
      

Format indienen Regionale projecten Gebiedsagenda's Mobiliteit 2019-2023 
14d bijlage 4 bij Gebiedsagenda - uitgebreide projectenlijst Gebiedsagenda infra 2019-2022 
Regio: Holland Rijnland 
Datum: 

Algemeen* inhoudelijke informatie (indien beschikbaar kwantitatief) indien van toepassing 

Project
aanduiding 
/nummer Aanvrager naam knelpunt / opgave 

Omschrijving maatregel inclusief 
prestaties en activiteiten** 

Totale 
kosten (€) 

Aangevraag 
de subsidie 
(€) 

Effect 
doostroming/reistijd 

Effect 
verkeersveiligheid 

Effect 
leefbaarheid 
(geluid, 
luchtkwaliteit, 
etc) 

Bestuurlijke 
prioriteit 
(hoog, 
gemiddeld, 
laag) 

Onderdeel van 
bestuurlijke 
overeenkomst 
/ convenant / 
beleidsdocum 
ent*** 

Wegcategorisering/ 
functie**** (niet 
PZH weg) 

Intensiteit (niet PZH 
weg) 

Aantal 
fietsers/etmaal 

Aantal reizigers (in
uitstappers/etmaal) 

Overige 
o.m. 
uitvoer
ingsjaar 

Verbeter-
maatrege
len N209 
in Hazers
woude-
Dorp 
spaar-
project 
(UPAU16) Alphen aan den Rijn 

Op de N209 in Hazerswoude-
Dorp is onvoldoende 
doorstroming en 
verkeersonveiligheid. 

Het aanleggen van 
verbetermaatregelen in de kern 
Hazerswoude Dorp rond de N209 
om de doorstroming en 
verkeersveiligheid te verbeteren 
en de barrierewerking te 
verminderen. Deze maatregelen 
maken deel uit van de planstudie 
N207-Zuid. 9,3 miljoen 300.000 

Het kruispunt in 
Dorp raakt aan zijn 
maximum aan 
verkeer, 
maatregelen 
verbeteren de 
doorstroming 

De drukke 
weg zorgt voor veel 
onoverzichtelijke, 
onveilige 
verkeerssituaties. 
Verbetermaatrege
len lossen dit op. 

De drukke weg 
zorgt voor veel 
geluidsover
last. 
Maatregelen 
verhelpen dit. Hoog 

De 
maatregelen 
maken deel uit 
van de 
planstudie 
N207-Zuid. nvt nvt nvt nvt 2021 

Aanvullen
de 
maatrege
len N207 
Zuid spaar-
projec t 
(UPAU16) Alphen aan den Rijn 

Er is sprake van diverse 
verkeersknelpunten op de N207
zuid. 

Lokale maatregelen ten behoeve 
van het oplossen van 
verkeersknelpunten op de N207. 
De maatregelen omhelzen het 
maken van rotondes, aanpassen 
van kruisingen, verbreden en 
verlengen van wegen en 
benuttingsmaatregelen 15 miljoen 500.000 

De doorstroming 
verbetert door het 
verbreden en het 
verlengen van 
wegen en aanleggen 
rotondes 

De 
verkeersveiligheid 
verbetert door de 
aanleg van rotondes 
en aanpassen 
kruisingen Onbekend Hoog 

De 
maatregelen 
maken deel uit 
van de 
planstudie 
N207-Zuid. nvt nvt nvt nvt 2019 

Aanleg 
fietspad 
Ziendeweg 
spaarpro-
ject (p.6 
UP Fiets) Alphen aan den Rijn 

Op de Ziendeweg is sprake van 
verkeersonveiligheid door het 
ontbreken van een fietspad 

Met de aanleg van een fietspad 
ontstaat een veilige fietsroute 
tussen Zwammerdam en 
Nieuwkoop en een veilige 
recreatieve fietsroute in het 
buitengebied. In de huidige 
situatie delen fietsers de 
Ziendeweg met autoverkeer. 
Door de beperkte breedte van de 
weg levert dat een onveilige 
situatie op voor fietsers. 1.755.000 60.000 

Flinke verbetering 
doorstroming voor 
auto's indien fietsers 
een eigen fietspad 
hebben 

Enorme vergroting 
verkeersveiligheid 
indien fietsers een 
eigen fietspad 
hebben 

Het fietspad 
leidt tot een 
toename van 
het 
fietsgebruik, 
dit komt de 
leefbaarheid 
ten goede Onbekend 

Opgenomen in 
UP Fiets 
Holland 
Rijnland nvt nvt nvt nvt 2021 

Kruising 
Hooge
veense
weg-
Roemer 
spaarpro-
jec t;UPAU 
16 Alphen aan den Rijn 

Er is sprake van wachtrijen en 
verkeersonveiligheid. 

Het aanpassen van de kruisingen 
Hoogeveenseweg-Roemer en 
Zijde-Noordeinde zodanig dat de 
wachtrijen oplossen, de 
verkeersveiligheid voor fietsers 
verbetert en de Zijde wat meer 
wordt ontlast. Dit zijn nu nog 
provinciale kruisingen maar 
komen, na aanleg Verlengde 
Bentwoudlaan (2021), in 
eigendom, beheer en onderhoud 
bij de gemeente. 1.000.000 34.000 

De doorstroming 
verbetert doordat de 
wachtrijen worden 
opgelost 

De 
verkeersveiligheid 
voor fietsers 
verbetert 

Verbetering 
van de 
leefbaarheid 
doordat de 
Zijde wordt 
ontlast Onbekend 

onderdeel 
studie N207
zuid nvt nvt nvt nvt 2022 

PCT – 
Verlengde 
Bentwoud
laan 
spaarpro-
ject 
(UPAU16) Alphen aan den Rijn 

Nieuwe ontsluiting ivm 
ontwikkeling PCT terrein 

Het aantakken van de ontsluiting 
PCT terrein op de om te leggen 
Hoogeveenseweg in samenhang 
met de aanleg van de Verlengde 
Bentwoudlaan. Met deze 
aantakking kunnen (vracht)auto’s 
en fietsers op veilige wijze en 
zonder oponthoud de kruising 
passeren. De aantakking zal zijn 
in de vorm van een rotonde. De 
Hoogeveenseweg is nu nog van 
de provincie maar komt, na 
aanleg Verlengde Bentwoudlaan 
(2021), in eigendom, beheer en 
onderhoud bij de gemeente. 1.000.000 34.000 

Doorstroming 
verbetert doordat 
auto's en fietsers 
zonder oponthoud 
de kruising passeren 

Verkeersveiligheid 
verbetert doordat 
auto's en fietsers op 
veilige wijze de 
kruising passeren Onbekend Hoog 

Onderdeel 
studie N207
zuid nvt nvt nvt nvt 2021 

Hoge 
Rijndijk 
spaarpro-
ject  (VV1) Gemeente Leiden 

De huidige inrichting is oud en 
past niet meer goed bij de eisen 
die gesteld worden aan een 
Gebiedsontsluitingsweg. Er zijn 
verkeersveiligheids- en 
afwikkelingsproblemen bij de 
kruispunten. 

De vorm van de maatregelen is 
nog niet bekend: moet duidelijk 
worden bij het ontwerpproces.  5.387.181 212.022 Onbekend 

Een duidelijke 
verbetering wordt 
beoogd. Onbekend Gemiddeld 

Mobiliteitsnota 
Leiden GOW ca. 24.000 vtg/etm Onbekend 

Onbekend (er rijden 
buslijnen) 2021 



      

        

 
      

Algemeen* inhoudelijke informatie (indien beschikbaar kwantitatief) indien van toepassing 

Project
aanduiding 
/nummer Aanvrager naam knelpunt / opgave 

Omschrijving maatregel inclusief 
prestaties en activiteiten** 

Totale 
kosten (€) 

Aangevraag 
de subsidie 
(€) 

Effect 
doostroming/reistijd 

Effect 
verkeersveiligheid 

Effect 
leefbaarheid 
(geluid, 
luchtkwaliteit, 
etc) 

Bestuurlijke 
prioriteit 
(hoog, 
gemiddeld, 
laag) 

Onderdeel van 
bestuurlijke 
overeenkomst 
/ convenant / 
beleidsdocum 
ent*** 

Wegcategorisering/ 
functie**** (niet 
PZH weg) 

Intensiteit (niet PZH 
weg) 

Aantal 
fietsers/etmaal 

Aantal reizigers (in
uitstappers/etmaal) 

Overige 
o.m. 
uitvoer
ingsjaar 

Fietscorri
dor Kaag& 
Braassem 
(U20) Gemeente Leiden 

Deze fietsroute is in de Nota 
Herijking aangemerkt als voor 
verbetering vatbaar voor 
doorstroming en 
verkeersveiligheid. 

