
Verkenning aansluiting Leiden - A4

Bewonersavond

9 oktober



• Introductie wethouder (dhr. Strijk)

• Kader van de opgave (dhr. Savenije)

• Introductie alternatieven

• Tafelronde 1: uw beeld op het gebied

• Gezamenlijke terugkoppeling

• Presentatie: afwegingskader

• Tafelronde 2: wat moet er in het afwegingskader

• Gezamenlijke terugkoppeling

• Vervolg

Agenda van de avond



Aanleiding

• Geen oost - west verbinding A4 – A44

• Investeringen in weg en OV zijn voorwaarde voor 

economische en ruimtelijke ontwikkeling in de 

regio (Rijnlandroute & HOV) 

Erkenning nut & noodzaak door Rijk

• Versterking robuustheid hoofd-/onderliggend 

wegennet

• Verbetering leefbaarheid van de regio

• Valkenburg en andere woningbouw As Leiden –

Katwijk 

Rijnlandroute: terugblik



• Verdubbeling N206

• Verbinding A4 – A44 met 2 x 2 rijstroken

• Aansluiting op A4 bovenlangs

• Inpassing uit 100 mln Hoofdlijnenakkoord PZH

• Ongelijkvloers maken aansluiting N441 in combinatie met 2e 

ongelijkvloerse aansluiting Valkenburg

• Aansluiting onderlangs op A44 bij Maaldrift

• Een langere tunnel bij Voorschoten (van 600 m naar 950 m)

• Nader te bepalen inpassingsmaatregelen € 25 mln.

• Zuidelijke ligging in Oostvlietpolder, zonder aansluiting 

Voorschoterweg

Zoeken naar Balans Optimaal



Inpassingsambities (1)

• een zoveel mogelijk gesloten 

tunnelbak tussen knooppunt 

Maaldrift en spoor (passage 

Stevenshof)

• een alternatieve ontsluiting voor 

de bypass Oostvlietpolder, 

waardoor het groene karakter 

van de Oostvlietpolder zoveel 

mogelijk behouden blijft. 

• Bij de reeds toegezegde 

afspraak om Knoop Leiden West 

ruimtelijk te optimaliseren, 

daarbij de aansluiting Leiden 

Zuid mee te nemen



Inpassingsambities (2)

• het in stand houden van de 

waterverbindingen tussen 

Stevenshof en Papenwegse 

polder, via bestaande 

weteringen

• mogelijk maken van 

groene/recreatieve verbinding 

Vlietlanden-Cronesteyn

• indien toch gekozen wordt voor 

bypass dient compensatie van 

aanwezige sportvoorzieningen 

geregeld te worden



• Inspraakreactie op voorontwerp inpassingsplan

• Studie gestart naar inpassing A4-A44 om ruimtelijke, 

financiële consequenties inpassingsambities 

gemeenteraad in beeld te brengen

• Studie gestart naar optimalisatie Knoop West

• Studie gestart naar alternatieve aansluiting Leiden op 

A4

• Provincie heeft onderzoek naar boortunnel gestart

Resultaat: medio 2013 Provinciaal Inpassingsplan (PIP)

Proces: stand van zaken



Aanleiding

• Kwaliteit verbinding A4 in 2020: files op 

Europaweg en Lammenschansplein; knelpunt 

Hoge Rijndijk (leefbaarheid en bereikbaarheid) 

• De komst van de Rijnlandroute en de bypass 

vermindert de problemen, maar lost deze niet op

• 2e doorsnijding Oostvlietpolder ongewenst

• Provincie heeft Leiden tot het eind van 2012 

ruimte gegeven om een alternatief voor de Bypass 

Oostvlietpolder voor te stellen

Alternatievenstudie Bypass Oostvlietpolder (1)



Onderzoek

• Verkenning naar alternatieven voor de Bypass;

• Analyse van de effecten van de verschillende alternatieven op 

bereikbaarheid, leefbaarheid, ruimtelijke inpassing en kosten;

