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Algemene conclusies
Verkeer
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De vertragingen in het totale netwerk zijn voor elk scenario ongeveer gelijk:

Geen van de varianten lost het huidige aantal vertragingsuren op
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Algemene conclusies
Verkeer

Ook het totaal aantal gereden kilometers in het netwerk is voor elk scenario 

ongeveer op het zelfde niveau.
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Algemene conclusies
Verkeer

Lokaal verkeer = verkeer dat van een 

locatie in het paarse gebied naar een 

locatie in het paarse gebied rijdt.

Bestemmingsverkeer = verkeer dat 

vanaf een locatie in het paarse gebied 

naar een locatie buiten het paarse 

gebied rijdt of andersom.

Doorgaand verkeer = verkeer dat vanaf 

een locatie buiten het paarse gebied 

naar een andere locatie buiten het 

paarse gebied rijdt.
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Algemene conclusies
Verkeer
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Algemene conclusies
Verkeer

• In alle scenario’s heeft het grootste deel van het verkeer 

over de Sluisbrug en Wijkerbrug verkeer een bestemming 

in de directe omgeving. 

• De hoeveelheid doorgaand verkeer is in de scenario’s met 

een nieuwe oeververbinding wel relatief hoog op deze 

nieuwe oeververbinding (verkeer dat voorheen de N14 

gebruikte).
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Algemene conclusies
Leefbaarheid

• De effecten van scenario’s op leefbaarheid (veiligheid, lucht en 

geluid) hangen samen met de resultaten van de 

verkeersanalyses: waar het drukker wordt, is meer lucht- en 

geluidsoverlast en komt de veiligheid eerder in het geding en 

waar het rustiger wordt, treedt het omgekeerde effect op. 

• Per scenario is op hoofdlijnen bepaald hoe de 

verkeersstromen wijzigen en wat dit voor de betreffende 

locaties voor de leefbaarheid betekent.



8

Algemene conclusies
Economie 

3 doelgroepen L’dam – Centrum met eigen bereikbaarheidsbehoefte:

Lokale bezoekers (direct omliggende wijken voor dagelijkse boodschappen)

Hebben behoefte aan een goede autobereikbaarheid / parkeren voor de 

deur.

Recreatieve (toeristische) bezoekers uit de regio

Grote verscheidenheid aan vervoerwijzen (per boot, auto, OV en fiets). Een 

aantrekkelijk verblijfsklimaat is belangrijker dan een snelle 

(auto)bereikbaarheid.

Doelgerichte bezoekers voor de specialistische winkels (een klein aandeel in 

het bezoekersaantal):

Willen de bestemming snel bereiken en komen grotendeels met de auto, 

maar de aantrekkingskracht van de functie op de bestemming is 

belangrijker dan de reistijd.

Per scenario is aangegeven wat het effect is voor bovengenoemde 

doelgroepen. Al is de factor bereikbaarheid veelal geen bepalende factor.
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Resultaten per scenario
Scenario 1: Maximaal doorstromen

Verandering verkeersstromen

Beperkte wijziging in verkeersstromen:

• Groei verkeer tussen N14 en 

Sluisbrug/Damlaan

• Lichte groei verkeer op Vlietweg, 

Wijkerbrug en Wijkerlaan

• Kleine afname verkeer N14, 

Noordsingel, Prins Bernhardlaan, 

Parkweg, Oosteinde

Verschil in verkeersintensiteiten Scenario 1 in 2030 t.o.v. 

autonome situatie 2030 

(rood = toename verkeer, groen = afname verkeer)
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Resultaten per scenario
Scenario 1: Maximaal doorstromen

Vertragingen

• Vergelijkbaar verkeersbeeld als in 

autonome situatie:

• Lichte toename vertragingen 

rond Sluisbrug – Nieuwstraat 

tijdens spitsuren

• Afname vertragingen rond oprit 

N14 tijdens spitsuren

• Geen verbetering van totale 

verkeersprestaties

Verkeersdichtheden Scenario 1 in 2030

(beeld van de avondspits)
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Resultaten per scenario
Scenario 1: Maximaal doorstromen