Verbeteren hoofdfietsroute 
Kanaalweg - De Waard via 
diverse maatregelen (650 m)  520.000 250.000 

Verbetering van de 
doorstroming door 
de herinrichting van 
de hoofdfietsroute 

Verbetering van de 
veiligheid door 
herinrichting van de 
hoofdfietsroute. Onbekend Hoog 

Nota Herijking 
fietsroutes 
Leiden 2013
2020 ETW Onbekend Onbekend nvt 2019 

Fietscorri
dor Katwijk 
(U11 UP 
Fiets) Gemeente Leiden 

Het Leeuwenhoekpark is 
onderdeel van de regionale 
fietsroute maar niet als zodanig 
ingericht 

De aanleg van de ontbrekende 
schakel in fietsnetwerk door 
Leeuwenhoekpark (300 m)  150.000 74.000 

Verbetering 
doorstroming door 
aanleggen 
ontbrekende schakel 

Verbetering 
veiligheid door 
aanleggen 
vrijliggend fietspad Onbekend Hoog 

Nota Herijking 
fietsroutes 
Leiden 2013
2020 fietspad Onbekend Onbekend nvt 2019 

Fietsroute 
op Nieuw
veens 
Jaagpad 
(toevoeg
ing 2018 
UP Fiets) 

Gem. Nieuwkoop Er is sprake van 
verkeersonveiligheid voor 
fietsers op het Nieuwveens 
Jaagpad 

Aanbrengen van 
fietssuggestiestroken ter 
verbetering van de 
verkeersveiligheid op 
Nieuwveens jaagpad tussen de 
Oude Nieuwveenseweg en de 
Tolhuissluis. 210.000 105.000 Geen effect 

Fietser heeft zijn 
eigen plek gekregen 
op de rijbaan 

Niet van 
toepassing Gemiddeld 

Wegenbeheer
plan 

Erftoegangsweg 
buiten de 
bebouwde kom Onbekend Onbekend nvt 2019 

Verbreden 
fietspad 
Rijndijk
west 
tussen 
Zoeter
woude en 
de 
Gemene
weg (route 
staat op 
kaartbeeld 
fietsroutes 
Alphen p.5 
UP Fiets) Alphen aan den Rijn 

De doelstelling om het 
fietsgebruik te bevorderen 
brengt de noodzaak van 
verbreding met zich mee 

Het fietspad langs de Rijndijk
west is onderdeel van de Fiets 
–Plusroute tussen Leiden en 
Hazerswoude-Dorp. (Fietsplan 
PZH 2016-2025). Het fietspad 
wordt daarom verbreed van 3 
meter naar 3,5 meter. 400.000 195.000 

Verbetering 
doorstroming 

De verbreding leidt 
tot meer 
verkeersveiligheid 

Verbetering 
leefbaarheid 
doordat 
fietsgebruik 
toeneemt Gemiddeld 

Onderdeel van 
de Fiets 
–Plusroute 
tussen Leiden 
en 
Hazerswoude-
Dorp. 
(Fietsplan PZH 
2016-2025). Fietspad Onbekend Onbekend nvt 2019 

Fietspad 
Biltlaan 
(U12) Gemeente Katwijk 

Er is geen comfortabele en 
veilige fietsroute tussen Katwijk 
en Noordwijk. Fietspad langs 
Biltlaan is de ontbrekende 
schakel in het regionale 
fietsnetwerk. 

Aanleg fietspad. Deze ontbreekt 
nu nog. Door aanleg van 
fietspaden met name langs 
Biltlaan ontstaat er een veilige en 
comfortabele route voor fietsers 
tussen Katwijk/Zee en Noordwijk 500.000 250.000 Onbekend 

Aanleg van 
gescheiden 
fietspaden verbetert 
het comfort en de 
veiligheid van 
fietsers. 

Verbetering 
leefbaarheid 
doordat 
fietsgebruik 
toeneemt Hoog Geen 

Gebiedsontsluitings 
weg Onbekend 1000 nvt 2019 

Fietsroute 
Korte Vliet, 
onderdeel 
fietsroute 
Leiden-
Voorschot 
en (U16
U23) Gemeente Leiden 

In het traject langs de Korte 
Vliet ontbreekt een fietsroute, 
dit is een missende schakel in 
de route Leiden-Voorschoten. 

Verbeteren fietsroute langs de 
Korte Vliet (corridor Voorschoten -
Leiden) 400.000,00 194.998 

Verbetering 
doorstroming door 
verbreden en 
verbeteren fietsroute 

Verbeteren 
veiligheid door 
verbreden 
verbeteren fietsroute 

Toename 
fietsgebruik 
heeft positief 
effect op 
leefbaarheid Hoog 

Nota herijking 
fietsroutes 
Leiden 2013
2020 Fietspad Onbekend Onbekend nvt 2019 

Duurzaam Veilig 2019 

Fietspad 
westzijde 
Prins 
Bernhard
laan 
tussen 
Prinses 
Irenelaan 
en Hoorn Alphen aan den Rijn 

Het fietspad langs de westzijde 
van de Prins Bernhardlaan is 
onderdeel van een belangrijke 
noord-zuid verbinding in de stad 
Alphen aan den Rijn. Een deel 
van de route is al geschikt 
gemaakt voor fietsverkeer in 2 
richtingen en ook de 
belangrijkste aansluitende en 
kruisende fietspaden zijn voor 
fietsverkeer in 2 richtingen. 
Hiermee is er een snelle en 
goede verbinding tussen het 
centrum en het station enerzijds 
en wijken en bedrijventerreinen. 

Verbreden en tweerichting maken 
van fietspad 100.000 50.000 

Sterke verbetering 
doorstroming 
fietsers op 
belangrijkse 
verkeersader van 
Alphen 

Toename 
verkeersveiligheid 
voor fietsers 

Mogelijk 
toename 
fietsgebruik en 
leefbaarheid, 
positief effect 
op lucht en 
geluid. Gemiddeld Geen 

Gebiedsontslui
tingsweg met 
fietspad 

Intensiteit fietsers 
niet gemeten Onbekend nvt 2019 



      

Algemeen* inhoudelijke informatie (indien beschikbaar kwantitatief) indien van toepassing 

Project
aanduiding 
/nummer Aanvrager naam knelpunt / opgave 

Omschrijving maatregel inclusief 
prestaties en activiteiten** 

Totale 
kosten (€) 

Aangevraag 
de subsidie 
(€) 

Effect 
doostroming/reistijd 

Effect 
verkeersveiligheid 

Effect 
leefbaarheid 
(geluid, 
luchtkwaliteit, 
etc) 

Bestuurlijke 
prioriteit 
(hoog, 
gemiddeld, 
laag) 

Onderdeel van 
bestuurlijke 
overeenkomst 
/ convenant / 
beleidsdocum 
ent*** 

Wegcategorisering/ 
functie**** (niet 
PZH weg) 

Intensiteit (niet PZH 
weg) 

Aantal 
fietsers/etmaal 

Aantal reizigers (in
uitstappers/etmaal) 

Overige 
o.m. 
uitvoer
ingsjaar 

Aansluiten 
perceel 
Olympia
weg 4 op 
Oranje 
Nassausin 
gel Alphen aan den Rijn 

Het perceel Olympiaweg 4 van 
werkbedrijf Rijnvicus ligt dicht 
bij het kruispunt Oranje 
Nassausingel – Korenmolen 
(ca. 70 meter), maar ontsluit via 
de Olympiaweg (lengte ca. 500 
meter) op De Bijlen. 
Werkverkeer van Rijnvicus 
maakt op werkdagen veelvuldig 
gebruik van de Olympiaweg. De 
Olympiaweg is een smalle weg 
en een fietsroute. Een andere 
ontsluiting van Olympiaweg 4 is 
dus nodig 

Aansluiten perceel Olympiaweg 4 
op Oranje Nassausingel 75.000 37.000 

Betere doorstroming 
voor het 
werkverkeer. 

