaan

• Engelendaal

• Oude Spoorbaan

1. De Leidse Ring Noord



1. Geactualiseerd Kaderbesluit inclusief 
aangenomen motie:

Geactualiseerd kaderbesluit genomen november 2019 / april 
2020 door gemeenteraden Leiden en Leiderdorp, met basis voor 
Oude Spoorbaan:

• Rijbanen van de wegvakken naar twee maal twee rijstroken 
verbreden op huidig niveau (-1 m NAP)

• Snelheid verhogen naar 70 km/h

• Plaatsen van geluidsvoorzieningen

• Rotonde Schildwacht optimaliseren

• realiseren van een ongelijkvloerse langzaam verkeer 
verbinding in de nabijheid van de Schildwacht en de bushaltes



Ontwerp





2. Belangrijke aandachtspunten in het ontwerp als 
benoemd in de motie:

Thema 1: Geluidsbeperking en verkeer

• Best mogelijke toplaag
• Aanvullende geluidsmaatregelen
• Wel recht doen aan wet geluidhinder, maar zo min mogelijk zichtbeperking
• Maximale hoogte geluidswering NAP +0,25 m westzijde  OSB en NAP +0,50 m 

bij oostzijde OSB tot Ovaal en zoveel lager als haalbaar uitvoeren
• Goed overleg met omwonenden
• Ruim voor rotondes waarschuwingsborden plaatsen
• Met weginrichting, handhaving en smileyborden de maximum snelheid 

afdwingen
• gebruik onderliggend net terugdringen door plaatsen van informatieborden 

hoeveel tijdwinst de LRN oplevert en uitwerken van verdere maatregelen in 
mobiliteitsvisie om sluiproutes tegen te gaan en LRN voorkeursroute te maken 



Thema 1: Geluidsbeperking en verkeer

Door toepassing dubbele deklaag B en versmallen middenberm 
is hoogte geluidsscherm 0,85 m en 0,75 m; oftewel NAP -0,25 m 
Daarmee ruimschoots onder de maximale NAP +0,25/NAP +0,50 
m en uitvoering van wens zoveel lager als haalbaar.



Thema 1: Geluidsbeperking en verkeer

Door toepassen groene schermen wordt uitzicht zo min mogelijk 
verstoord





Thema 1: Geluidsbeperking en verkeer

Uitkomsten van de maatregelen

• Voor geen enkele woning hoeft een hogere 
grenswaarde worden aangevraagd

• Voor alle woningen langs de Oude Spoorbaan 
neemt het geluid af ten opzichte van een situatie 
in 2030 zonder LRN



Thema 1: Geluidsbeperking en verkeer
Optimaal gebruik LRN 



Thema 1: Geluidsbeperking en verkeer
Optimaal gebruik LRN

Aantrekkelijk maken LRN bij/direct na opening:

• Communicatiecampagne

• Tijdelijke voorziening voor snelste route tussen 
Zijlbrug en N11

• Aanpassen vaste bebording

vanaf W. de Zwijgerlaan



Thema 1: Geluidsbeperking en verkeer
Optimaal gebruik LRN

Onaantrekkelijk maken Engelendaal:
• Aanpassingen aan Engelendaal zijn mogelijk, 

echter moet niet leiden tot mijden en meer 
verkeer via wijken

• Nota circulatie bevat maatregelen om juist 
verkeer via Engelendaal te laten rijden

Conclusie optimaal gebruik: eerst maatregelen 
monitoren, daarna kijken of meer nodig is



Thema 1: Geluidsbeperking en verkeer
Afdwingen handhaven maximum snelheid en 
bebording rotonde
Conclusie: veel gedaan in het ontwerp, een gemiddelde snelheid van 
70 km/u op de Oude Spoorbaan is haalbaar en snelheidslimiet moet 
wel geloofwaardig zijn.

• Rijstroken en middenberm zijn relatief smal
• Aanpassing rotonde
• Geen geleide rails 
• Snelheidsdisplay plaatsen (smileyborden)
• Poortconstructie via kombord met snelheidsbord 70km/h
• Aanduiding 70km op wegdek
• Bewegwijzeringsborden voor afslagen bij rotonde
• Aanduidingsborden voor rotonde 
• rotondebord op rotonde, haaientanden en voorrangsborden



2. Belangrijke aandachtspunten in het ontwerp als 
benoemd in de motie:

Thema 2: Duurzaamheid en natuurbescherming

• Onderzoeken hoe het verlies aan natuurgebied en 
weidevogelbiotoop kan worden gecompenseerd

• Impact op weidevogels tijdens uitvoering minimaliseren

• Duurzaamheid (stikstof en luchtkwaliteit)



Thema 2: Inpassing, duurzaamheid en 
natuurbescherming







Thema 2: Inpassing, duurzaamheid en natuurbescherming

• Weidevogelgebied (9,8 ha meer stiltegebied)

• Kroonjuweel (behoud en doorzetten slotenpatroon)

• Huismussen en Platte Schijfhoren





Ontwerpdetails
fietsroutes



Ontwerpdetails
looproutes



3. Toelichting Ontwerp: Fietsonderdoorgang









3. Toelichting Ontwerp: Geluidsscherm



3. Toelichting Ontwerp: Materialisering



4. Participatie, planning en vervolg

Type stakeholder Stakeholder Voorbeeld geuite wens

Bedrijven/instellingen Ondernemersvereniging Leiderdorp, hulpdiensten, 
landbouwbedrijven in de omgeving

Garandeer bereikbaarheid ten tijde 
van uitvoering van het project

Omwonenden Bewoners in de directe omgeving van het 
projectgebied, zoals Buitenhof, Dijkwacht en Ovaal

Minimale hoogte geluidsschermen, 
waarbij geluidsbelasting niet 
verslechterd

Belangenverenigingen Bomenbond, Fietsersbond, Cumela, Koninklijke 
Nederlandse Natuurhistorische Vereniging Leiden, 

Vogelwerkgroep IVN

Minimale aantasting van de 
Boterhuispolder

Werk derden, raak-
vlakprojecten, bevoegde 
gezagen

R-net, HOV, kabels en leidingen, WarmteLinq, 
waterschap, provincie Zuid-Holland

Vervangen van de duiker 
(waterdoorgang) onder de Oude 
Spoorbaan

Participatietraject april – augustus 2021:

Datum Betreft

20 april Brede participatiesessie 1: 
Informeren huidige stand van zaken en vragen 
beantwoorden

25 mei Brede participatiesessie 2: 
Voorkeuren, ideeën, wensen etc. ophalen

14 juli Participatiesessie 3: 
Toelichting geluidsrapport

Diversen Diverse bilaterale overleggen gevoerd met nood- en 

hulpdiensten, Bomenbond, hoogheemraadschap 
Rijnland, provincie Zuid-Holland, etc.



4. Participatie, planning en vervolg

Politieke besluitvorming in Leiderdorp: 
15 november - politiek forum
22 november – raad (en 2 december in raad van Leiden)

Aanbesteding
1 gecombineerd aanbestedingstraject samen met tracédeel Engelendaal

Bestemmingsplan
1 gecombineerde bestemmingsplanprocedure samen met tracédeel Engelendaal

Coördinatie besluit
Gezamenlijk verkeersbesluit en bestemmingsplan in één gezamenlijke procedure 
(22 november in de gemeenteraad)



4. Participatie, planning en vervolg
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