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Voorwoord
De vormgeving van de regio Holland Rijnland vraagt om visie en daadkracht van Rijk,
provincie en gemeenten. Het is de verantwoordelijkheid van huidige bestuurders er voor te
zorgen dat kinderen en kleinkinderen ook prettig kunnen leven en werken in deze mooie
regio van de Randstad. Dat vereist een evenwicht tussen economische bereikbaarheid en
kwaliteit van de leefomgeving.
Met de bereikbaarheid van de regio Holland Rijnland is het slecht gesteld. De effecten
daarvan op economisch en maatschappelijk terrein strekken zich daarbij uit tot ver over de
regiogrenzen. De voorspellingen voor 2020 zijn zelfs zo somber, dat er op korte termijn
maatregelen genomen moeten worden. In een doorkijk tot 2040 is het waarschijnlijk dat op
het gebied van wonen, werken en recreatie in de hele Randstad een verdichting onontkoombaar is: meer op minder oppervlakte. Daar moeten we ons met het structureren van
de regio nu op voorbereiden. Het infrastructurele netwerk vormt daarbij een ruggengraat;
een netwerk dat vervoersmodaliteiten verbindt en ruimte laat aan leefbaarheid.
Omdat het een gemeenschappelijk probleem betreft hebben Rijk, provincie en regio de
handen ineen geslagen. De verkenning Integrale Benadering Holland Rijnland is in het
leven geroepen en tot een Randstad Urgent project gemaakt. Een verkenning waar
draagvlak voor een uiteindelijke oplossing een belangrijke rol in speelt.
In mijn rol als ambassadeur van dit project heb ik gezien dat er veel verschillende belangen
en emoties kwamen kijken bij de verkenning van de mogelijkheden van de aanleg van de
RijnGouwelijn en de RijnlandRoute. Tot mijn genoegen zijn Rijk, provincie en regio
desondanks hard bezig samen aan oplossingen te werken. Oplossingen die wonen, werken,
leefbaarheid en groen verbinden met bereikbaarheid en economisch perspectief. Of deze
oplossingen tot uitvoering kunnen komen, hangt nu af van de financiële mogelijkheden
van deze drie partijen tezamen. Een snel, toekomstbestendig besluit daartoe is meer dan
noodzakelijk.
Ik wens de beslissers dan ook een wijs besluit toe op het MIRT najaarsoverleg.

Joan M. Leemhuis-Stout
Randstad Urgent Ambassadeur Integrale Benadering Holland Rijnland
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Samenvatting
De regio Holland Rijnland heeft een groot ontwikkel
potentieel en kent regionale speerpunten van nationaal
en internationaal belang. Zoals het Leiden Bio Science
Park, het zorgcluster rond het LUMC, ruimtevaartcentrum ESA/ ESTEC, de congresfaciliteiten in Noordwijk en
Noordwijkerhout, de Greenport Duin- en Bollenstreek
met veiling Flora Holland in Rijnsburg en de bollen
velden. Het zijn belangrijke economische, wetenschappelijke en toeristische ontwikkelgebieden. Deze
gebieden leveren een belangrijke bijdrage aan de
ambitie om de Randstad te laten uitgroeien tot een
duurzame en internationaal concurrerende regio.
Daarnaast is de behoefte aan nieuwe woningen groot.
De regio heeft besloten woningbouw te concentreren
op de As Leiden-Katwijk. Zo worden de schaarse groene
gebieden zoals de Rijksbufferzone Duin, Horst en
Weide, Het Groene Hart en de Duin- en Bollenstreek
ontzien.
De regio Holland Rijnland kampt ook met een aanzienlijk bereikbaarheidsprobleem. Regionale wegen staan
op cruciale momenten vol en de toegankelijkheid van
woon-, werk- en recreatieve gebieden is onvoldoende.
De woningbouw en economische ontwikkeling op de As
Leiden-Katwijk stagneert daardoor. De verstedelijkingsdruk op de Duin- en Bollenstreek neemt toe, terwijl de
economische groei - ook buiten de crisis - achter blijft.
Afspraak

De minister van Verkeer en Waterstaat en de gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland hebben daarom
met de ondertekening van het Randstad Urgent contract
de afspraak gemaakt om in oktober 2009 een bestuurlijk gedragen voorkeursbesluit te nemen over een
pakket maatregelen en doelen. Dit pakket omvat de
RijnlandRoute in samenhang met de A4, de A44, de
aansluiting op het onderliggend wegennet, de
maatregelen die nodig zijn voor een goed werkend
openbaar vervoer in de regio en de kansen voor
verstedelijking en economische ontwikkeling. Het
omvat in het bijzonder duidelijkheid over inpassing en
financiering.
Namens Rijk en regio hebben de ministeries van Verkeer
en Waterstaat, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer met de Provincie Zuid-Holland en de
regio Holland Rijnland daarop het initiatief genomen
een verkenning te doen: de Integrale Benadering
Holland Rijnland.

Doelen

De integrale doelen in de regio Holland Rijnland zijn
daarbij:
• een verbetering van de wegbereikbaarheid;
• verbetering van het openbaar vervoer;
• een kwantitatieve en kwalitatieve vergroting van het
woningaanbod;
• het stimuleren van economische ontwikkeling;
• het behouden en toegankelijk maken van groene
kwaliteiten.
Afbakening

In het belang van het verbeteren van de ontwikkeling
van de Randstad als geheel en die van de regio Holland
Rijnland in het bijzonder, is er vooral onderzoek gedaan
naar mogelijkheden om het voornaamste knelpunt, de
bereikbaarheid, te verbeteren. Naast ontsluiting van de
Duin- en Bollenstreek en enkele andere infrastructurele
maatregelen is vooral aandacht besteed aan de
RijnlandRoute en de RijnGouwelijn.

