
Bewonersavond 20 april 2021 
Tracédeel Oude Spoorbaan 

Leidse Ring Noord 
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Spelregels  
digitale bijeenkomst 

• Alleen de presentator heeft het woord, de andere aanwezigen 
worden ‘gedempt’ om achtergrondgeluid te voorkomen 

• Via de chat kunnen vragen worden gesteld. Na de presentatie 
worden deze per thema beantwoord 

• Mocht de chat niet werken dan heeft u via ‘hand opsteken’ de 
mogelijkheid om via de microfoon een vraag te stellen na 
afloop van de presentatie 

• Vragen die moeten worden uitgezocht volgen per mail met de 
presentatie van deze avond 

 

 

 

 



Kennismaken met organisatie  

• Jan Smit – projectmanager LRN  

• Joke Boot – ambtelijk opdrachtgever Leiderdorp 

• Sylvia van Oevelen – omgevingsmanager LRN 

• Joost Klimbie – verkeerskundig adviseur 

• Rik Verhoeven – verkeerskundig adviseur Leiderdorp 

• Lea Nijhof - projectmedewerker 

• Jeroen Mensink – architect JAM* architecten 



Doel van deze avond 

• Informeren over de huidige stand van zaken Leidse Ring 
Noord – tracédeel Oude Spoorbaan 

• Informeren over vervolg van het participatieproces/project 

• Met elkaar de onderwerpen voor de volgende sessies 
scherpstellen 

• Vragen beantwoorden 

 

• Sessie 2: voorkeuren, ideeën, wensen etc. ophalen 

• Sessie 3: terugkoppeling 



2. Voorgeschiedenis 

• Korte toelichting Leidse Ring Noord 

• Wat is er al door de gemeenteraad besloten en staat vast? 

• Welke wensen vanuit de omgeving zijn eerder al opgehaald? 



Wat is de Leidse Ring Noord? 

Gezamenlijk project sinds 2012 van gemeenten Leiden en 
Leiderdorp / vervolg van de verkenning LAB071: 

 

Ambities Leiden en Leiderdorp: 

• Prettige, gezonde en hoogwaardige woonomgeving 

• Goede balans in arbeidskracht en werkgelegenheid 

• Internationale kennis en historische cultuur 

 



Uitgangspunten Leidse Ring Noord:  
- Betere doorstroming doorgaand verkeer 
- Verbeteringen voor OV en fiets 
- Aanpassen wegen en kruispunten 
- Goede inpassing in de omgeving 

 

Huidige situatie Toekomstige situatie 



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 

 

 



Wat is er al door de gemeenteraad 
besloten en staat vast? 
Geactualiseerd kaderbesluit genomen eind 2019 / voorjaar 2020 door 
gemeenteraden Leiden en Leiderdorp, met basis: 
• De rijbanen van de wegvakken naar twee maal twee rijstroken 
• verbreden op huidig niveau (-1 m NAP) 
• de snelheid verhogen naar 70 km/h 
• plaatsen van geluidsvoorzieningen 
• geen verbreding naar de woningen toe 
• de rotonde bij de Schildwacht optimaliseren 
• realiseren van een ongelijkvloerse langzaam verkeer verbinding in de 

nabijheid van de Schildwacht en de bushaltes ter hoogte van deze 
ongelijkvloerse verbinding realiseren. 

 
En de ingediende en vastgestelde motie D66 betreffende: 
- Geluidsbeperking en verkeersveiligheid 
- Duurzaamheid en natuurbescherming 
- Optimaal gebruik van de ringweg Leidse Ring Noord 



• Huidige stand van zaken 

 

 



3. Huidige stand van zaken 

Sinds Kaderbesluit: 

 Aanbestedingsprocedure voor verwerving ingenieursbureau 
voor vervolguitwerking  

 Gemeente heeft Antea Group en JAM* architecten voor 
uitwerking geselecteerd 

 Participatieproces Engelendaal jan – april 2021 

 

 Adviesbureau Goudappel Coffeng in de arm genomen t.b.v. 
uitvoering motie D66 

 



3. Huidige stand van zaken 

Zie andere presentatie 

 



4. Participatieproces 

Mate van invloed 

• Wij informeren en raadplegen u 

– Definitie raadplegen: de gelegenheid geven aan 
belanghebbenden om ideeën, wensen en 
meningen naar voren te brengen of voorkeuren 
aan te geven die bij de beleidsvorming kunnen 
worden betrokken 

• De gemeenteraad beslist: wij informeren de 
raad over de uitkomsten van de 
meedenksessies 



Onderwerpen participatie 

• Inrichting westzijde Dijkwacht  (tussen Buitenhof en rotonde 
Schildwacht): 
– Geluidsvoorziening (lengte, hoogte, vormgeving, materiaal, inpassing) 

– Groenvoorzieningen, water en overige invulling 

 

• Inrichting oostzijde Dijkwacht tot en met Ovaal 
– Geluidsvoorziening (lengte, hoogte, vormgeving, materiaal, inpassing) 

– Groenvoorzieningen, water en overige invulling 



Vervolgafspraken 

• Aanmelden voor de klankbordgroep 

• Sessie 2: voorkeuren, ideeën, wensen etc. ophalen 
– 25 mei (voorlopig) 

• Sessie 3: terugkoppeling 
– 15 juni (voorlopig) 



Terugkoppeling 

• U krijgt van ons een terugkoppeling of en hoe uw 
inbreng is verwerkt 

– Tijdens de meedenksessies (mondeling en/of in beeld) 

– Eindverslag meedenksessies (schriftelijk) 

• Verslaglegging 

– Wensen, ideeën, vragen etc worden genoteerd 

– Er wordt geen woordelijk verslag gemaakt 

– Namen van deelnemers worden niet genoemd i.v.m. 
privacywetgeving 

– De presentatie wordt per e-mail aan u toegestuurd 



5. Planning 
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6. UW MENING TELT 

tevredenheidsmonitor 

En in de 

uitvoering. 

Bij het maken 

van plannen. 



www.uwmeningtelt.nu/leidseringnoord 



Wat betekent dit voor u?  

• Aantal keer (± 5 keer) een korte 
online vragenformulier.  

• De resultaten en aanpassingen 
die daardoor worden gedaan 
koppelen wij aan u terug. 

 

Registreer u nu via 

 uwmeningtelt.nu/leidseringnoord 

 

 

 

http://www.uwmeningtelt.nl/leidseringnoord
http://www.uwmeningtelt.nl/leidseringnoord


Bedankt voor uw 
aanwezigheid  