Toename 
verkeersveiligheid 
voor fietsers op de 
Olympiaweg 

Verbetering 
leefbaarheid 
omgeving 
Olympiaweg, 
positief effect 
op lucht en 
geluid Gemiddeld Geen Erftoegangsweg Onbekend 

Onbekend, niet 
gemeten nvt 2019 

Alphen aan den Rijn zet zich in 
om de verkeersveiligheid 
rondom scholen en op 
schoolroutes te verbeteren. 

Schoolom
gevingen 
en 
schoolrou
tes 2019 Alphen aan den Rijn 

Daarvoor wordt gewerkt aan 
bredere fietspaden, voetpaden, 
betere oversteekvoorzieningen, 
(bereikbaarheid van) 
fietsenstallingen, de aanleg van 
K&R stroken 

aanpak schoolomgevingen en 
schoolroutes 50.000 25.000 Geen effect 

Verbetering 
verkeersveiligheid 
rondom scholen Geen Gemiddeld Geen 

Betreft vnl. 
erftoeganswegen Onbekend 

Onbekend, niet 
gemeten nvt 2019 

Vracht
routes 
Boskoop Beter aangeven routes 
beter vrachtverkeer door inrichting + betere doorstroming 
herken bewegwijzering om oneigenlijk doordat vrachtauto's Betreft 
baar routes vrachteverkeer gebruik van andere routes te verkeer minder gebiedsontsluitings 
maken Alphen aan den Rijn onduidelijk voorkomen 60.000 40.000 zullen ophouden Verbetering Geen Gemiddeld Geen wegen Onbekend Onbekend nvt 2019 

Churchil
laan Leiden 

Verkeersafwikkeling is niet vlot 
en veilig 

Aanpassingen van 5 kruispunten 
op de Churchilllaan om te zorgen 
voor een vlottere en veiliger 
verkeersafwikkeling. De exacte 
vorm van de maatregelen moet 
nog volgen uit het 
ontwerpproces, maar met name 
moet gedacht worden aan 
aanpassingen van de 
opstelruimte (meer of langere 
opstelstroken). Hier moet 
vervolgens ook de 
verkeersregelinstallatie op 
aangepast worden.  3.000.000 171.000 

Een significante 
afname van 
verliestijden (in het 
ontwerpproces moet 
duidelijk worden 
welk effect 
kwantitatief bereikt 
wordt). 

Verhoging van de 
veiligheid. Enerzijds 
door overbelasting 
op te heffen of 
verminderen, 
anderzijds door 
bestaande 
probleempunten in 
de huidige 
vormgeving op te 
heffen. Onbekend Hoog 

Mobiliteitsnota 
Leiden GOW 

25.000 - 30.000 
vtg/etm Onbekend nvt 2019 

Huidige inrichting ETW-30 in 
een 30km-zone verleidt Toename van 

Kreken-
Noord Leiderdorp 

gemotoriseerd verkeer tot 
hogere snelheden dan 
toegestaan. Weg voldoet niet 
aan richtlijnen CROW 
verkeersveiligheid. Huidige 
inrichting is ongeloofwaardig en 
vraagt om functiegetrouwe 
inrichting en maatregelen 

Inrichten naar ETW-30 gebied 
volgens wegcategorisering 
CROW richtlijnen; aanpassing 
rijbaanbreedte en aanbrengen 
plateaus.Toepassing van 
geluidsreducerend asfalt tevens . 
herinrichten van parkeerplaatsen. 50.000 28.000 Onbekend 

verkeersveiligheid 
door weginrichting 
beter aan te sluiten 
bij het gebruik. 
Verkeersdeelne
mers zijn zich 
bewust van 
verblijfsweg. 

Meer groen en 
aantrekkelijker 
leefmilieu. 

Gemiddeld, 
werk met werk 
maken 

IVVP 2009
2017 
Leiderdorp ETW 30 Onbekend 

School
thuisroute 
maar aantal 
fietsers 
onbekend nvt 2019 



Algemeen* inhoudelijke informatie (indien beschikbaar kwantitatief) indien van toepassing 

Project
aanduiding 
/nummer Aanvrager naam knelpunt / opgave 

Omschrijving maatregel inclusief 
prestaties en activiteiten** 

Totale 
kosten (€) 

Aangevraag 
de subsidie 
(€) 

Effect 
doostroming/reistijd 

Effect 
verkeersveiligheid 

Effect 
leefbaarheid 
(geluid, 
luchtkwaliteit, 
etc) 

Bestuurlijke 
prioriteit 
(hoog, 
gemiddeld, 
laag) 

Onderdeel van 
bestuurlijke 
overeenkomst 
/ convenant / 
beleidsdocum 
ent*** 

Wegcategorisering/ 
functie**** (niet 
PZH weg) 

Intensiteit (niet PZH 
weg) 

Aantal 
fietsers/etmaal 

Aantal reizigers (in
uitstappers/etmaal) 

Overige 
o.m. 
uitvoer
ingsjaar 

Duurzaam 
veilige 
weginricht
ing 
Langeraar
seweg 
Zuid Nieuwkoop 

De Langeraarseweg is de 
ontsluitingsweg van de kern 
Langeraar richting de N207 en 
de N446. Vorig jaar is de 
komgrens van Langeraar 
verplaats waardoor de 30 km 
zone op de langeraarseweg is 
verlengd. De weginrichting 
vanaf de bebouwde komgrens 
tot aan de aansluiting vivero is 
niet overeenkomstig met de 
geldende maximum snelheid 
van 30 km per uur. Door de 
hoeveelheid bouwverkeer 
richting de nieuwbouwlocatie is 
de verharding in slechte staat. 

Herinrichting moet er toe leiden 
dat de weg conform duurzaam 
veilig wordt ingericht waarbij op 
de kruising met de landerij een 
punaise wordt aangelegd. 
Asfaltverharding wordt vervangen 
door klinkerverharding. 250.000 41000 geen effect 

Inrichting conform 
duurzaam veilig 
principe van een 
erftoegangsweg 
binnen de bebouwde 
kom 

Positief door 
verlaging 
snelheid 
verkeer Laag 

Wegenbeheer
plan 

Erftoegangsweg 
binnen de 
bebouwde kom Onbekend Onbekend nvt 2019 

verkeers
veiligheids
plan Ter 
aar 
(PRIO2) Nieuwkoop 

In Samenwerking met de 
inwoners van Ter Aar is er een 
verkeersveiligheidsplan 
opgesteld. De directe aanleiding 
was de ontwikkeling van de 
nieuwe woonwijk Ter Aar West. 
In dit verkeersveiligheidsplan is 
het omvormen van 
asfaltverharding naar klinkers 
opgenomen. Bovendien vindt er 
een grote ontwikkeling plaats in 
de wijk. Er komt een IKC 
(intergraal Kind Centrum) in Ter 
Aar. Een Integraal Kind 
Centrum (IKC) is een 
voorziening waarin organisaties 
als onderwijs, kinderdagverblijf, 
buitenschoolse opvang, 
peuterspeelzaal en 
welzijnsactiviteiten voor 
kinderen zijn samengevoegd. 
De IKC zorgt voor andere 
verkeersstromen en vergt 
aanpassingen aan de 
weginrichting op de omliggende 
straten.

 De woonstraten worden ingericht 
conform de essentiële 
herkenbaarheidskenmerken van 
een erftoegangsweg binnen de 
bebouwde kom. Het plan omvat 
de volgende werkzaamheden: A. 
Vierambachtstraat/reigerlaan 
herinirchten met klinkres. B. 
hoogerheijdestraat, vanaf 
Aarpark tot voor basisshool de 
Vossenschans herinirchten met 
klinkers. C. van schagenhof 
heriinrichten met klinkers. D. 
Zwanenlaan verbreden met 0,50 
meter en herinrichten met 
klinkers 135.000 

Geen 
subsidie Geen effect 

Inrichting conform 
duurzaam veilig 
principe van een 
erftoegangsweg 
binnen de bebouwde 
kom 

Niet van 
toepassing Gemiddeld 

Beheer- en 
beleidsplan 
wegen 2017
2012, 
vastgesteld 
door de 
gemeenteraad 
op 16 
november 
2017 

Erftoegangsweg 
binnen de 
bebouwde kom Onbekend Onbekend nvt 

Gepland 
2019/ 
2020 

groot 
onderhoud 
woonstra
ten 
Noordein
de PRIO3 Nieuwkoop 

De woonstraten in Noordeinde 
zijn grotendeels voorzien van 
asfaltverhardingen. De 
asfaltverhardingen in de St. 
Jansstraat en de Jacob van den 
Damstraat zijn aan vervanging 
toe. 