Aanpak en uitwerking

De afspraken zoals gemaakt in het Randstad Urgent
contract, zijn concreet gemaakt in de Startbeslissing
voor de verkenning. De Startbeslissing schetst een
aanpak langs twee lijnen:
• een inhoudelijke lijn gericht op het verkennen van
vooral infrastructurele, maar ook ruimtelijke
oplossingen en in het bijzonder de haalbaarheid
ervan;
• een lijn gericht op het verkennen van draagvlak,
vooral op bestuurlijk niveau.
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Figuur: tracés weginfrastructuur

De ontwikkelingsvisie uit het tussenrapport ‘Integrale
Benadering projecten Holland Rijnland’ (oktober 2008)
vormde de basis voor drie integrale oplossingsclusters
die tijdens interactieve gebiedsontwerpsessies zijn
uitgewerkt. Met behulp van ‘value engineering’ zijn de
ruimtelijke consequenties en kansen in beeld gebracht
en werd gezamenlijk gezocht naar goede infrastructurele oplossingen.
De provincie Zuid-Holland heeft een aantal keren een
apart bestuurlijk overleg gevoerd met direct betrokken
gemeenten rond de RijnlandRoute, met name over
inpassing en gerelateerde kosten. Hiernaast zijn er in
het bredere kader van de verkenning verschillende
gesprekken gevoerd met bestuurders van alle gemeenten uit de regio en Wassenaar en zijn er enkele bestuurlijke conferenties georganiseerd. Hierdoor is een indruk
gekregen van de mate van draagvlak voor de diverse
onderzochte oplossingsclusters en hun varianten.
Binnen de verkenning is sober omgegaan met participatie van partijen anders dan de betrokken overheden,
omdat de projecten RijnGouwelijn en RijnlandRoute al
in een vergevorderd stadium van ontwikkeling waren
met eigen participatietrajecten.
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Drie clusters

De verkenning is gestructureerd langs drie
oplossingsrichtingen:
• Holland Rijnland in het Groen (variant 1a, 1b en 1sp).
De regionale structuur voor openbaar vervoer en
autoverkeer loopt hierbij centraal binnen de As
Leiden-Katwijk en de Oude Rijnzone. Vanaf de randen
van dit verstedelijkt gebied is er ruimte voor groen en
recreatie.
• De Stadsrandroute (variant 2a en 2b) combineert
stedelijke, blauw-groene en recreatieve kwaliteiten
met scherpe contrasten tussen stad en land. Het
lokale en regionale verkeer is optimaal gescheiden.
• Zoeken naar Balans (variant 3a en 3b) zoekt naar een
evenwicht met een luwe gedifferentieerde ontwikkeling langs de Oude Rijn als in de Stadsrandroute en
met het ontzien van de kwetsbare binnenduinrandzone en de Rijksbufferzone tussen Wassenaar en
nieuwbouwlocatie Valkenburg als in Holland
Rijnland in het Groen.
De verschilende tracés van de RijnlandRoute binnen de
oplossingsclusters zijn weergegeven in bovenstaande
figuur.

Integrale Benadering Holland Rijnland

Bij de uitwerking van de oplossingsclusters is steeds
gekeken naar een -voor de bereikbaarheid- meest
kosteneffectieve variant (de a-varianten in de tabel) en
een variant met meer inpassingmaatregelen (de
b-varianten). Naast de a- en b-varianten is er binnen
Holland Rijnland in het Groen een spoortracé onderzocht (‘1sp’ ), dat het treinspoor door Leiden volgt met
een drie kilometer lange tunnel. In het kader van de
integrale verkenning is een Kentallen Kosten Baten
Analyse uitgevoerd.
Resultaten

Alle oplossingsclusters versterken het wegennetwerk en
openbaarvervoernetwerk en verbeteren de bereikbaarheid. Reistijden nemen af en de robuustheid van het
wegennet verbetert. Investeringen in de RijnlandRoute
en het hoofdwegennet, als onderdeel van een samenhangend pakket van maatregelen, leveren daarmee een
belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de regio.
De maatregelen die in deze verkenning zijn onderzocht
maken verdere concentratie van verstedelijking op de As
Leiden-Katwijk mogelijk. Alle oplossingsclusters
hebben een positief effect op het terugdringen van het
woningtekort in de regio. Tevens is er een positief effect
op het aantal arbeidsplaatsen en nemen de reistijden
naar de economische speerpunten af in alle oplossingsclusters. De RijnGouwelijn vormt als hoogwaardige
openbaar vervoerverbinding een belangrijke schakel in
het Zuidvleugelnet. De verschillende vervoersmodaliteiten kennen ieder een eigen doelgroep. In gezamenlijkheid dragen ze bij aan de ontsluiting van de regio.
Daarbij kan een multifunctioneel transferium bij de
Knoop Leiden-West ontwikkelingskansen bieden.
Geen van de oplossingsclusters scoort op alle onderdelen uit het beoordelingskader het beste. Bij elk van de
varianten horen verschillende kostenplaatjes (zie tabel).
Een keuze tussen de oplossingsclusters is vooral een
bestuurlijke afweging van kosten, effecten en draagvlak.