Lucht en geluid

• Geen grote effecten in gewijzigde 

routekeuze van verkeer

• Enige toename van verkeer via 

Sluisbrug en Wijkerbrug. Dit leidt niet 

tot waarneembare geluidstoenames 

of ernstige verslechtering van de 

luchtkwaliteit. Mede door de 

verbeterde doorstroming gedurende 

de dag.
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Resultaten per scenario
Scenario 1: Maximaal doorstromen

Verkeersveiligheid

• Wijkerlaan: De verkeersintensiteit op de Wijkerlaan is in de huidige situatie groter 

dan wenselijk is voor een erftoegangsweg (30km straat). Dit is nadelig voor de 

oversteekbaarheid van het langzame verkeer. Door de toename van verkeer in dit 

scenario wordt de situatie voor het langzame verkeer slechter.

• Damplein: Idem

• Damhouderstraat: De verkeersintensiteit is groter dan wenselijk. Door de toename 

van verkeer wordt deze situatie slechter.

• Oude Trambaan: De verkeerssituatie op de Oude Trambaan voldoet in de huidige 

situatie aan de verkeerskundige uitgangspunten voor een gebiedsontsluitingsweg. 

Dit geldt ook voor scenario 1.

• Voorburgseweg: idem.



13

Resultaten per scenario
Scenario 1: Maximaal doorstromen

Economie Leidschendam Centrum
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Resultaten per scenario
Scenario 2: Benutten zoals bedoeld

Verschil in verkeersintensiteiten Scenario 

2 in 2030 t.o.v. autonome situatie 2030 

(rood = toename verkeer, groen = 

afname verkeer)

Verandering verkeersstromen

• Geen autoverkeer meer via Sluisbrug en 

Wijkerbrug

• Toename autoverkeer via Oosteinde, 

Parkweg en Kerkbrug

• Toename verkeer op N14 en aansluitende 

wegen.
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Resultaten per scenario
Scenario 2: Benutten zoals bedoeld

Vertragingen

• Geen verkeer (en dus geen 

vertragingen) meer in de spitsuren rond 

de Sluisbrug en Wijkerbrug

• Matige doorstroming op delen van de 

N14 en in Voorburg richting de 

Kerkbrug

Verkeersdichtheden Scenario 2 in 2030

(beeld van de avondspits)
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Resultaten per scenario
Scenario 2: Benutten zoals bedoeld

Lucht en geluid

• Waarneembare verschillen in lucht- en 

geluideffecten te verwachten door 

gewijzigde routekeuze verkeer.

• Sterke afname van geluidbelasting in 

Leidschendam Centrum en rond de 

Wijkerbrug.

• Beperkte (niet waarneembare) 

geluidstoename op hoofdwegen ten 

noorden van Leidschendam Centrum.

• Waarneembare toename geluid in 

Voorburg op de Parkweg en richting de 

Kerkbrug, ook afname in luchtkwaliteit 

te verwachten.

• Naar verwachting treden geen 

normoverschrijdingen op in 

luchtkwaliteit.
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Resultaten per scenario
Scenario 2: Benutten zoals bedoeld

Verkeersveiligheid

• Wijkerlaan: Door het afsluiten van de Wijkerbrug voor autoverkeer, gaat de 

Wijkerlaan voldoen aan alle verkeerskundige uitgangspunten voor een 

erftoegangsweg.

• Damplein: Idem

• Damhouderstraat: Door afsluiting van de Sluisbrug voor autoverkeer gaat de 

Damhouderstraat voldoen aan alle verkeerskundige uitgangspunten voor deze 

50km/h weg.

• Oude Trambaan: De verkeerssituatie op de Oude Trambaan voldoet in de huidige 

situatie aan de verkeerskundige uitgangspunten voor een gebiedsontsluitingsweg. 

Dit geldt ook voor scenario 2.