Het asfalt in de woonstraten 
wordt vervangen door 
elementverharding met een 
bijpassende inrichting voor een 
30km zone. Daar komt bij dat er 
aan de Zuidzijde mogelijk nog 
een nieuwe woonwijk wordt 
ontwikkeld waardoor er een 
nieuwe ontsluiting ontstaat. De 
nieuw te ontwikkelen woonwijk 
(noordeinde 13) wordt ook met 
elementverharding uitgevoerd 
met bijpassende inrichting als 
30km zone 300.000 

Geen 
subsidie Geen effect 

Inrichting conform 
duurzaam veilig 
principe van een 
erftoegangsweg 
binnen de bebouwde 
kom 

Niet van 
toepassing Laag 

Beheer- en 
beleidsplan 
wegen 2017
2012, 
vastgesteld 
door de 
gemeenteraad 
op 16 
november 
2017 

Erftoegangsweg 
binnen de 
bebouwde kom Onbekend Onbekend nvt 2019 



Algemeen* inhoudelijke informatie (indien beschikbaar kwantitatief) indien van toepassing 

Project
aanduiding 
/nummer Aanvrager naam knelpunt / opgave 

Omschrijving maatregel inclusief 
prestaties en activiteiten** 

Totale 
kosten (€) 

Aangevraag 
de subsidie 
(€) 

Effect 
doostroming/reistijd 

Effect 
verkeersveiligheid 

Effect 
leefbaarheid 
(geluid, 
luchtkwaliteit, 
etc) 

Bestuurlijke 
prioriteit 
(hoog, 
gemiddeld, 
laag) 

Onderdeel van 
bestuurlijke 
overeenkomst 
/ convenant / 
beleidsdocum 
ent*** 

Wegcategorisering/ 
functie**** (niet 
PZH weg) 

Intensiteit (niet PZH 
weg) 

Aantal 
fietsers/etmaal 

Aantal reizigers (in
uitstappers/etmaal) 

Overige 
o.m. 
uitvoer
ingsjaar 

Duurzaam 
Veilig 
inrichten 
van de 
Willen van 
de 
Veldenweg 
en 
Herenweg 
(bubeko) Kaag en Braassem 

De Willem v/d Veldenweg en 
Herenweg (bubeko) zijn toe aan 
groot onderhoud. In dat kader is 
een participatietraject met 
bewoners en gebruikers van de 
weg doorlopen. Hierin zijn een 
aantal knelpunten naar voren 
gekomen: - veiligheid fietsers in 
combinatie met snelheid van 
het verkeer, veiligheid fietsers 
in combinatie met de 
aanwezigheid van 
landbouwverkeer, veel 
sluipverkeer van de N207, 
oversteekbaarheid / 
verkeersveiligheid in de 
omgeving van de kerk. 

Downgrading Willem v/d 
Veldenweg (bibeko) van 50 km/u 
naar 30 km/u, downgrading 
omgeving kerk op de Herenweg 
(bubeko) van 60 km/u naar 30 
km/u , opnieuw aanbrengen 
fietsstroken op beide wegen. 3.500.000 34035 Geen effect 

Positief door 
verlaging snelheid 
verkeer 

Positief door 
verlaging 
snelheid 
verkeer Gemiddeld Geen 

Gebiedsontsluitings 
weg Onbekend nvt nvt 2019 

Molenwijk 
fase 3 Gemeente Katwijk Inrichtting weg is onduidelijk. 

Gebiedsgerichte aanpak inclusief 
herinrichting 286.000 44000 Geen effect 

Bij herinrichting 
worden 
snelheidsremmende 
maatregelen 
meegenomen 
conform duurzaam 
veilig 

Positief effect 
op lucht en 
geluid door 
verlaging 
snelheid 
verkeer Gemiddeld Geen Erftoegangswegen 

Lager dan 5000 
mvt werkdag Onbekend nvt 2019 

Frederiks
oord fase 
3 Gemeente Katwijk Inrichting is onduidelijk 

Gebiedsgerichte aanpak inclusief 
herinrichting 653.850 44000 Geen effect 

Bij herinrichting 
worden 
snelheidsremmende 
maatregelen 
meegenomen 
conform duurzaam 
veilig 

Positief effect 
op lucht en 
geluid door 
verlaging 
snelheid 
verkeer Gemiddeld Geen Erftoegangswegen 

Lager dan 5000 
mvt werkdag Onbekend nvt 2019 

Recon
structie 
Ambachts
weg en 
Herenweg 
/ (lagere 
prio 
gemeen-
te) Gemeente Katwijk 

Auto's rijden te hard, conflicten 
tussen fietsers en autoverkeer 

Herinrichting bedrijventerrein met 
veretering verkeersveiligheid en 
verbetering fietsroute 3.048.000 

Geen 
subsidie 

Verbetering voor 
fietsers 

Duidelijker 
onderscheid 
gebiedsontsluitings
wegen en 
erftoegangswegen, 
lagere snelheid 
autoverkeer, minder 
conflicten tussen 
fietsers en 
autoverkeer. 

Positief effect 
op lucht en 
geluid door 
verlaging 
snelheid 
verkeer Hoog Geen 

Gebiedsontsluiting 
en erftoegangsweg 

1000-5000 mvt 
werkdag Onbekend nvt 

vanaf 
2019 

Rotonde 
Trappen
berg -
Klooster
schuur 
(lagere 
prio 
gemeente) Gemeente Katwijk 

Rotonde Trappenberg -
Kloosterschuur 

Aanleg rotonde met nieuwe 
verbinding naar bedrijventerrein 
in ontwikkeling 1.500.000 

Geen 
subsidie 

Verbetering voor 
fietsers en auto's 

Met aanleg van een 
rotonde wordt de 
verkeersveiligheid 
verhoogd voor 
autoverkeer en 
fietsverkeer Geen Hoog Geen 

Gebiedsontsluitings 
weg 15000 mvt werkdag Onbekend nvt 

vanaf 
2019 

Recon
structie 
Vuurbaak
plein 
(lagere 
prio 
gemeente ) Gemeente Katwijk 

Het plein kent geen 
fietsvoorzieningen. 

Herinrichting i.v.m. vervallen 
keerlus voor de lijnbus. Aanleg 
van fietsvoorzieningen en 
verbetering van de 
verkeersveiligheid. 369.000 

Geen 
subsidie Geen 

Omdat de lijnbus 
hier niet meer hoeft 
te keren ontstaat 
een veiliger 
situatie.Bij 
herinrichting wordt 
meer aandacht 
geschonken aan de 
veiligheid van fiets 
en voetganger Geen Hoog Geen Erftoegangsweg 5000 mvt Onbekend nvt 

Vanaf 
2019 

Recon
structie 
Rotonde 
Industrie
weg 
(lagere 
prio 
gemeente) Gemeente Katwijk 

Onduidelijke inrichting voor 
fietsers 

Herinrichting i.v.m. HOV inclusief 
inclusief verbeteren van 
fietspaden 900.100 

Geen 
subsidie 

Verbeteren 
verkeersveiligheid 
en verbeteren 
doorstroming en 
comfort van fietsers 
d.m.v. 
tweerichtingen
fietspaden 

Verbeteren 
verkeersveiligheid 
en verbeteren 
doorstroming en 
comfort van fietsers 
d.m.v. 
tweerichtingen
fietspaden. Geen Gemiddeld Geen 

Gebiedsontslui
tingsweg 15000 mvt werkdag Onbekend nvt 

Vanaf 
2019 



  

 

Algemeen* inhoudelijke informatie (indien beschikbaar kwantitatief) indien van toepassing 

Project
aanduiding 
/nummer Aanvrager naam knelpunt / opgave 

Omschrijving maatregel inclusief 
prestaties en activiteiten** 

Totale 
kosten (€) 

Aangevraag 
de subsidie 
(€) 

Effect 
doostroming/reistijd 

Effect 
verkeersveiligheid 

Effect 
leefbaarheid 
(geluid, 
luchtkwaliteit, 
etc) 

Bestuurlijke 
prioriteit 
(hoog, 
gemiddeld, 
laag) 

Onderdeel van 
bestuurlijke 
overeenkomst 
/ convenant / 
beleidsdocum 
ent*** 

Wegcategorisering/ 
functie**** (niet 
PZH weg) 

Intensiteit (niet PZH 
weg) 

Aantal 
fietsers/etmaal 

Aantal reizigers (in
uitstappers/etmaal) 

Overige 
o.m. 
uitvoer
ingsjaar 

De Noord 
(lagere 
prio 
gemeente) Gemeente Katwijk Autoverkeer rijdt te hard. 

