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Leidse Ring Noord



Programma

1. Doel van deze avond

2. Huidige stand van zaken Voorlopig Ontwerp, inclusief 
restpunten eerdere participatiesessies

3. Toelichting geluidsrapport

4. Vragen geluidsrapport

5. Planning en vervolgproces

6. Tevredenheidsmeting

7. Afsluiting



1. Doel van deze avond

• Informeren over de huidige stand van zaken 
inclusief laatste openstaande ontwerppunten 
uit vorige participatiesessies

• Toelichting geluidsrapport

• Vragen beantwoorden

• Toelichting vervolgproces



2. Voorlopig Ontwerp



Voorlopig Ontwerp



Impressie onderdoorgang rotonde



Routes voetganger



Beplanting



Geluidschermen
(begroeid)



Geluidschermen
(leuning met glas)



Overzicht (type)geluidsschermen



3. Toelichting geluidsrapport

Toelichting onderzoek GELUID



• Bij wijzigingen aan een weg wordt een vergelijking 
gemaakt tussen de situatie ‘1 jaar voor uitvoering 
wijziging’ en ‘10 jaar na realisatie’. Voor Leidse 
Ring Noord zijn dit de peiljaren 2021 en 2033.

• Grenswaarde → zie stroomdiagram

• Bij deze vergelijking mag het geluidsniveau 
(afgerond) maximaal 1 dB toenemen. Als de 
toename 2 dB of meer is moeten maatregelen 
afgewogen worden. Toename > 5 dB is niet 
toegestaan.

• Als maatregelen niet ‘doelmatig’ zijn of er zijn 
bezwaren van stedenbouwkundige, 
landschappelijke, technische of verkeerskundige 
aard kan ontheffing aangevraagd worden. Dit 
noemen we een hogere waarde. 

Toetsingskader ‘wijziging weg’



1. In het verleden zijn voor de woningen in Leyhof (Dijkwacht e.o.) hogere waarden van 
55 dB(A) etmaalwaarde vastgesteld → deze zijn omgerekend naar Lden en vervolgens 
gebruikt als grenswaarde voor de huidige situatie (art. 100.2 Wgh) 

2. Als de huidige geluidbelasting < 48 dB is, dan geldt de waarde van 48 dB als 
grenswaarde bij de toetsing.

3. Toetsing grenswaarden Wet geluidhinder vindt plaats per weg en niet gecumuleerd! →
In bijlage 3 staan tabellen met geluidbelastingen per weg

Vragen bewoners



4. Het wegdek Dunne deklaag type B (DDB) is het stilste en beste wegdek om op de 
Oude Spoorbaan toe te passen. Tweelaags ZOAB heeft een iets lagere 
geluidreductie bij de verkeerssamenstelling op de OSB en zal eerder zijn effect 
verliezen.

• Verkeersamenstelling OSB – varieert per wegvak (obv RVMK) 

referentie DDB 2L-zoab

emissie emissie effect emissie effect

OSB-west rijbaanN 112.4 108.5 109.2

OSB-west rijbaanZ 113.4 109.5 110.2

OSB-west totaal 115.9 112.0 -3.9 112.7 -3.2

OSB-oost rijbaanN 112.7 108.8 109.5

OSB-oost rijbaanZ 113.6 109.6 110.3

OSB-oost totaal 116.2 112.2 -4.0 112.9 -3.2

Geluidreductie bepaald met 

SRM2 (rekenmodel)

Geluidreductie bepaald 

met SRM1 (Cwegdek)

Vervolg vragen bewoners



5. De noodzaak tot lagere schermen heeft verschillende oorzaken:

- Gedetailleerd ontwerp vs quickscan

- Schermhoogten geoptimaliseerd

- Recente RVMK (actualisatie en meest recente inzichten omtrent 
verkeersontwikkelingen in de regio)

- Versmallen middenberm Oude Spoorbaan

6. Het geluidniveau bij woningen Buitenhof (Saturnus, Mercurius) is zonder 
het scherm van 75cm al maximaal 48 dB → scherm is niet nodig om te 
voldoen aan Wet geluidhinder

7. Toenames onder de voorkeurswaarde (48 dB) kunnen veroorzaakt worden 
door verschoven rijbaan / toename intensiteit.

Vervolg vragen bewoners



5. Planning & vervolgproces

• 3e en laatste participatiesessie →Terugkoppeling participatie via 
participatieverslag

• Uitvoeringsbesluit eind van het jaar gemeenteraad Leiden & Leiderdorp
– Politiek forum Leiderdorp 15 november
– Gemeenteraad Leiderdorp 22 november
– Daarna gemeenteraad Leiden

• 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



Overig proces:

• Bestemmingsplan

• Opstellen contractdossier aannemer

• Aanbesteding

• Voorbereiding aannemer

• Uitvoering
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6. UW MENING TELT

tevredenheidsmonitor

En in de

uitvoering.

Bij het maken

van plannen.



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


7. Afsluiting


