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De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d. 20 april 2020 
 

 
Onderwerp: Leidse Ring Noord 
 

 
 De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bij een op 20 april 2020,  
 
Overwegende dat:  
 

- de Leiderdorpse raad belang hecht aan de aanleg van de Leidse Ring Noord (verder: LRN).  

- de raad veel belang hecht aan de belangen van de omwonenden in Leiderdorp. Dit zijn in de 
eerste plaatst de bewoners rondom het tracé aan de Oude Spoorbaan, Driegatenbrug en het 
Ovaal. Maar ook de bewoners rondom de alternatieve routes langs bijvoorbeeld het 
Engelendaal. Bij de bewoners liggen met name belangen rond het behouden van zicht op de 
Boterhuispolder en de beperking van geluidsoverlast en verkeersdruk.  

- er op verschillende wijzen aan de wettelijke normen voor geluid kan worden voldaan. Dat 
kan door het treffen van bronmaatregelen (zoals geluid reducerend wegdek), maar ook door 
het treffen van geluidswerende voorzieningen langs de weg en/of, als het nodig is, het 
nemen van maatregelen op maat aan huizen met een hogere grenswaarde.  

- Voor geluidswerende voorzieningen langs de weg geldt dat deze zo beperkt als mogelijk 
dienen te zijn en dat het uitzicht op de polder behouden blijft.  

 
Verzoekt het college om  
 
bij het opstellen van het uitvoeringsbesluit voor de aanleg van de LRN de volgende maatregelen ten 
aanzien van geluidsbeperking, verkeersveiligheid, duurzaamheid en optimaal gebruik van de ringweg 
te treffen:  
 
Tracédeel Oude Spoorbaan:  

- het plaatsen van geluidsvoorzieningen met als maximale hoogte +0,25 meter NAP in het 
gedeelte vanaf de Dwarswatering tot de oostelijke aansluiting van het fietspad naar de 
Dijkwacht. Wij zijn van mening dat op deze wijze langs het grootste gedeelte van het tracé 
voldoende zicht op de polder behouden blijft. We verplichten ons daarmee ook zodanige 
geluid reducerende en geluid werende maatregelen te nemen dat de schermen op deze 
maximale hoogte kunnen blijven.  

- dat in de uitvoering hiervan speciaal met de bewoners van de woningen van het Ovaal wordt 
onderzocht en besproken welke voorzieningen daar kunnen worden getroffen.  

 
Ondertekening en naam: 
VVD, Frank van Noort 
CDA, Huibrecht Bos 
Christen-Unie/SGP, Geert Schipaanboord 
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