Fasering

Realisatie van de onderzochte maatregelenpakketten zal
in een logische volgorde geschieden. Vanuit financieringsoverwegingen is het te overwegen de aanleg van
een RijnlandRoute hierin te faseren. Voor de
RijnlandRoute in combinatie met de maatregelen aan
het hoofdwegennet is de volgende fasering mogelijk:
• In een eerste fase kunnen een aantal maatregelen
met een groot probleemoplossend vermogen worden
uitgevoerd. Met deze maatregelen kunnen de
grootste knelpunten voor de doorstroming op het
huidige traject worden aangepakt.
• In een tweede fase dient het hoofdwegennet gereed
te worden gemaakt om de autonome verkeerstoename en de toename die ontstaat door de aanleg van
de RijnlandRoute op te kunnen vangen.
• In de laatste fase wordt de RijnlandRoute
gecompleteerd.
Voor de RijnGouwelijn kan worden gedacht aan het
aanleggen van een later te vertrammen busbaan of het
later aanleggen van het gedeelte tussen ESA/ESTEC en
Noordwijk. Het bestuurlijk draagvlak voor fasering is
binnen de regio gering.
Samenhang

Het is sterk aan te bevelen om een keuze te maken voor
één van de oplossingsclusters. Er zit een samenhang in
de maatregelen die als totaal bijdragen aan het behalen
van de doelstellingen. Aanbevolen wordt om enkele
deelgebieden verder integraal uit te werken, zoals de
gebieden rond aansluitingen van de RijnlandRoute op
het hoofdwegennet en de bereikbaarheid van de
Greenport. Verder wordt aandacht gevraagd voor het
vasthouden van de integrale blik. De projecten kennen
elk hun eigen vervolgproces, maar kunnen niet los van
elkaar worden gezien. In de organisatie van het
vervolgtraject wordt daarom aanbevolen om een vorm
van coördinatie op te nemen. Het verdient aanbeveling
om in het vervolgtraject de samenwerking tussen Rijk,
provincie en gemeenten voort te zetten en een meer
structurele participatie van overige belanghebbenden in
te richten.
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Vergelijking oplossingsclusters
Cluster

Holland Rijnland in het Groen

Stadsrandroute

Zoeken naar Balans

1a

1b

1sp

2a

2b

3a

3b

Reistijdverkorting algemeen

+

+/++

++

++

++

+/++

++

Doorstroming doorgaand verkeer

0

0

0

0

0

0

0

Robuustheid

0/+

0/+

+

++

++

+/++

+/++

Afname tekort woningvoorraad

+

+

+

+

+

+

+

Afstemming vraag–aanbod regio

0

0

0

0

0

0

0

Randstedelijke woningmarkt

+

+

+

-

-

+

+

Arbeidsplaatsen

+

+

+

+

+

+

+

Knooppuntontwikkeling

+

+

++

0

0

+

+

Bereikbaarheid speerpunten

+

+

++

+

+

++

++

Efficiënt ruimtegebruik

0

+

++

--

--

-

-

Barrièrewerking

-

0

++

--

-

--

-

Landschappelijke kwaliteit

0

0

0

--

--

-

-

Cultuurhistorie

0

0

0

--

--

-

-

Geluid: aantal potentieel gehinderden

-

0

+

-

-

-

-

Geluid: ernst hinder

--

0

+

-

-

-

-

Lucht PM10

0

0

0

0

0

0

0

Lucht NO2

0

0

0

0

0

0

0

Kosten weginfra excl. BTW

534,9

635,2

1069,3

522,7

626,3

466,3

602,3

Kosten weginfra incl. BTW

631,4

750,7

1270,6

603,1

727,3

541,8

703,5

Kosten RijnGouwelijn (excl. BTW)

212

212

212

212

212

212

212

Criteria

Variant

Bereikbaarheid

Woningbouw

Economische ontwikkeling

Ruimtelijke kwaliteit

Milieu

Kosten

Tabel: een vergelijking van de resultaten voor de verschillende oplossingsclusters
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1. Inleiding
Al een aantal jaren staat de vitaliteit van de regio Holland
Rijnland onder druk. De woningproductie stagneert,
het Leiden Bio Science Park en de Greenport Duin- en
Bollenstreek kunnen zich niet optimaal ontwikkelen en
de bijdrage aan het bruto binnenlands product loopt terug. En
daar komen de effecten van de economische crisis nog bij. Als
gevolg van het ontbreken van adequaat openbaar vervoer en
passende weginfrastructuur, met name in oost-westrichting,
doen zich op verschillende locaties leefbaarheidsproblemen
voor. Het is hard nodig op korte termijn besluiten te nemen over
de verbetering van de bereikbaarheid, zodat de regio een
sprong vooruit kan maken in economische kracht en
leefbaarheid.
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1.1		 Aanleiding

1.2		 Opdracht

Samen

Het Randstad Urgent contract (oktober 2008) bevat de
volgende concrete opdracht:
• een nadere uitwerking van de integrale benadering
waaruit een programmering (volgorde) en prioritering van de verschillende maatregelen volgt;
• een overzicht van maatregelen aan de A4 en A44 in
samenhang met de RijnlandRoute;
• (voorbereiden van) de afspraken over financiële
bijdragen van partijen aan de projecten;
• een bestuurlijk gedragen voorkeursvariant met zicht
op financiering en waarvan de belangrijkste effecten
in beeld zijn.