Gebiedsgerichte aanpak inclusief 
herinrichting 416.250 

Geen 
subsidie Geen 

Bij herinrichting 
worden 
snelheidsremmende 
maatregelen 
meegenomen 
conform duurzaam 
veilig 

Positief effect 
op lucht en 
geluid door 
verlaging 
snelheid 
verkeer Gemiddeld Geen Erftoegangswegen 

Lager dan 5000 
mvt werkdag Onbekend nvt 

Vanaf 
2019 

Herinricht
en 
Beeklaan Fusiegemeente Noordwijk Inrichting is onduidelijk 

Het herinrichten van de Beeklaan 
volgens Duurzaam Veilig waarbij 
rijbaanscheiding wordt aangelegd 
en de belijning wordt aangelegd. € 928.709 35.000€ Onbekend 

Door het aanleggen 
van een 
rijbaanscheiding, de 
realisatie van een 
rotonde, het 
aanleggen van een 
parallelfietspad en 
de herinrichting van 
bermen verbetert de 
verkeersveiligheid. 

Positief door 
verlaging 
snelheid 
verkeer Hoog Geen 

Gebiedsontslui
tingsweg ca. 9000 mvt/etm 0 0 2019 

Verbeteren 
oversteek 
Gooweg 
thv ingang 
Zuid-
Hollands 
Landschap Fusiegemeente Noordwijk 

Voetgangers ervaren 
verkeersonveiligheid door 
ontbreken 
voetgangersoversteekplaats. 

Het Leeuwenhorst bos tussen 
Noordwijk en Noordwijkerhout 
wordt flink gerevitaliseerd. 
Daarnaast wordt de ingang van 
het bos verduidelijkt en wordt een 
nieuwe voetgangersoversteek 
aangelegd. € 163.674 35.000€ Geen 

Aanbrengen 
voetgangersover
steekplaats dmv een 
middenberm, 
uitbuiging naar 
beide zijden, in de 
Gooweg tussen 
Langelaan en 
Northgodreef. Doel 
is dat verkeer zich 
aan de maximum 
snelheid houdt thv 
oversteek waardoor 
oversteken veiliger 
wordt. Geen Hoog Geen 

Gebiedsontslui
tingsweg Onbekend Onbekend nvt 2019 

Herin
richting 
Bloemen
buurt Gemeente Oegstgeest Inrichting is onduidelijk 

Herinrichting conform duurzaam 
veilig verkeer; wegen versmallen, 
plateau's aanbrengen, 
parkeervakken ipv parkeren op 
rijbaan 1320000 28000 

Nvt in 
verblijfsgebied 

Hogere 
verkeersveiligheid 
door betere 
inrichting en 
afdwingen lagere 
snelheid 

Lagere 
snelheden en 
meer 
verkeersveilig
heid is een 
verbeterde 
leefbaarheid in 
de wijk Gemiddeld nvt 

Erftoegangsweg 
bibeko 

Laag; 
erftoegangsweg 

Laag; geen 
onderdeel 
hoofdfietsroute 

nvt; geen bus door 
wijk 

Gecombin 
eerd met 
riolerings 
werkzaam 
heden; 
alleen 
voor extra 
verkeers
maatrege
len wordt 
subsidie 
aange
vraagd. 
2019. 



Algemeen* inhoudelijke informatie (indien beschikbaar kwantitatief) indien van toepassing 

Project
aanduiding 
/nummer Aanvrager naam knelpunt / opgave 

Omschrijving maatregel inclusief 
prestaties en activiteiten** 

Totale 
kosten (€) 

Aangevraag 
de subsidie 
(€) 

Effect 
doostroming/reistijd 

Effect 
verkeersveiligheid 

Effect 
leefbaarheid 
(geluid, 
luchtkwaliteit, 
etc) 

Bestuurlijke 
prioriteit 
(hoog, 
gemiddeld, 
laag) 

Onderdeel van 
bestuurlijke 
overeenkomst 
/ convenant / 
beleidsdocum 
ent*** 

Wegcategorisering/ 
functie**** (niet 
PZH weg) 

Intensiteit (niet PZH 
weg) 

Aantal 
fietsers/etmaal 

Aantal reizigers (in
uitstappers/etmaal) 

Overige 
o.m. 
uitvoer
ingsjaar 

Duurzaam 
veilig 
inrichten 
Richard 
Wagner
laan Voorschoten 

In het kader van groot 
onderhoud vindt een 
reconstructie van de Richard 
Wagnerlaan plaats tussen de 
Bachlaan en de Chopinlaan. De 
Richard Wagnerlaan is 
gecategoriseerd als een 
erftoegangsweg met een daarbij 
behorende maximumsnelheid 
van 30 km/u. De Richard 
Wagnerlaan maakt onderdeel 
uit van de route naar het 
zwembad en sportpark 
Adegeest. Op dit moment is de 
weg niet conform Duurzaam 
Veilig ingericht. Vanwege het 
ontbreken van 
snelheidsremmende 
maatregelen en een 
wegbreedte van maar liefst 
wordt de maximumsnelheid 
van 30 km/u met enige 
regelmaat overschreden. 

Het conform Duurzaam Veilig 
inrichten van de Richard 
Wagnerlaan tussen Bachlaan en 
Chopinlaan door het aanbrengen 
van kruispuntplateaus op de 
tussenliggende kruispunten. € 100.000, 29000 Geen 

Verbeteren 
verkeersveiligheid 
door minder hard 
rijden 

Verbetering 
leefbaarheid 
door minder 
hard rijden en 
dus minder 
uitstoot Gemiddeld 

Opgenomen in 
beheerplannen 
van gemeente 
Voorschoten. Erftoegangsweg Onbekend Onbekend nvt 2019 

2020-2022 

verkeers
veiligheid 
Westka
naalweg, 
Ter Aar 
(toege
voegd aan 
UP 2018, 
DB-besluit 
5-4- 2018) Nieuwkoop 

De Westkanaalweg is 
onderdeel van een utilitaire 
regionale fietsroute. De 
fietsroute wordt gebruikt door 
woon-werkverkeer en 
scholieren. Door de komst van 
het IKC is aanpassing aan het 
wegprofiel van de 
Westkanaalweg gewenst tussen 
de aansluiting van het IKC en 
de nieuwe rotonde nabij de 
Aardammerbrug. 

Om de verkeersveiligheid voor 
fietsers te waarborgen is het 
gewenst om er een fietsstraat 
van te maken, de maximum 
snelheid te verlagen en waar 
mogelijk snelheid remmende 
maatregelen aan te brengen. 
Conflicten met het autoverkeer 
worden zo zoveel mogelijk 
ingeperkt. onbekend 

verbetering 
doorstroming 
fietsers auto te gast 

niet van 
toepassing hoog geen 

van 
gebiedontsluitingsw 
eg naar 
erftoegangsweg 
binnen de 
bebouwde kom onbekend onbekend nvt 2020 

Fietscorri
dor Den 
Haag West 
(U18) Gemeente Leiden 

Fietsroute is duidelijk voor 
verbetering vatbaar 

Verbeteren hoofdfietsroute 
Agaatlaan - C Huygenslaan 
Diverse maatregelen (1200 m)  350.000 

Verbetering 
doorstroming door 
herinrichting 
hoofdfietsroute 

Verbetering 
veiligheid door 
herinrichting 
hoofdfietsroute 

Verbetering 
leefbaarheid 
door toename 
fietsgebruik hoog 

Nota Herijking 
fietsroutes 
Leiden 2013
2020 ETW onbekend onbekend nvt 2020 

Houtkwarti 
er (Beheer 
en O&M) 
fietscorri
dor 
Noordwijk 
(U22 UP 
Fiets) Gemeente Leiden 