Werksessies klankbordgroep, doel

• Informatie aanleveren vanuit het gebied;

• Meedenken over de alternatieven en afweging

Resultaat: 4 alternatieven inclusief voor- en nadelen

- geen keus! -

Alternatievenstudie Bypass Oostvlietpolder (2)



Bereikbaar Leiden



Kader van de opgave

Bereikbaarheid van de toplocaties: 

1) Binnenstad

2) het stationsgebied

3) Leiden BioScience Park



Werkteam

Samenwerking:

Enno Zuidema Stedebouw & Witteveen en Bos

Gebiedsopgave N65



Introductie



Zoeken naar balans

Basis: Rijnland route + bypass



Zoekgebieden



Betekenis van de polder

Recreatief landschap









Alternatief 0 – Bypass 

Oostvlietpolder







Alternatief 0+

– Bypass Oostvlietpolder 

met knip







Alternatief 0: Lammenschansplein

Kansen na herinrichting plein

strand park

brug naar Cronesteyn



Alternatief 1

-aansluiting op 

Voorschoterweg



Aansluiting Rijnlandroute - Voorschoterweg

Alternatief is technisch 

lastig inpasbaar

Gekozen tracé Afgevallen tracé



Alternatief 2, variant zuid 

– doortrekken N11, 

bundelen met spoor







Alternatief 2, variant 

noord 

– doortrekken N11, langs 

de Bult, direct op 

Kanaalweg







Alternatief 3, variant 1 –

opwaarderen 

Lammenschansplein, 

kruispunt







Alternatief 3, variant 2 –

opwaarderen 

Lammenschansplein, 

T-kruising op 

Voorschoterweg -

Kanaalweg





Alternatief 3: Knip Lammenschansweg

60m breed profiel, middengebied 34m breed



Alternatief 3: Knip Lammenschansweg



Alternatief 3:

park promenade

skatebaan tuinen

spel

Knip Lammenschansweg, kansen middenzone

singel





Alternatief 3, variant 2 –

opwaarderen 

Lammenschansplein, T-

kruising op Europaweg -

Voorschoterweg







Alternatief 3, variant 4 –

opwaarderen 

Lammenschansplein, T-

kruising met bypass



Variant niet kansrijk, functies 

langs Vliet onbereikbaar



Tafelronde 1:

gebied



Vijf vragen aan drie tafels

- Wat is uw reactie op de alternatieven?

- Welke kwaliteiten ziet u?

- Of en hoe gebruikt u het gebied?

- Hoe bereikt u het gebied?

- Wat zijn uw wensen?

Tafels:

Oostvlietpolder

Polderpark Cronesteyn

Lammenschansplein / kanaalzone



Terugkoppeling

gebied



Afwegingskader



Wat is een afwegingskader?

- Lijst met criteria waarop alternatieven worden 

beoordeeld;

-Goed nadenken over welke probleem opgelost moet 

worden en hoe je bepaalt of het opgelost is;

-Goed nadenken over welke ambitie gerealiseerd 

moet worden en hoe je bepaalt of het gerealiseerd is;



Afwegingskader

Welke criteria zijn bepalend om een keuze te maken?

- Bereikbaarheid

- Leefbaarheid

- Ruimtelijke kwaliteit

- Toekomstbestendigheid

- verkeerssysteem

- ruimtelijke ontwikkelingen

-Kosten



Afwegingskader

Welke criteria zijn bepalend om een keuze te maken?

- Bereikbaarheid

- Leefbaarheid

- Ruimtelijke kwaliteit

- Toekomstbestendigheid

- verkeerssysteem

- ruimtelijke ontwikkelingen

-Kosten

Waar zitten de grote knelpunten en hoe beleeft u deze?



Tafelronde 2

afwegingskader



Terugkoppeling

afwegingskader



Vervolg



Vervolg

-Hoe ziet het er vervolgproces eruit

-Wat gaan we met de informatie doen

-Terugkoppeling naar deelnemers



Dank


