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Onderwerp Groot onderhoud kruispunt Dellaertweg/Schuttersveld   

 

 

Geachte heer, mevrouw, 
 

De verkeerslichten op het kruispunt Dellaertweg/Schuttersveld zijn aan vervanging toe. 

Voorafgaand aan groot onderhoud bekijkt de gemeente of de weginrichting nog voldoet. Hieruit 

blijkt dat de doorstroming en verkeersveiligheid beter kan. Daarom start de gemeente vanaf 18 

februari met werkzaamheden aan het kruispunt. Eén week (24 februari t/m 5 maart) is het 

kruispunt helemaal dicht. 

 

In deze brief leest u wat de werkzaamheden inhouden. Een volledige herinrichting van het 

kruispunt vindt over een aantal jaar plaats wanneer het laatste tracédeel van de Centrumroute 

wordt uitgevoerd.  

 

Werkzaamheden 

Wat gaan we doen rondom het kruispunt? 

• De Dellaertweg krijgt een extra rijstrook. Zo kan verkeer gelijktijdig naar rechts en naar links 

afslaan en zal de doorstroming verbeteren. 

• De fietsoversteek op Schipholweg wordt breder. Zo kunnen fietsers elkaar makkelijk passeren en 

zullen fietsfiles afnemen.  

• De bouwuitrit Lorentz wordt aangesloten op de verkeerslichten. 

 

Afsluitingen, omleidingen en bereikbaarheid 

De werkzaamheden vinden plaats van zaterdag 18 februari tot en met zondag 5 maart 2017. Om de 

werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren is het kruispunt één week, van 24 februari tot en 

met 5 maart, volledig afgesloten voor al het verkeer. Ook wordt er in de avonden en nachten gewerkt 

om sneller klaar te zijn en zo overlast voor het verkeer te beperken. Verkeer wordt omgeleid met 

borden. De bussen rijden tijdens de afsluitingen tijdelijk anders. Daar waar het nodig is zijn 

verkeersregelaars aanwezig om het verkeer in goede banen om het werk te leiden.  
 

Periode Wat gebeurt er? Gevolgen verkeer 

Zaterdag 18 feb  

Voorbereidende werkzaamheden 
aan fiets- en voetpad hoek 
Dellaertweg/Schuttersveld 
(zijde Achmeagebouw) 

Het fiets- en voetpad hoek Dellaertweg/Schuttersveld 
(zijde Achmeagebouw) is afgesloten. Voor het 
langzaam verkeer wordt een omleiding ingesteld  

Zondag 19 feb 

Idem als zaterdag 18 februari 
aangevuld met aanbrengen 
mantelbuizen onder rijbaan 
Dellaertweg 

Het fiets- en voetpad hoek Dellaertweg/Schuttersveld 
(zijde Achmeagebouw) is afgesloten. Daarnaast is de 
rijbaan van de Dellaertweg afgesloten voor het 
gemotoriseerde verkeer. Verkeer wordt omgeleid. 

Maandag 20 t/m 
vrijdag 24 feb. 

Idem als zaterdag 18 februari, 
aangevuld met werkzaamheden in 
de middenberm van het 
Schuttersveld 

Het fiets- en voetpad hoek Dellaertweg/Schuttersveld 
(zijde Achmeagebouw) ter plaatse van kruising met 
Schuttersveld is afgesloten. Voor het langzaam 
verkeer wordt een omleiding ingesteld.  

Vrijdagavond 24 
feb t/m zondag 
5 maart 

Volledige afsluiting van het 
kruispunt, met uitzondering van 
fiets- en voetpad parallel aan het 
Schuttersveld (zijde station).  

Omleiding met borden. Langs het werkvak wordt aan 
de zijde van het Station een tijdelijk fiets- en voetpad 
gemaakt waardoor het langzaam verkeer parallel aan 
het Schuttersveld kan rijden. 



 

Parkeren, huisvuil en hulpdiensten 

• De parkeergarage van Achmea blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Van 24 februari tot en 

met zondag 5 maart mogen medewerkers van de SVB parkeren in de parkeergarage van 

Achmea.  

• De gemeente blijft tijdens de werkzaamheden het huisvuil op de gebruikelijke dagen en locaties 

ophalen. 

• De werkzaamheden aan het kruispunt en de omleidingsroutes zijn vooraf besproken met 

nood- en hulpdiensten.  

 

Meer informatie 

Voor eventuele vragen over de werkzaamheden aan het kruispunt kunt u contact opnemen met 
Marcel van Wingerden van de gemeente Leiden via 14071. Of vul het contactformulier in op 
www.leiden.nl/contact. 

 
Met vriendelijke groet, 

 
 

Marcel van Wingerden 
Projectcoördinator 
Stadsingenieurs 

 

 

 

 