Een belangrijke schakel 
ontbreekt in het regionale 
fietsnetwerk 

Aanleg ontbrekende schakel in 
fietsnetwerk door Kikkerpolder 
(350 m)  250.000 

Verbetering 
doorstroming door 
aanleggen 
ontbrekende schakel 

Verbetering 
veiligheid door 
aanleggen 
vrijliggend fietspad 

Verbetering 
leefbaarheid 
door toename 
fietsgebruik hoog 

Nota Herijking 
fietsroutes 
Leiden 2013
2020 fietspad onbekend onbekend nvt 2021 

Fietscorri
dor Alphen 
(U23 p. 18) Gemeente Leiden 

Fietsroute heeft geen markering 
voor 2-richtingen 

Snelfietsroute Alphen, 
opwaarderen Hoge Rijndijk zuid 
naar 2-richtingen tussen 
Kanaalweg en Verdamstraat (250 
m)  150.000 

Verbetering 
doorstroming door 
aanleg 2-richtingen 
fietspad 

Verbetering 
verkeersveiligheid 
door aanleg 2
richtingen fietspad 

Verbetering 
door toename 
fietsverkeer hoog 

Nota Herijking 
fietsroutes 
Leiden 2013
2020 GOW onbekend 3350 nvt 2022 



Algemeen* inhoudelijke informatie (indien beschikbaar kwantitatief) indien van toepassing 

Project
aanduiding 
/nummer Aanvrager naam knelpunt / opgave 

Omschrijving maatregel inclusief 
prestaties en activiteiten** 

Totale 
kosten (€) 

Aangevraag 
de subsidie 
(€) 

Effect 
doostroming/reistijd 

Effect 
verkeersveiligheid 

Effect 
leefbaarheid 
(geluid, 
luchtkwaliteit, 
etc) 

Bestuurlijke 
prioriteit 
(hoog, 
gemiddeld, 
laag) 

Onderdeel van 
bestuurlijke 
overeenkomst 
/ convenant / 
beleidsdocum 
ent*** 

Wegcategorisering/ 
functie**** (niet 
PZH weg) 

Intensiteit (niet PZH 
weg) 

Aantal 
fietsers/etmaal 

Aantal reizigers (in
uitstappers/etmaal) 

Overige 
o.m. 
uitvoer
ingsjaar 

vrijliggend 
fietspad 
langs de 
Zevenhove 
nseweg 
(U32 IN 
UP FIETS) Gem. Nieuwkoop 

Vanuit Zevenhoven (westelijke 
gedeelte) ontbreekt een 
vrijliggend fietspad richting Ter 
Aar. De Zevenhovenseweg is 
een smalle weg met gemengd 
verkeer, waaronder 
(brom/motorj-fiets-, zwaar 
vracht- en landbouwverkeer. Op 
de weg zijn er 
fietssuggestiestroken 
aangebracht. Op deze weg 
wordt er 60 km gereden. Het is 
een belangrijke wegverbinding 
tussen de kernen Zevenhoven 
en Ter Aar (grootste kern). Een 
weg die primair intensief wordt 
gebruikt als schoolroute en als 
woon-werk richting Ter Aar en 
Alphen aan den Rijn. Daarnaast 
wordt de weg als recreatief 
verkeer gebruikt. Dit project 
was opgenomen in het 
Uitvoeringsprogramma 
Fietspadenplan 2016. Voor het 
project is er een BDU subsidie 
toegekend door de provincie 
Zuid-holland en door de 
gemeente Nieuwkoop is het 
restbedrag gereserveerd. 

vrijliggend fietspad langs de 
Zevenhovenseweg 

3,165 
miljoen 

doorstroming van 
fietsers en auto's 
verbetert 

geen conflicten 
meer tussen het 
gemotoriseerd 
verkeer en het 
langzaamverkeer op 
de 
Zevenhovenseweg 

vergroting van 
door meer 
fietsverkeer hoog geen 

erftoegangsweg 
buiten de 
bebouwde kom onbekend onbekend nvt onbekend 

Fietspar hogere 
keren Uitbreiding van de verkeersveiligheid 
station De Er zijn geen stallingsplaatsen stallingscapaciteit fiets bij station door de 
Vink Gemeente Leiden voor fietsen bij De Vink De Vink PM geen effect stallingsplaatsen geen effect gemiddeld geen nvt nvt nvt nvt onbekend 
aanpas- Gem. Nieuwkoop Op de N462 is een tweede Insteek is om een T-kruising van nog geen geen effect het opheffen van de geen effect gemiddeld nvt erftoegangsweg onbekend onbekend nvt 
sing rotonde aangelegd. De nieuwe te maken waarbij de parallelweg raming fietsoversteek naar buiten de 
aansluiting rotonde wordt de doorloopt en de ontsluiting van de parallelweg, door bebouwde kom 
schoter hoofdontsluiting van Schoterhoek erop aansluit en de parallelweg door 
hoek op bedrijventerrein Schoterhoek voorrang moet verlenen aan het te rekken en 
parallel fase 1 en fase 2. De tweede verkeer op de parallelweg. voorrang te geven 
weg N231 ontsluiting van het ten opzichte van de 
t.b.v. de bedrijventerrein via de Schoterhoek 
fiets (toege- parallelweg langs de N231 (voorrangswijziging) 
voegd aan wordt afgewaardeerd. De 
UP in bewegwijzering op de N462 
2018, DB- wordt gewijzigd. Het 
besluit 5-4 onveiligheidsgevoel is groot met 
18) name onder fietsers. Fietsers 

moeten de weg oversteken om 
op de parallelweg te komen. 

onbekend 

Duurzaam Veilig 2020-2022 
Duurzaam Nieuwkoop De asfaltlaag is sterk verouderd Door de asfaltlaag te vervangen 120.000 geen effect inrichting conform positief effect laag beheer- en erftoegangsweg onbekend onbekend nvt 
veilige en dient vervangen te worden. door klinkerverharding en op duurzaam veilig op lucht en beleidsplan binnen de 
weginricht- Op dit moment is de kruisingen met zijstraten principe van een geluid wegen 2017 bebouwde kom 
ing Roerdomplaan 30 km per uur punaise/drempelplateaus aan te erftoegangsweg 2012, 
Roerdomp maar heeft het nog niet de leggen krijgt de Roerdomplaan binnen de bebouwde vastgesteld 
laan kenmerken van een 30 km per 

uur weg. Het subjectieve 
onveiligheidsgevoel is groot 
omdat het autoverkeer op de 
Roerdomplaan voorrang heeft 
op de zijstraten en dus relatief 
hard kunnen rijden. Er ligt geen 
enkele snelheidsremmende 
maatregel op de 

een duurzaam veilige inrichting 
die hoort bij een erftoegangsweg 
binnen de bebouwde kom. 

kom door de 
gemeenteraad 
op 16 
november 
2017 

Roerdomplaan. 2020 



Algemeen* inhoudelijke informatie (indien beschikbaar kwantitatief) indien van toepassing 

Project
aanduiding 
/nummer Aanvrager naam knelpunt / opgave 

Omschrijving maatregel inclusief 
prestaties en activiteiten** 

Totale 
kosten (€) 

Aangevraag 
de subsidie 
(€) 

Effect 
doostroming/reistijd 

Effect 
verkeersveiligheid 

Effect 
leefbaarheid 
(geluid, 
luchtkwaliteit, 
etc) 

Bestuurlijke 
prioriteit 
(hoog, 
gemiddeld, 
laag) 

Onderdeel van 
bestuurlijke 
overeenkomst 
/ convenant / 
beleidsdocum 
ent*** 

Wegcategorisering/ 
functie**** (niet 
PZH weg) 

Intensiteit (niet PZH 
weg) 

Aantal 
fietsers/etmaal 

Aantal reizigers (in
uitstappers/etmaal) 

Overige 
o.m. 
uitvoer
ingsjaar 

Ir. 
Driessenst 
raat Gemeente Leiden 

De inrichting van de weg past 
niet bij het weggebruik 

Herinrichting conform duurzaam 
veilig 30km  2.500.000 onbekend 

Duidelijke 
verbetering 

positief, 
minder uitstoot 
in de wijk gemiddeld geen 

rftoegangsweg 
binnen de 
bebouwde kom onbekend nvt nvt 2020 

duurzaam 
veilig 
inrichten 
Dr. 
Stapensea 
straat Kaag en Braassem 

De inrichting van de weg is niet 
adequaat 

Verbeteren entree Leimuiden, 
mogelijke downgrading van 50 
km/u naar 30 km/u inclusief 
mogelijke verkeersremmende 
maatregelen en mogelijke aanleg 
gelijkwaardig kruispuntplateau.  PM onbekend 