De ontwikkeling van de regio Holland Rijnland is een
zaak van Rijk en regio samen. De centrale ligging maakt
dat de regio een belangrijke netwerkpositie binnen de
Randstad kan vervullen. Het Rijk heeft er belang bij te
investeren in de regio vanwege de economische
ontwikkeling, een gezonde woningmarkt en de
doorstroming op het hoofdwegennet. Het Rijk is
daarom gevraagd om samen met de regio een aantal
projecten financieel mogelijk te maken.
Ontwikkelingsvisie

Vijf regionale projecten zijn vervolgens als één project
opgenomen in het projectenboek van
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en
Transport (MIRT). Het gaat om de RijnlandRoute, de
RijnGouwelijn, woningbouwlocatie Valkenburg,
Greenport Duin- en Bollenstreek en het Leiden Bio
Science Park. In de periode mei tot en met oktober 2008
hebben de regio Holland Rijnland, de provincie
Zuid-Holland en de ministeries van VROM en Verkeer en
Waterstaat een gezamenlijke ontwikkelingsvisie voor de
regio opgesteld. Op basis hiervan is in het bestuurlijk
overleg MIRT van 28 oktober 2008 afgesproken de
integrale benadering verder uit te werken door een
gezamenlijke verkenning uit te voeren naar de
bereikbaarheid van de regio. Vanuit kosten-baten
oogpunt moeten de maatregelen voor de bereikbaarheid zo goed mogelijk bijdragen aan de doelstellingen,
kansen en ambities op het gebied van woningbouw,
economische ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit.
Randstad Urgent

Het gezamenlijke voornemen werd eind 2008 tevens
bekrachtigd door ondertekening van het Randstad
Urgent contract door de minister Verkeer en Waterstaat,
de heer ir. Camiel Eurlings, en de betrokken gedeputeerde van provincie Zuid-Holland, de heer dr. Asje van
Dijk. Met behulp van dit Rijksprogramma moet de
Randstad uitgroeien tot een duurzame en internationaal concurrerende regio. De regio Holland Rijnland is
hierin een onmisbare schakel. De afspraak in het
contract is dat er in oktober 2009 een bestuurlijk
gedragen voorkeursbesluit wordt vastgesteld. Dit besluit
betreft de RijnlandRoute in samenhang met de A4, de
A44, de aansluiting op het onderliggend wegennet, de
maatregelen die nodig zijn voor een goed werkend
openbaar vervoer in de regio en de kansen voor
verstedelijking en economische ontwikkeling. Het
omvat ook duidelijkheid over inpassing en financiering.

De Integrale Benadering Holland Rijnland heeft de
vraagstukken van de regio in de volle breedte bekeken.
Bereikbaarheid, woningbouw, economische ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit zijn in samenhang
onderzocht. Dit rapport is het eindrapport van het
projectteam waarin wordt beschreven op welke wijze
invulling is gegeven aan deze opdracht en vormt de
basis voor besluitvorming door de opdrachtgevers
tijdens het MIRT najaarsoverleg.

1.3		 Afbakening en werkwijze
Afbakening

Het studiegebied van deze verkenning is de regio
Holland Rijnland. De regio Holland Rijnland bestaat uit
twaalf gemeenten: Hillegom, Kaag en Braassem,
Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk,
Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten
en Zoeterwoude. Het invloedsgebied van deze studie is
groter en omvat in ieder geval: de regio Haaglanden (in
het bijzonder Wassenaar), de Haarlemmermeer en het
Groene Hart. Het studiegebied omvat zowel nationale
als regionale wegenstructuur, waaronder de A4, A44,
N206 en N11. De tijdshorizon voor de verkenning is
2020.
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling geweest de
organisatie van de vijf genoemde regionale projecten in
Holland Rijnland binnen de verkenning te trekken of al
verrichte onderzoeken opnieuw te doen. Wel is er
sprake van actieve afstemming met deze projecten. De
projecten worden, in hun huidige vorm, beschouwd als
vertrekpunten voor de verkenning. Dit onderzoek
neemt daarmee niet de bestaande besluitvormingsprocessen van de verschillende projecten over, maar
probeert tussentijds een integrale analyse van de
projecten tot stand te brengen en daarmee voor elk van
de individuele projecten een optimale afstemming te
bereiken. Dit werkt met name door in het bereikbaarheidsproject RijnlandRoute. De uitkomsten van dit
onderzoek kunnen uiteraard wel een plaats krijgen
binnen de bestaande besluitvormingstrajecten indien
de bevoegde organen daartoe beslissen. Bij ontwerpsessies en verkeerskundige analyse zijn de bovengenoemde
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projecten ook betrokken. Informatie die hierbij is
vrijgekomen is uiteraard gedeeld met deze projecten.
In het belang van het verbeteren van de ontwikkeling
van de Randstad als geheel en die van de regio Holland
Rijnland in het bijzonder, is er vooral onderzoek gedaan
naar mogelijkheden om het voornaamste knelpunt, de
bereikbaarheid, te verbeteren. Naast ontsluiting van de
Duin- en Bollenstreek en diverse kleinere infrastructurele maatregelen is veel aandacht besteed aan twee
dominante infrastructurele projecten: de RijnlandRoute
en de RijnGouwelijn.
Werkwijze

