
RIJNLANDROUTE – LAMMENSCHANSPLEIN / EUROPAWEG

Esthetisch Programma van Eisen

Het Esthetisch Programma van Eisen bepaalt 
hoe de weg en het plein eruit komen te zien.



EUROPAWEG

Weg door de polder met zicht richting Oostvlietpolder en Park Cronesteijn.

Langs de weg liggen brede sloten met (bloeiende) oeverplanten.



Langs de weg staat af en toe een groep bomen en struiken.

EUROPAWEG



Vlietweg / Park Cronesteijn

Vlietweg onder Lammebrug: 
Brede, hoge onderdoorgang met zicht op het water.
De basculekelder gaat naar de overkant.

langs Brasserie Cronesteyn

verbinding stad - Vlietweg: via trap of Vrouwenweg
langs Vrouwenweg



De Lammebrug gezien vanuit een bootje voor Brasserie Cronesteyn

foto Vlietweg nu

onderdoorgang Vlietweg:
ca. 4,5 m. hoog



zijde ‘berenkuil’zijde loswal

stadskant onderdoorgang Lammebrug met trap

toegang basculekelder onder Lammebrug

Rijn-Schiekanaal Vliet

onderdoorgang Lammebrug stadszijde:



Trekvlietbrug:

vrijliggende
fiets- en voetpaden
aan weerszijden van de brug

zuidzijde

noordzijde



LAMMENSCHANSPLEIN:
verkeersplein – maar met kwaliteit leefomgeving:

• fiets op 1: duidelijke, aantrekkelijke routes
• biodivers en klimaatadaptief



het Lammenschansplein gezien vanaf het voetpad langs de N206 komend 
vanaf de Lammebrug

fietspad rood asfalt - voetpad grijs asfalt
Voetpad ligt iets verhoogd.



PRESENTATIE TITEL → PRESENTATIE DATUM het Lammenschansplein gezien vanaf 
hoek Corbuloflat /  fietspad noordzijde 
Trekvlietbrug

onderdoorgang:
ca. 11 m. breed en 2,8 m. hoog



zicht door de onderdoorgang onder de Kanaalweg gezien vanaf het fietspad voor de 
Cronesteijnflat

onderdoorgang:
ca. 7,5 m. breed en 2,65 m. hoog



Referentiebeelden voor ‘lijnenspel’ langs fietspaden: duidelijke, doorgaande routes voor fietsers en voetgangers

fietspad-voetpad

van/naar Leiden zuid+west

fietspad-voetpad

van/naar Vlietweg+Vr.weg

fietspad-voetpad

alle richtingen

fietspad-voetpad

Kanaalweg

N206 Kanaalweg

fietspad-voetpad

van/naar Vlietweg+Vr.weg



geluidwering/

voertuigkering

rand

keerwand

met leuning

zit-

muurtje

rand

voetpad

rand

keerwand

met leuning

afscheiding

weg-fietspad

N206
Kanaalweg



geluidwering/

voertuigkering

rand

keerwand

met leuning

zit-

muurtje

rand

voetpad

rand

keerwand

met leuning

afscheiding

weg-fietspad

N206
Kanaalweg



het Lammenschansplein gezien vanuit de ‘berenkuil’ /
richting Corbuloflat



VARIANT 1 – DE LOPER 

het Lammenschansplein gezien vanaf de aansluiting
Kanaalweg richting Rijn-Schiekanaal / Cronesteijn



voorbeelden:

zitplekken aan het water, aan weerszijden van de Lammebrug



inrichting groenzones: ecologisch en biodivers

faunapassage 

Lammebrug

bloemrijke bermen

onderwater-

natuur

groenzones geschikt

voor kleine dieren

faunapassage 

vleermuisvriendelijke 
inrichting en verlichting



inrichting groenzones: klimaatadaptatief

- water vasthouden t.b.v. grote bomen

- droogteresistente soorten op taluds

wadi

wadi

wadi



bakstenen wand: geen saaie eindeloze muur, maar met reliëf



patroon in de bakstenen wand: wat mag wel en niet?



VARIANT 1 – DE LOPER 

detaillering van de brugrand met leuning

detaillering overgang baksteen - betonrand met leuning

detaillering overgang baksteen - betonrand in 
onderdoorgang

detaillering keermuurtje en goot langs fietspad

voorbeelden van eisen aan de vormgeving:



VARIANT 1 – DE LOPER 

DANK VOOR DE AANDACHT