Verbetering 
verkeersveiligheid 
fietser ivm lagere 
snelheid, 
verbetering 
verkeersveiligheid 
ivm uniforme 
inrichting bij de rest 
van het dorp. 
Project hangt 
mogelijk ook samen 
met project 
“Passage Leimuiden 
/ N207”. 

gunstig door 
lagere 
snelheid 
verkeer gemiddeld geen 

erftoegangsweg 
binnen de 
bebouwde kom 

onbekend onbekend nvt 2020 

Leiderdorp
sebrug Leiderdorp 

De brug is aan grootonderhoud 
toe. Daarbij voldoet de brug niet 
meer aan de richtlijnen op het 
gebied van verkeersveiligheid 
van deze tijd. Zo is de 
rijbaanscheiding minimaal 
alsmede de scheiding tussen 
fietspad en rijbaan voor het 
gemotoriseerde verkeer. Het 
uitvoeren van grootonderhoud 
biedt mogelijkheden om de brug 
ook op het gebied van 
verkeersveiligheid te 
verbeteren. 

Aanbrengen van een nieuwe 
asfaltlaag en verbeteren en 
vernieuwen van scheiding tussen 
fietspad en rijbaan, verder 
onderzoek naar mogelijke 
optische versmalling. 100.000 

rijbaanscheiding 
leidt tot meer 
doorstroming 

betere 
verkeersveiligheid 
door 
rijnbaanscheiding 

door 
geluidsredu
cerend asfalt 
minder geluids
overlast 

gemiddeld, 
regulier groot 
onderhoud 

onderhoud 
brug is 
onderdeel van 
afspraken met 
PZH, brug 
echter 
eigendom 
gemeente nvt onbekend nvt nvt 2020 

Recon
structie 
Rijnsburg
erweg Gemeente Katwijk 

Weg is verkeersonveilig zowel 
voor auto's als fietsers. 

Herinrichting inclusief verbeteren 
van fietspaden 2.134.000 geen effect 

De weg wordt 
veiliger 
vormgegeven zowel 
voor autoverkeer als 
voor fietsers. Er 
worden 
oversteekvoor
zieningen voor 
langzaam verkeer 
toegevoegd zodat 
deze niet meer 
tegen de richting in 
hoeven te fietsen. geen effect hoog geen 

gebiedsontslui
tingweg 20000 mvt werkdag onbekend nvt 

Vanaf 
2020 
gezamen
lijk met 
Oegst
geest 

Herinricht
ing 
Voorstraat Gemeente Katwijk Autoverkeer rijdt te hard Herinrichting 750.500 geen effect 

Bij herinrichting 
worden 
snelheidsremmende 
maatregelen 
meegenomen 
conform duurzaam 
veilig 

Verbetering 
door afname 
snelheid 
verkeer gemiddeld geen erftoegangswegen 

lager dan 5000 mvt 
werkdag onbekend nvt 2020 

Recon
structie 
Molentuin
weg-
Tulpstraat Gemeente Katwijk 

De weg is de belangrijkste 
ontsluiting van Katwijk/Rijn en 
Rijnsburg naar N206. 
Intensiteiten nemen sterk toe. 
Weg heeft problemen rond 
doorstroming en 
verkeersveiligheid 

Herinrichting en vervanging VRI 
moeten doorstroming, capaciteit 
en verkeersveiligheid 
bevorderen. 563.000 verbetering verbetering geen effect hoog geen 

gebiedsontsluitings 
weg 20000 mvt werkdag onbekend nvt 2020 



Algemeen* inhoudelijke informatie (indien beschikbaar kwantitatief) indien van toepassing 

Project
aanduiding 
/nummer Aanvrager naam knelpunt / opgave 

Omschrijving maatregel inclusief 
prestaties en activiteiten** 

Totale 
kosten (€) 

Aangevraag 
de subsidie 
(€) 

Effect 
doostroming/reistijd 

Effect 
verkeersveiligheid 

Effect 
leefbaarheid 
(geluid, 
luchtkwaliteit, 
etc) 

Bestuurlijke 
prioriteit 
(hoog, 
gemiddeld, 
laag) 

Onderdeel van 
bestuurlijke 
overeenkomst 
/ convenant / 
beleidsdocum 
ent*** 

Wegcategorisering/ 
functie**** (niet 
PZH weg) 

Intensiteit (niet PZH 
weg) 

Aantal 
fietsers/etmaal 

Aantal reizigers (in
uitstappers/etmaal) 

Overige 
o.m. 
uitvoer
ingsjaar 

duurzaam 
veilige weg
inrichting 
woonstra
ten 
zuidelijke 
deel Ter 
Aar Nieuwkoop 

De woonstraten van het 
zuidelijke deel van Ter Aar zijn 
grotendeels voorzien van 
asfaltverharding waarvan de 
toplaag sterk is versleten. Door 
het overlagen in het verleden 
zijn er hoogteverschillen 
ontstaan tussen de asfaltrijbaan 
en de naastliggende 
elementenverharding en goten. 
Daarnaast is in de gehele wijk 
sprake van zetting door het 
verzakken van de ondergrond. 
De wegen zien er verpauperd 
uit. 

Het teerhoudende asfalt, de 
verouderde klinkers en trottoirs in 
de woonstraten worden 
vervangen door 
elementenverharding met een 
bijpassende inrichting conform de 
essentiële 
herkenbaarheidskenmerken van 
een erftoegangsweg binnen de 
bebouwde kom. Met de 
herinrichting voldoen de straten 
aan het duurzaam veilig principe. 
De inrichting is conform 
duurzaam veilig principe van een 
erftoegangsweg binnen de 
bebouwde kom 625.000 geen effect 

verbetering door 
minder hard rijden 

verbetering 
door minder 
uitstoot laag 

beheer- en 
beleidsplan 
wegen 2017
2012, 
vastegsteld 
door de 
gemeenteraad 
op 16 
november 
2017 

erftoegangsweg 
binnen de 
bebouwde kom onbekend onbekend nvt 2021 

Aanpak 
Maurits
singel Leiderdorp 

De Mauritssingel is een 
gebiedsontsluitingsweg BIBEKO 
met een maximum snelheid van 
50 km/u. De weg voldoet echter 
niet aan de richtlijnen voor een 
gebiedsontsluitingsweg. Zo zijn 
er haakse parkeerplaatsen en is 
er een fietsstrook aanwezig 
voor fietsers in zuidelijke 
richting 

De parkeerplaatsen worden naar 
de parallelweg verplaatst. Ook de 
fietsers verdwijnen van de 
Mauritssingel en gaan over de 
parallel weg rijden. Dit moet de 
verkeersveiligheid en 
herkenbaarheid van de weg 
verbeteren. 75.000 geen effect 

De weg wordt beter 
herkenbaar als 
GOW-50. Hierdoor 
worden onverwachte 
manoeuvres zo veel 
mogelijk voorkomen 
wat de 
verkeersveiligheid 
ten goede komt. De 
fietsoversteek is in 
ettapes. 

Aantrekkelijk
er en rustiger 
wegbeeld. 

Gemiddeld, 
werk met werk 
maken 

IVVP 2009
2017 
Leiderdorp GOW-50 onbekend nvt nvt 2021 

Duurzaam Kaag en Braassem Is reeds ingericht als 30 km/u Duurzaam Veilig inrichten Dr. PM Verbetering gunstig effect gemiddeld geen erftoegangsweg onbekend onbekend nvt 
Veilig weg en is een belangrijke weg Acacialaan.Gekeken zal worden doorstroming in de op lucht en 
inrichten in de school-thuis-route in naar een zo goed mogelijke spits (open/sluiten Verbetering geluid 
Dr. Acacia- Leimuiden en wordt nog combinatie van school), mogelijk verkeersveiligheid 
laan belangrijker door de komst van 

een nieuwe brede school in 
Leimuiden. Daarom extra 
maatregelen nodig. 

verkeersveiligheid en 
doorstroming op de weg. 

parkeren van de 
rijbaan, mogelijk 
eenrichtingsweg. 

alle weggebruikers 
ivm geen haal-en
breng gedrag meer 
op de Acacialaan 2021 

Mors
kwartier en 
Rijnzicht
brug Gemeente Leiden Rijnzichtbrug is onveilig 

Invoering van éénrichting op de 
Rijnzichtbrug voor gemotoriseerd 
verkeer (alleen nog verkeer van 
de Haagweg naar de 
Rijnzichtbrug toegestaan). Om dit 
te bereiken is herinrichting van 
de brug zelf en de twee 
aansluitende kruispunten 
noodzakelijk. Mogelijk zijn 
mitigerende maatregelen 
gewenst om sluipverkeer via het 
Morskwartier tegen te gaan.  1.561.543 

Kleinere verliestijden 
op het kruispunt met 
de Haagweg. Een 
deel van het verkeer 
in Leiden zal 
vanwege deze 
maatregel wel om 
moeten rijden, maar 
de extra reistijd ligt 
in de orde grootte 1 
tot 2 minuten. 