De ontwikkelingsvisie uit het tussenrapport ‘Integrale
Benadering Projecten Holland Rijnland (oktober 2008)
vormde de basis voor drie integrale oplossingsclusters
die tijdens interactieve gebiedsontwerpsessies zijn
uitgewerkt. Met behulp van ‘value engineering’ werden
de ruimtelijke consequenties en kansen in beeld
gebracht en werd gezamenlijk gezocht naar goede
infrastructurele oplossingen. Ook is het draagvlak voor
de verschillende oplossingen verkend. De volgende stap
in het ontwerpproces waren intensievere, kleinschalige
ontwerpateliers voor die locaties waar veel of zwaarwegende belangen spelen. Tijdens deze sessies zijn meer
gedetailleerde ontwerpen gemaakt voor specifieke
locaties.
Voor het onderzoek rond de bereikbaarheid van de As
Leiden-Katwijk zijn in de loop van de verkenning drie
verschillende integrale oplossingsclusters samengesteld, met vier verschillende tracés voor een
RijnlandRoute. Van deze drie oplossingsclusters zijn
vervolgens in meerdere variaties de effecten in beeld
gebracht zoals kosten, verkeerskundige werking en
milieueffecten. De laatste stap van het project was de
beoordeling van de verschillende oplossingsclusters.
Dit gebeurde aan de hand van het beoordelingskader
dat in de Startbeslissing van de verkenning Integrale
Benadering Holland Rijnland is vastgesteld (februari
2009). Ook de RijnGouwelijn is onderzocht op
mogelijke variaties van de beoogde routering en de
effecten daarvan. Vanwege het vergevorderde stadium
van dit project is volstaan met een kleinschaliger
onderzoek dan voor de RijnlandRoute.
Bij de inhoudelijke werkbijeenkomsten en expertmeetings zijn steeds de ambtenaren van de diverse betrokken gemeenten, de provincie en het Rijk betrokken,
aangevuld met specialisten op het gebied van ruimtelijke ordening, stedelijke ontwikkeling, weginfrastructuur, openbaar vervoer en groen. In die samenwerking
zijn de oplossingsclusters tot stand gekomen. Ook zijn
er individuele gesprekken met bestuurders gevoerd om
een goed beeld te krijgen van de lokale problematiek en
het draagvlak voor integrale, regionale oplossingen. In
de eerste helft van 2009 zijn twee bestuurlijke conferenties georganiseerd, ieder voorafgegaan door een
ambtelijke bijeenkomst. Hier waren alle gemeenten in
de regio Holland Rijnland plus Wassenaar vertegen12 | Eindrapport - Integrale Benadering Holland Rijnland- 15 oktober 2009

woordigd en vertegenwoordigers van het Rijk en de
provincie bij betrokken. Op de tweede bijeenkomst zijn
de genoemde oplossingsclusters besproken in werksessies. Parallel hieraan hebben de minister van Verkeer en
Waterstaat, de gedeputeerde van Zuid-Holland en de
ambassadeur van het project een bezoek gebracht aan
de regio. Zij hebben zich daarbij op de hoogte gesteld
van de knelpunten in de regio en de plekken waar de
oplossingsclusters in het bijzonder betrekking op
hebben.
De intensieve samenwerking met de projecten, en
vooral de RijnlandRoute en de RijnGouwelijn, hebben
zowel geleid tot de mogelijkheden voor verbetering en
versobering, als tot een goed begrip tussen de partijen
voor elkaars uitgangspunten. Een reviewteam heeft
hierbij een alternatief tracé voor de RijnlandRoute
ingebracht, dat ook in de beschouwingen is
meegenomen.

1.4		 Besluitvorming en participatie
Besluitvorming

De afspraak in het bestuurlijk overleg MIRT van oktober
2008 om de Integrale Benadering Holland Rijnland
verder uit te werken en de afspraken zoals gemaakt in
het Randstad Urgent contract, zijn concreet gemaakt in
de Startbeslissing voor de verkenning. Tijdens het
bestuurlijk overleg op 3 februari 2009 hebben minister
Eurlings en gedeputeerde Van Dijk de Startbeslissing
bekrachtigd. De Startbeslissing geeft een aanpak langs
twee lijnen:
• een inhoudelijke lijn gericht op het verkennen van
vooral infrastructurele, maar ook ruimtelijke
oplossingen. Deze lijn leidt naar de oplossingsclusters en varianten op detail;
• een lijn gericht op het verkennen van draagvlak,
vooral op bestuurlijk niveau.
Deze lijnen zijn in dit onderzoek nader uitgewerkt.
Participatie

Binnen de verkenning is gericht omgegaan met
deelname van partijen. Reden is dat de belangrijkste
projecten, de RijnGouwelijn en de RijnlandRoute, al in
een vergevorderd stadium van ontwikkeling waren.
Beide trajecten zijn al ver gevorderd met hun eigen
participatietrajecten. De communicatie met belanghebbenden is mede daarom via deze projecten zelf
verlopen. De Integrale Benadering Holland Rijnland
heeft geen aparte bijeenkomsten voor burgers
georganiseerd. Wel heeft het projectteam voor de eigen
beeldvorming gesproken met enkele belangengroepen,
zoals met de Kamer van Koophandel, Rover, de
Stichting Behoud Stad Land Natuur Rijnland en de
Ideeëngroep RijnlandRoute. Daarnaast heeft het
projectteam bijeenkomsten bijgewoond die de vijf
projecten in het kader van participatie en communicatie
hadden georganiseerd. De gekozen werkwijze leidde
ertoe dat vanuit een brede achtergrond gerichte
informatie beschikbaar was.
Integrale Benadering Holland Rijnland

Adviezen commissie ‘Sneller en Beter’

1.6		 Leeswijzer

Sinds januari 2009 zijn de uitgangspunten en richtlijnen
van het project ‘Sneller en Beter’ een belangrijke basis
voor de MIRT-verkenningen. Deze vloeien voort uit de
adviezen van de commissie Elverding. Er zijn verschillende inzichten hoe de adviezen van de commissie
Elverding in de praktijk gestalte moeten krijgen. De
Integrale Benadering Holland Rijnland heeft er voor
gekozen om zo goed mogelijk het project ‘Sneller en
beter’ te volgen, maar ook de realiteit van de historie
van vooral de projecten RijnlandRoute en
RijnGouwelijn te accepteren. Consequentie is dat het
voorkeursbesluit dat op basis van deze verkenning
wordt genomen, niet meteen via een planuitwerking tot
uitvoering kan worden gebracht, zoals dit door de
aanpak van ‘Sneller en Beter’ wordt beoogd. De
bestaande procedures van de Tracéwet en de Wet op de
Ruimtelijke ordening (m.e.r.-procedure) moeten nog
worden gevolgd. Toch doorstaat de verkenning een
vergelijk met een ‘Sneller en beter’-project vrij goed.
Waar het navolgen volgens de letter niet mogelijk was
of waar richtlijnen ontbraken, heeft het project in
overleg met de Regiegroep gehandeld in de geest van de
adviezen. In bijlage 2 wordt de aanpak van de Integrale
Benadering Holland Rijnland vergeleken met de
richtlijnen van de commissie ‘Sneller en Beter’.

