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Business case: reconstructie levert geen 
verbetering op

• Door tegen de reconstructie te zijn ben je niet tegen de LRN want de doorloopwaardes zijn gewoon goed.

• fijnstof/stikstof uitstoot en geluid komt op 3 meter hoger te liggen en dus niet prettig voor de Morskring.

• De ophoging van de Plesmanlaan levert een geluidswal op voor  bewoners Pesthuiskwartier

• Fietsers richting Katwijk   Station blijven stoplichten houden op kruising Einsteinweg  / Plesmanlaan (na 650 meter) en Ehrenfestweg/Plesmanlaan (recentelijk 
geconstrueerd)

• 5% helling voor Vondellaan en Darwinweg voor opgang Plesmanlaan is het maximale toelaatbare en daarmee een gevaar omdat  voor de auto’s het zicht op de kruising 
ernstig verminderd.

• Veel meer asfalt, Shell station wordt opgedoekt, en ruimte wordt volledig benut voor een talub dus geen ruimte voor bomen en water.

• Ambulancedienst vindt herziening kruising niet nodig.

• De bewoners van de Lage Mors krijgen een 3 meter hoge muur die de verbinding moet zijn naar de stad, Stedelijke Ontwikkeling wil de wijk juist beter aansluiten naar de 
stad.

• Begrote kosten 29 M€  van fietstunneltracé Oktober 2020 Begrote kosten nu 33 M€ 

• Leidse Ring Noord 2016: eerder besluit voor ondertunneling van de Plesmanlaan werd begroot 31 M€ destijds was dit te kostbaar.

• De in 2016 verdiepte tunnel was veel smaller en daarmee bleef het Shellstation staan en was er ook meer ruimte voor groen, bomen en water.

• De luttele 3 seconden tijdswinst voor de tijdswinst voor het autoverkeer Stationsgebied Plesmanlaan met beraamde kosten van 33 M€ lijkt ons niet in verhouding met 
kosten van 33 M€.

• LUMC gaat het de komende 6 jaar het Piet Paaltjens pad niet openen en zij houden vast aan fietsafwikkeling over het Hippocratespad. De investeringen van het LUMC om 
de ambulancepost bij het Piet Paaltjens te zetten is niet tijdelijk. (Bron LUMC)

• De echte obstakels worden niet opgelost: 
– oversteek Darwinweeg / Sandifortdreef voor voetgangers, voornamelijk studenten Leidse Hageschool

– Zebrapad naar Naturalis, met Natualis als Europees museum van het jaar, dus meer bezoekers  en zebrapassages

– De opstoppingen bij Schipholtunnel / Plesmanlaan stoplichten zulllen niet verdwijnen.

• Nieuwe obstakels:
– Door het verleggen van het fietspad naar de westzijde van de Darwinweg zullen fietsers met bestemming LUMC / Station / Gemeentekantoor ontstaat een nieuwe oversteekplaats met aanzienlijk 

veel fietsers. Behalve  gevaar zal dit de doorstroming niet bevorderen.

– De fietseroversteek westzijde fietspad Vondellaan naar oostzijde Vondellaan, omdat vanwege ruimtegebrek dit fietspad aan de westelijke zijde er niet meer kan zijn.

• Kapitaalvernietiging: Pesthuistunnel kan nog 20 jaar mee. (eigen woorden gemeente).

• 80% van Leidse bevolking fietst nu al van en naar het centrum van Leiden, de herziene kruising zal dit marginaal bevorderen.

• Pesthuis niet meer te zien vanuit de Lage Mors.



Onze suggestie

• Heroverweeg ondertunneling van de 
Plesmanlaan

• Doe niets en spaar 33 M€ uit, de kruising voor 
de Plesmanlaan is reeds klaar voor LRN voor 
de auto’s.

• Doe enkel een fietstunnel onder de 
Darwinweg kosten 2 à 4 ton (bron gemeente)



Obstakels die blijven

fietsstoplichten
Einsteinweg / 
Plesmanlaan 
blijven

fietsstoplichten 
Ehrenfestweg / 
Plesmanlaan 
blijven

←Katwijk



Problemen oplossen waar ze zijn

←voetgangers naar Leidse Hogeschool→

naar parkeergarage

 M
orspoort→
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