Verbetering 
verkeersveiligheid 
door opheffen of 
verminderen 
overbelasting, fors 
minder verkeer op 
de smalle Morsweg, 
veiliger inrichting 
van kruispunten. 

Verbetering 
door afname 
hoeveelheid 
verkeer hoog 

Mobiliteitsnota 
Leiden 

Deels 
wijkontsluitingsweg 
en 
gebiedsontsluitings 
weg 

Ca. 17.000 vtg/etm, 
na de maatregel 
ca. 9.000 vtg/etm onbekend nvt 2021 

Vervangen 
Juliana
brug Gemeente Katwijk Brug is verkeersonveilig Herinrichting brugdek 4.500.000 geen effect 

Bij vervanging 
brugdek veranderen 
wegindeling, 
verbeteren 
fietspaden en 
verbeteren 
verkeersveiligheid geen effect gemiddeld geen 

gebiedsontsluitings 
weg 15000 mvt werkdag onbekend nvt 2021 

Span
jaards
brug Leiderdorp 

Van de smalle Spanjaardsbrug 
maken dagelijks gemiddeld 
circa 10.000 fietsers gebruik 
samen met auto en 
vrachtverkeer gebruik. Uit het 
uit het onderzoek 2018 en het 
daarop volgende collegebesluit 
zal blijken of de Spanjaardsbrug 
afgesloten wordt voor 
autoverkeer. 

De brug en het aangrenzende 
kruispunt worden mogelijk 
opnieuw ingericht. Op deze wijze 
wordt dan fietsgebruik 
gestimuleerd en 
verkeersveiligheid verbeterd. 
Daarbij zal opgetrokken worden 
met gemeente Leiden; ook 
betrokken bij huidige onderzoek PM 

Het wordt een 
aantrekkelijke route 
fietscorridor 
Leiderdorp-Leiden 

Door brug af te 
sluiten voor 
autoverkeer 
(uitgezonderd bus 
en hulpdiensten) 
neemt 
verkeersveiligheid 
toe. 

Maatregel 
heeft positief 
effect op zowel 
geluids
belasting, 
luchtkwaliteit 
en 
leefbaarheid. 

hoog, heeft 
relatie met 
convenant 
Leidse Ring 
Noord 

actualisering 
IVVP nvt onbekend 

10.000 
fietsers/etm nvt 2022 



Algemeen* inhoudelijke informatie (indien beschikbaar kwantitatief) indien van toepassing 

Project
aanduiding 
/nummer Aanvrager naam knelpunt / opgave 

Omschrijving maatregel inclusief 
prestaties en activiteiten** 

Totale 
kosten (€) 

Aangevraag 
de subsidie 
(€) 

Effect 
doostroming/reistijd 

Effect 
verkeersveiligheid 

Effect 
leefbaarheid 
(geluid, 
luchtkwaliteit, 
etc) 

Bestuurlijke 
prioriteit 
(hoog, 
gemiddeld, 
laag) 

Onderdeel van 
bestuurlijke 
overeenkomst 
/ convenant / 
beleidsdocum 
ent*** 

Wegcategorisering/ 
functie**** (niet 
PZH weg) 

Intensiteit (niet PZH 
weg) 

Aantal 
fietsers/etmaal 

Aantal reizigers (in
uitstappers/etmaal) 

Overige 
o.m. 
uitvoer
ingsjaar 

Huidige vormgeving Aanpassing van kruispunten en Mogelijk meer 
Lammenss (voorrangsweg waar nodig tussenliggende Verbetering vanaf geluidsbelast
chans- Lammenschansweg en zonder wegvakken. Het ontwerpproces de zijwegen, ing door 
weg, van regelingen) is niet geschikt om moet laten zien wat de introductie van optrekken en 
Sitterlaan de toekomstige oplossingen zullen zijn maar naar verliestijden door de afremmen 
tot verkeerbelastingen goed (qua verwachting is de invoering van geregelde verkeer door onbekend (er rijden 
Lammensc afwikkelingskwaliteit en geregelde kruispunten kruispunten op de Verbetering (mate geregelde hier wel buslijnen, 
hansplein Leiden veiligheid) te kunnen afwikkelen noodzakelijk.  2.078.195 Lammenschansweg waarin onbekend) kruispunten. gemiddeld geen GOW ca. 20.000 vtg/etm onbekend ook HOV) 2022 

Lage 
Rijndijk -
Spanjaard 
sbrug Leiden 

De infrastructuur en ruimte is 
hier zeer ongeschikt voor 
grotere hoeveelheden verkeer, 
er rijdt sluipverkeer (ook 
vracht), het is een heel 
belangrijke fietsverbinding, er 
zijn verkeersveiligheids
problemen. 

Knippen van de Spanjaardsbrug 
voor alle verkeer behalve bus, 
hulpdiensten en langzaam 
verkeer. 1.172.281 

Sluipverkeer zal om 
moeten gaan rijden. 
Het effect op de 
reistijd zal naar 
verwachting beperkt 
zijn omdat de 
belangrijkste 
alternatieve route 
gaat via de Leidse 
Ring Noord en hier 
worden maatregelen 
getroffen. 

Een forse 
verbetering 

Een 
significante 
verbetering hoog 

Mobiliteitsnota 
Leiden 

Na herinrichting: 
ETW 

Nu: circa 8.000 
vtg/etm, na de 
maatregel alleen 
nog bussen 

zeer groot 
aantal nvt 2022 

Herinricht
ings
opgave 
Touwbaan Leiderdorp 

De fietsverbinding tussen de 
Spanjaardsbrug en de hoofdas 
(Engelendaal) van Leiderdorp 
loopt over de Touwbaan over 
bedrijventerrein de Baanderij. 
De fiets heeft geen eigen plek 
op de Touwbaan (50 km/u) en 
deelt samen met auto en 
vrachtverkeer de rijbaan. Dit 
kan verkeersonveilige situaties 
opleveren. 

De fiets een eigen plek in de 
rijbaan geven in de vorm van 
fietsstrook of fietspad. PM 

verbetering 
doorstroming 
doordat fietsers 
gescheiden zijn 

verbeteren 
fietsveiligheid 

maatregel 
heeft effect op 
toename 
fietsgebruik gemiddeld 

In IVVP en 
Fietsnota als 
aandachtspunt 
benoemd. onbekend onbekend onbekend nvt 2023 

Herensing- Doorstroming van Een zeer grote 
el/Zijlsing- Herensingel en Zijlsingel fietsers en auto's verbetering voor 
el Gemeente Leiden missen een vrijliggend fietspad Aanleg vrijliggend fietspad  6.500.000 verbetert fietsers en auto's onbekend gemiddeld geen onbekend onbekend onbekend nvt onbekend 

* Projecten zullen (op hoog abstractieniveau) worden getoetst en opgenomen in het nieuwe Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2019-2048  
** Benoem hier kort en bondig het project en de (hoeveelheid) concrete prestaties/maatregelen en activiteiten die binnen het project worden geleverd. Doel is een vlotte subsidieafhandeling na aanvraag, daarnaast is dit een opmaat naar de toekomstige werkwijze met normbedragen. Het gaat concreet om het aangeven of het aanleg van nieuwe weg/fietspad/halte etc. betreft of aanpassing bestaande infra? over hoeve 
km? wat zijn de aanpassingen en hoeveel (bijv. kruisingen,bruggen/tunnels, versmalling/verbreding) etc/ etc. 
*** Indien van toepassing betreffende overeenkom 
**** Volgens wegcategorisering CROW 