Dit onderzoeksrapport is er allereerst op gericht de
verantwoordelijke bestuurders alle informatie te
bieden om het voorkeursbesluit in het bestuurlijk
overleg MIRT van het najaar 2009 adequaat te kunnen
nemen. Daarnaast is het rapport bedoeld voor de
oordeelsvorming van leden van de Tweede Kamer, de
leden van de Gedeputeerde en Provinciale Staten, de
bestuurders en gemeenteraden van de regio Holland
Rijnland, maatschappelijke organisaties en andere
belanghebbenden.
Het rapport is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 bevat
de probleemanalyse en een beschrijving van het nut en
de noodzaak van de integrale verkenning. Vervolgens
worden de verschillende nationale en regionale kaders
en belangen op een rij gezet. Deze analyses monden uit
in de ontwikkelingsrichtingen voor de regio Holland
Rijnland en van overige betrokken gemeenten. In
hoofdstuk 3 worden de integrale oplossingsclusters
gepresenteerd, inclusief de mogelijkheden tot fasering.
Vervolgens worden de oplossingsclusters in hoofdstuk 4
via het beoordelingskader met elkaar vergeleken.
Daarnaast wordt de kentallen kosten-batenanalyse
gepresenteerd. In hoofdstuk 5 volgen de conclusies en
aanbevelingen voor het vervolgtraject.

1.5		 Reviewteam
In april 2009 is er een reviewteam ingesteld. Dit team
bestaat uit prof. Pieter Tordoir (Ruimtelijk Economisch
Atelier Tordoir, Universiteit van Amsterdam en lid van
de VROM-raad), prof. Ton Venhoeven (Venhoeven CS,
Rijksadviseur Infrastructuur) en prof. Ben Immers (TNO,
Universiteit Leuven). Taak van dit team was om de
producten van het projectteam Integrale Benadering
Holland Rijnland vanuit wetenschappelijk oogpunt
kritisch tegen het licht te houden en een oordeel te
geven over de gehanteerde werkwijze, de gebruikte
modellen en de redeneerlijnen. Begin mei 2009 heeft
het reviewteam een schriftelijke reactie gegeven op de
toen voorliggende concept oplossingsclusters. Eind
september 2009 heeft het reviewteam een oordeel
gegeven over dit eindrapport, waarin tevens een eigen
alternatief is ingebracht: het alternatieve spoortracé.
Het commentaar is opgenomen in paragraaf 4.6.
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2. Visie op
ontwikkeling
In dit hoofdstuk worden eerst de in hoofdstuk 1 geschetste
problemen nader geanalyseerd per sector. Ook de doelstellingen
worden sectoraal gepresenteerd. Vervolgens worden de
verschillende nationale, regionale en lokale belangen op een rij
gezet. In paragraaf 2.4 worden de sectorale opgaven weer met
elkaar verbonden bij de beschrijving van de integrale
oplossingsrichtingen.
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2.1		 Probleemanalyse
Klimaatverandering, bereikbaarheidsproblemen,
woningtekorten en toenemende internationale
concurrentie vormen een uitdaging voor de Randstad.
De regio Holland Rijnland is een belangrijke schakel
binnen de Randstad en daarmee deel van de oplossing.
Echter, op dit moment loopt de relatieve bijdrage aan
het bruto binnenlands product terug, stagneert de
woningbouwproductie en staan de voor de Randstad
unieke, groene open gebieden onder druk. In deze
paragraaf wordt de probleemanalyse ten aanzien van
bereikbaarheid, wonen, economie, groen en recreatie
uitgewerkt.
Bereikbaarheid

Holland Rijnland ligt ingeklemd tussen het stedelijk
gebied van de Zuid- en Noordvleugel. De grootste
pendelstromen vanuit de regio Holland Rijnland zijn
dan ook gericht op Den Haag en Amsterdam. Binnen de
regio heeft Leiden de grootste aantrekkingskracht. Een
belangrijke factor achter de stagnerende economie en
woningmarkt in de regio Holland Rijnland is de slechte
bereikbaarheid van enerzijds het bestaande stedelijk
gebied met de daarin aanwezige economische speerpunten en anderzijds de andere delen van de Randstad
vanuit de As Leiden-Katwijk en de Bollenstreek. Dit
geldt voor zowel het openbaar vervoer als voor het
wegverkeer. De voordelen van de centrale ligging in de
Randstad kunnen alleen ten volle worden benut als de
kwaliteit van de verkeersnetwerken zodanig is, dat de
gunstige ligging ook vertaald kan worden in een
adequate bereikbaarheid.

