
Informatieavond 8 maart 2022

Uitvoering werkzaamheden Willem de Zwijgerbrug



Programma

■ Kennismaking, spelregels en doel

■ Wat ging er aan deze avond vooraf?

■ Toelichting plannen uitvoering Willem de Zwijgerbrug

■ Planning 

■ Vragen



Kennismaken met organisatie 
digitale bijeenkomst

▪ Sylvia van Oevelen – omgevingsmanager Leidse Ring Noord 

gemeente Leiden

▪ Patricia van der Doorn – omgevingsmanager Dura Vermeer

▪ Wouter Groen – projectleider Dura Vermeer

▪ Jeroen van der Hoeven – projectleider gemeente Leiden

▪ Joost Klimbie – verkeerskundig adviseur gemeente Leiden



Spelregels 
digitale bijeenkomst

▪ Alleen de presentator heeft het woord, de andere 

aanwezigen worden ‘gedempt’ om achtergrondgeluid te 

voorkomen

▪ Via de chat kunnen vragen worden gesteld. Na de 

presentatie worden deze per thema beantwoord

▪ Mocht de chat niet werken dan heeft u via ‘hand opsteken’ 

de mogelijkheid om via de microfoon een vraag te stellen 

na afloop van de presentatie

▪ Vragen die moeten worden uitgezocht volgen per mail met 

de presentatie van deze avond



Doel van deze avond

■ Informeren over de uitvoering van het project Willem de 

Zwijgerbrug

■ Bij u zorgen, wensen en eisen ophalen

■ Vragen beantwoorden



Wat ging er aan deze avond vooraf?

Willem de Zwijgerbrug is onderdeel van de Leidse Ring Noord.



Willem de Zwijgerbrug

▪ Bewoners al jaren in gesprek met gemeente Leiden 

over hinder door verkeerslawaai;

▪ Kaderbesluit LRN 2016 en 2019/2020;

▪ Eind 2020 informatieavond omgeving en 

uitvoeringsbesluit door gemeenteraad vastgesteld;

▪ Sinds die tijd wordt gewerkt aan het verder 

uitwerken van het plan en de aanbesteding van 

een aannemer.



De werkzaamheden
■ Het plaatsen van een glazen geluidschermen van 1,5, meter 

hoog tussen de rijbaan en het fietspad aan de noord- en 
zuidzijde van de brug;

■ Het plaatsen van een groen geluidsscherm aan de zuidwestzijde 
van de brug;

■ Het verbreden van de huidige fietspaden op de brug. Aan de 
noordzijde van 3 meter naar 3,5 meter breed en aan de zuidzijde 
van 3 meter naar 4 meter breed;

■ Het vernieuwen en verbeteren van de aansluitingen aan de 
noordoost- en zuidoostzijde van de brug voor fietsers en 
voetgangers en het vergroenen van de naastgelegen perken;

■ Het aanbrengen van groenelementen in de middenberm op de 
brug.



Overzicht van de werkzaamheden



Plaatsen groen 
geluidsscherm

We plaatsen het groenscherm aan de zuidzijde.

De weg wordt aan de zuidzijde versmald van 3 rijstroken, naar 2 rijstroken. 

Fietsers en voetgangers worden via de afgesloten rijbaan geleid. 

Geen afsluitingen 

voor auto’s, fietsers 

en voetgangers



Impressie groen geluidsscherm

Groen geluidsscherm na plaatsing Groen geluidsscherm volgroeid



Plaatsen glazen geluidsscherm

We plaatsen het glazen geluidsscherm tussen de rijbaan en het fietspad.

De weg wordt aan de zuidzijde versmald van 3 rijstroken, naar 2 rijstroken en 

aan de noordzijde van 4 naar 3 rijstroken. 

Fietsers worden via de afgesloten rijbaan geleid.

Geen afsluitingen 

voor auto’s, fietsers 

en voetgangers



Impressie glazen geluidsscherm



Vergroenen van de omgeving

We brengen het groen aan in de rode gebieden op de kaart.

De weg wordt aan de zuidzijde versmald van 3 rijstroken naar 2 rijstroken.

Fietsers en voetgangers worden via de afgesloten rijbaan geleid. 

Geen afsluitingen 

voor auto’s, fietsers 

en voetgangers



Voorbeelden van de bomen

Voorbeeld van de sorbus

aucuparia. Hiervan worden er 3 

geplant aan de noordoostzijde 

van de brug.

Voorbeeld van de Tilia Cordata. 

Hiervan wordt er 1 geplant aan 

de noordwestzijde van de brug.



Voorbeelden van de struiken

Voorbeeld van de Lonicera nitida

‘Elegant’. Hiervan worden er 135 

geplant. 

Voorbeeld van de Salix

rosmarinifolia. Hiervan worden er 

64 geplant.



We voeren de werkzaamheden in 1 of meerdere weekenden uit. 

De weg wordt aan de zuidzijde versmald van 3 rijstroken naar 2 rijstroken 

Fietsers worden omgeleid via de noordzijde.

Geen afsluitingen voor 

auto’s en voetgangers

Aanleggen fietspaden



Omleiding fietsers tijdens aanleggen 
fietspaden



Planning

■ Maart: vergroenen van de omgeving

■ April/mei: plaatsen groen geluidsscherm

■ Juni/juli: plaatsen glazen geluidsscherm



Blijf op de hoogte met de BouwApp

■ Scan de QR code

■ Download de BouwApp

■ Typ: Willem de Zwijgerbrug in de zoekbalk

■ Vink het sterretje aan om het project actief te volgen



Vragen?



Dank voor uw deelname!