• Voorburgseweg: idem.
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Resultaten per scenario
Scenario 2: Benutten zoals bedoeld

Economie Leidschendam - Centrum
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Resultaten per scenario
Scenario 3a: Hoge, vaste brug 50km/h

Verschil in verkeersintensiteiten Scenario 3a in 

2030 t.o.v. autonome situatie 2030 

(rood = toename verkeer, groen = afname verkeer)

Verandering verkeersstromen

• Veel verkeer rijdt via de nieuwe 

brug.

• Toename verkeer op Oude 

Trambaan, Voorburgseweg-

Kon.Julianaweg-

Veursestraatweg.

• Forse afname verkeer via 

Sluisbrug en Wijkerbrug

• Afname verkeer N14 en 

Noordsingel
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Resultaten per scenario
Scenario 3a: Hoge, vaste brug 50km/h

Vertragingen

• Verbeterde doorstroming rond 

de Sluisbrug en goede 

doorstroming rond de 

Wijkerbrug.

• Vermindering doorstroming 

Oude Trambaan.

Verkeersdichtheden Scenario 3a in 2030

(beeld van de avondspits)
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Resultaten per scenario
Scenario 3a: Hoge, vaste brug 50km/h

Lucht en geluid

• De route via Oude Trambaan en de 

nieuwe brug wordt aantrekkelijk, 

waardoor een waarneembare 

geluidstoename ontstaat op de Oude 

Trambaan.

• Toename geluid rondom de nieuwe 

brug en aansluitende wegen. De 

inpassing van de nieuwe 

oeververbinding is een aandachtspunt. 

Naar verwachting zijn 

geluidreducerende maatregelen nodig.

• Forse afname van geluidsbelasting bij 

de Sluisbrug en Wijkerbrug, beperkte 

afname verkeer door Sijtwendetunnel

en over de Noordsingel.

• Overschrijdingen van de normen 

worden niet verwacht.
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Resultaten per scenario
Scenario 3a: Hoge, vaste brug 50km/h

Verkeersveiligheid

• Wijkerlaan: Wordt ontlast door de aanleg van de EOV. De situatie 

verbetert daardoor, maar oversteekbaarheid van langzaam verkeer blijft 

een aandachtspunt.

• Damplein: Idem

• Damhouderstraat: Idem.

• Oude Trambaan: De intensiteiten nemen toe. De inrichting van de weg 

blijft voldoen aan de verkeerskundige uitgangspunten voor een 

gebiedsontsluitingsweg. Een punt van aandacht is de vormgeving en de 

verkeersafwikkeling op kruispunten.

• Voorburgseweg: idem.

• Gebied rond EOV: Verkeerssituatie voldoet voor een 50km/h weg. 

Aandachtspunt is de vormgeving en verkeersveiligheid in relatie tot de 

geplande ontwikkeling van het gebied.
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Resultaten per scenario
Scenario 3a: Hoge, vaste brug 50km/h

Economie Leidschendam Centrum
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Resultaten per scenario
Scenario 3b: Lage, beweegbare brug 50km/h

Verschil in verkeersintensiteiten Scenario 3b in 2030 

t.o.v. autonome situatie 2030 

(rood = toename verkeer, groen = afname verkeer)

Verandering verkeersstromen

• Vergelijkbare effecten als in 3a 

met iets kleinere toe- en 

afnames van verkeer.
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Resultaten per scenario
Scenario 3b: Lage, beweegbare brug 50km/h

Vertragingen

• Sterke vertragingen rondom 

kruispunt van Vlietweg met 

verbindingsweg N14 en nieuwe 

oeververbinding in de spitsen.

• Verder is de doorstroming 

vergelijkbaar met 3a.

Verkeersdichtheden Scenario 3b in 2030

(beeld van de avondspits)
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Resultaten per scenario
Scenario 3b: Lage, beweegbare brug 50km/h

Lucht en geluid

• Vergelijkbare effecten voor wat 

betreft lucht en geluid als 3a: 

toename lucht- en 

geluidoverlast op de route via 

de Oude Trambaan en de 

nieuwe oeververbinding, 

afname overlast op Damlaan, 

Sluisbrug en rond de 

Wijkerbrug
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Resultaten per scenario
Scenario 3b: Lage, beweegbare brug 50km/h

Verkeersveiligheid

• Wijkerlaan: Wordt ontlast door de aanleg van de EOV. De situatie verbetert 

daardoor, maar oversteekbaarheid van langzaam verkeer blijft een 

aandachtspunt.