De belangrijkste oorzaken van de slechte bereikbaarheid is de menging van lokaal en regionaal verkeer met
doorgaand verkeer, de beperkte capaciteit in oostwestrichting binnen de As Leiden-Katwijk en het
hiermee samenhangende gedwongen gebruik van het
onderliggend wegennet voor (boven)regionale
verplaatsingen. De belangrijkste knelpunten in 2020 bij
de huidige infrastructuur zijn de zeer slechte doorstroming op de A4 ten noorden van het knooppunt
Zoeterwoude-Rijndijk en de matige tot slechte
doorstroming ten zuiden van datzelfde knooppunt.
Daarnaast is er sprake van een slechte doorstroming op
de Knoop Leiden-West waarbij een redelijke doorstroming wordt verwacht ten noorden van dat knooppunt
op de A44. Een zeer slechte doorstroming wordt tevens
verwacht op de Europaweg (N206) en een slechte tot
zeer slechte doorstroming op de Ing. G. Tjalmaweg
(N206). In Leiden is op de Dr. Lelylaan is een redelijke
tot matige doorstroming mogelijk en op de
Burgemeester Detmersweg een redelijke doorstroming.
Als gevolg van deze verminderde doorstroming zijn er
sluiproutes door Rijnsburg op de Noordwijkerweg, de
Brouwerstraat en de Rijnsburgerweg.
In onderstaand figuur zijn de verhoudingen tussen de
verwachte intensiteit en capaciteit weergegeven voor de
referentiesituatie in 2020 (geen RijnlandRoute, wel
RijnGouwelijn). De rode, oranje en in mindere mate ook
de gele balken geven te hoge verzadigingsgraden weer.
De afbeelding illustreert de knelpunten aan beide zijden
van de stad Leiden en het volledig ontbreke‑n van een
robuuste verbinding tussen de A4 en de A44 in de regio.

Figuur: knelpunten in de referentiesituatie in 2020
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Figuur: integrale probleemanalyse
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Op het hoofdwegennet betekent dit, dat met name op
het traject van de A4 tussen Zoeterwoude Rijndijk (N11)
en knooppunt Badhoevedorp (A9) zowel in de ochtend
als de avondspits de limiet van 22 minuten reistijd
(NOMO1) wordt bereikt als gevolg van een relatief lage
gemiddelde snelheid van 79 kilometer per uur. Op
hetzelfde traject de andere kant op wordt deze streefwaarde zelfs overschreden: 23 minuten reistijd in de
avondspits. Dit is het gevolg van een gemiddelde
snelheid van 76 kilometer per uur. In de ochtendspits
tussen Zoeterwoude Rijndijk (N11) en Leidschendam
(N14) wordt de maximale reistijd van 8 minuten (NOMO)
ook bereikt bij een snelheid van 76 kilometer per uur.
Tussen dezelfde knooppunten maar dan de andere kant
op wordt de limiet zelfs overschreden (9 minuten) en
ligt de gemiddelde snelheid op 75 km per uur. (Bron:
Goudappel Coffeng).
Veel regionaal en doorgaand verkeer uit de verstedelijkingsas wordt gedwongen gebruik te maken van wegen
in het stedelijk gebied met een lage capaciteit. Dit heeft
leefbaarheidsproblemen (lawaai, stank, onveiligheid,
barrièrewerking), lage snelheden, veel oponthoud en
geringe doorstroming tot gevolg. Om de kwalitatief
ondermaatse verbindingen te ontwijken, maken veel
reizigers gebruik van met name de A44 en in mindere
mate de A4 voor relatief korte verplaatsingen. Menging
van doorgaand en regionaal verkeer op snelwegen
levert vaak problemen op. Acuut zijn de problemen op
de Lammebrug, Willem de Zwijgerlaan, Churchilllaan,
Plesmanlaan, Knoop Leiden-West en op de N44 bij
Wassenaar. De A4 en A44/N44 zijn kwalitatief hoogstaande verbindingen, maar hebben aanzienlijke
congestieproblemen, zoals is aangegeven in de
Landelijke Markt- en Capaciteitsanalyses (ministerie van
Verkeer & Waterstaat).
De bereikbaarheid van de Bollenstreek laat ook sterk te
wensen over. Een goede ontsluiting richting NoordHolland en de A4 ontbreekt, terwijl ook de verkeersafwikkeling in het middengebied stagneert. Ook
(hoogwaardige) openbaarvervoerverbindingen richting
Amsterdam, Schiphol en Den Haag ontbreken. Dit
belemmert de ontwikkeling van het bollencomplex en
het toerisme. Daarnaast vormt de ontsluiting van de
veiling Flora Holland een probleem voor Rijnsburg
(geluid en lucht).
In noordelijke en zuidelijke richting is station Leiden
Centraal goed aangesloten op het intercitynet van de
NS. Naast Leiden Centraal, kent de regio momenteel
nog vijf NS-stations; op elk van deze stations stopt twee
tot vier keer per uur per richting een trein. Het
bestaande openbaar vervoer netwerk is in de regio is
echter ontoereikend om de regionale verplaatsingen en
de verdere ontwikkeling van de regio te kunnen
faciliteren. De regio kent naast het treinspoor geen
spoor-, tram- of hoogwaardige busverbinding binnen
de verstedelijkte as en het openbaar vervoer sluit niet
aan op de hoogwaardig openbaar vervoerverbindingen
uit de Zuid- en Noordvleugel (RandstadRail en

Zuidtangent). Er is geen duidelijk netwerk en de huidige
busverbindingen kennen vaak lange en mede daardoor
onbetrouwbare routes. Door drukte op het wegennet
zijn de bussen langzaam. Het huidige openbaar vervoer
is niet stimulerend voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en de concurrentiekracht ten opzicht van het
autoverkeer is beperkt. Dit alles zorgt voor een lage
kostendekkingsgraad van het bestaande busvervoer,
waardoor verbeteringen achterblijven.
Wonen