• Damplein: Idem

• Damhouderstraat: Idem.

• Oude Trambaan: De intensiteiten nemen toe. De inrichting van de weg blijft 

voldoen aan de verkeerskundige uitgangspunten voor een 

gebiedsontsluitingsweg. Een punt van aandacht is de vormgeving en de 

verkeersafwikkeling op kruispunten.

• Voorburgseweg: idem.

• Gebied rond EOV: Verkeerssituatie voldoet voor een 50km/h weg. Aandachtspunt 

is de vormgeving en verkeersveiligheid in relatie tot de geplande ontwikkeling van 

het gebied.
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Resultaten per scenario
Scenario 3b: Lage, beweegbare brug 50km/h

Economie Leidschendam Centrum
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Resultaten per scenario
Scenario 3c: Lage, beweegbare brug 30km/h

Verschil in verkeersintensiteiten Scenario 3c in 2030 t.o.v. 

autonome situatie 2030 

(rood = toename verkeer, groen = afname verkeer)

Verandering verkeersstromen

• Behoorlijke hoeveelheden verkeer 

via nieuwe verbinding (maar niet 

zo veel als in 3a en 3b).

• Toename verkeer op Oude 

Trambaan, Voorburgseweg-

Kon.Julianaweg-Veursestraatweg

(maar niet zo veel als in 3a en 3b)

• Afname verkeer via Sluisbrug en 

Wijkerbrug (maar niet zo veel als in 

3a en 3b)

• Afname verkeer via N14 en 

Noordsingel (maar niet zo veel als 

in 3a en 3b)
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Resultaten per scenario
Scenario 3c: Lage, beweegbare brug 30km/h

Vertragingen

• Sterke vertragingen rondom kruispunt 

van Vlietweg met verbindingsweg N14 

en van de Vlietweg met de nieuwe 

oeververbinding in de spitsen.

• Doorstroming op de Oude Trambaan 

is iets beter dan in scenario’s 3a en 3b

• Doorstroming Wijkerbrug en Sluisbrug 

is iets slechter t.o.v. varianten 3a en 

3b.

Verkeersdichtheden Scenario 3c in 2030

(beeld van de avondspits)
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Resultaten per scenario
Scenario 3c: Lage, beweegbare brug 30km/h

Lucht en geluid

• Vergelijkbare effecten voor wat betreft 

lucht en geluid als 3a en 3b: toename 

lucht- en geluidoverlast op de route 

via de Oude Trambaan en de nieuwe 

oeververbinding, afname overlast op 

Damlaan, Sluisbrug en rond de 

Wijkerbrug

• In scenario 3c zijn de negatieve 

effecten rond lucht en geluid op de 

Oude Trambaan en rond de nieuwe 

oeververbinding beperkter dan in 

scenario 3a en 3b door minder 

verkeer en een lagere rijsnelheid.
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Resultaten per scenario
Scenario 3c: Lage, beweegbare brug 30km/h

Verkeersveiligheid

• Wijkerlaan: Wordt ontlast door de aanleg van de EOV. De situatie verbetert daardoor, 

maar oversteekbaarheid van langzaam verkeer blijft een aandachtspunt.

• Damplein: Idem

• Damhouderstraat: Idem.

• Oude Trambaan: De intensiteiten nemen toe. De inrichting van de weg blijft voldoen 

aan de verkeerskundige uitgangspunten voor een gebiedsontsluitingsweg. Een punt 

van aandacht is de vormgeving en de verkeersafwikkeling op kruispunten.

• Voorburgseweg: idem.

• Gebied rond EOV: De intensiteiten zijn te hoog voor een goede inpassing van een 

30km/h erftoegangsweg in Klein Plaspoelpolder.
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Resultaten per scenario
Scenario 3c: Lage, beweegbare brug 30km/h

Economie Leidschendam Centrum