Sinds enkele jaren kent de regio een negatief migratiesaldo. Voornamelijk starters en gezinnen verlaten de
regio, omdat ze hier geen woning kunnen vinden die
voldoen aan hun wensen en financiële mogelijkheden.
Het negatieve migratiesaldo duidt op druk op de
woningmarkt. Die druk zal toenemen, omdat naast de
negatieve migratie het aantal huishoudens toeneemt
vanwege de groei van het aandeel eenpersoonshuishoudens. De regio heeft een forse achterstand in het
woningprogramma. Volgens de laatste prognoses komt
de woningbouwachterstand in de regio uit op een
realisatie van 59% van de taakstelling in de periode
2005-2010. Het ministerie voor Wonen, Wijken en
Integratie (WWI) verwacht in 2010 een tekort in deze
regio van 3%. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde
van 1,5% en ongeveer vergelijkbaar met het tekort in de
grote steden. Het streven is overal in Nederland het
tekort terug te dringen tot 1,5%.
Bovenop deze achterstand komt alweer de aankomende
opgave: de structuurvisie Randstad 2040 gaat uit van
een toevoeging van 500.000 woningen aan de woningvoorraad in de Randstad tot 2040. Een deel hiervan
moet neerslaan in Holland Rijnland, geconcentreerd in
de As Leiden-Katwijk. In verschillende uitspraken van de
Raad van State is een koppeling gelegd tussen bereikbaarheid en woningbouw2. Bestuurlijk en politiek
(motie in Tweede Kamer van Van Bochove) is uitgesproken dat deze koppeling specifiek ook geldt voor de
nieuwbouwlocatie Valkenburg.
Economie

De regio Holland Rijnland ligt in het hart van de
Randstad. Gesitueerd nabij Amsterdam en Den Haag en
de mainports Schiphol en Rotterdamse Haven vervult
de regio zowel ruimtelijk als economisch een belangrijke netwerkpositie. Het Office of Metropolitaans
Architecturen (OMA) schetst de kansen die de relaties
met de twee netwerksteden Haaglanden-RijnmondDrechtsteden en Amsterdam-Schiphol biedt. Het
‘tussengebied’ Holland Rijnland (met Leiden als
centrumstad) fungeert niet als periferie, maar als een
aparte, eigenstandige economische regio en woonregio. Een dergelijk concept biedt volgens OMA veel
betere mogelijkheden om goede economische
infrastructuur en verkeersinfrastructuur te ontwikkelen,
ruimtelijk-economische winst te boeken en zo een
krachtige concurrent te zijn van andere regio’s in
Europa. Het ministerie van Economische Zaken
onderschrijft deze aanpak door te kiezen voor het
‘benutten van regiospecifieke kansen van nationaal
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belang’. In die hoedanigheid worden het kennisintensieve bedrijventerrein Leiden Bio Science Park en de
Greenport Duin- en Bollenstreek genoemd in zowel
Pieken in de Delta (ministerie van Economische Zaken)
als in de Nota Ruimte (ministerie van VROM). Regionale
speerpunten van (inter)nationaal belang zijn de
Greenport Duin- en Bollenstreek3 (inclusief veiling
Rijnsburg) en het bollentoerisme4 dat dit op gang
brengt, het Leiden Bio Sciences Park op het bedrijventerrein Leeuwenhoek5 en het zorgcluster rondom het
LUMC6. Andere belangrijke economische dragers van de
regio zijn de ruimte en luchtvaartactiviteiten van ESA/
ESTEC7 in Noordwijk en de congresfaciliteiten in
Noordwijk en Noordwijkerhout.
Van de beroepsbevolking van 185.000 mensen werkt
een groot deel (60%) in de belangrijkste economische
sectoren binnen de regio Holland Rijnland. Daarnaast is
er een grote pendel richting noorden en zuiden. De
zorg, de handel, zakelijke dienstverlening en industrie
vormen de basis van de regionale economie. Ondanks
de sterke economische dragers is het relatieve aandeel
van de regio Holland Rijnland in het Bruto Binnenlands
Product (BBP) in de jaren 2001-2006 gedaald van 2,14%
naar 2,03%. Van een meer dan evenredige afname van
de beroepsbevolking ten opzicht van het Nederlands
gemiddelde is geen sprake. Een verklaring kan gevonden worden in de verminderde aantrekkelijkheid van de
regio voor vestiging en uitbreiding van bedrijven als
gevolg van:
• beperkte groei en uitbreidingsmogelijkheden voor
bedrijven, door schaarste aan bedrijventerreinen
(beperkte groeimogelijkheden);
• slechte bereikbaarheid van delen van de regio,
waardoor bedrijvigheid beperkt wordt.
Economische crisis

In deze analyse is nog geen rekening gehouden met
eventuele effecten van de huidige economische crisis.
Over de gevolgen voor de regio Holland Rijnland is op
het moment van verschijnen van dit rapport nog
onvoldoende bekend.
Groen en recreatie

In het landelijk gebied van de regio Holland Rijnland
zijn vier deelgebieden te onderscheiden: de kustzone,
de Bollenstreek, Veenweide en plassen (deel uitmakend
van het Groene Hart) en Duin, Horst en Weide (de
Rijksbufferzone Den Haag-Leiden-Zoetermeer). De
kustzone is van belang voor de veiligheid van het
achterland, recreatie, natuur en waterwinning.
Toenemende recreatieve druk vormt een bedreiging
voor de natuur en waterwinning. Afstemming met
kustbescherming en recreatieve ontwikkeling in de
binnenduinrand zijn noodzakelijk. In de Bollenstreek
zijn economie en landschap van oudsher nauw
verbonden. Het bollencomplex is afhankelijk van de
ondergrond en bepalend voor het cultuurlandschap. De
ruimteclaims van onder andere de woningbouw en
kassenteelt op het open gebied vormen een bedreiging
voor de bollenteelt op volle grond. Een belangrijk
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knelpunt voor het veenweide en plassengebied en voor
Duin, Horst en Weide is de beperkte recreatieve
bereikbaarheid. Zo zijn er bijvoorbeeld geen recreatieve
verbindingen vanuit de wijk Stevenshof naar de
Papenwegsepolder. Het Groene Hart beleid en het
Rijksbufferzonebeleid leggen in deze gebieden
beperkingen op voor mogelijke verstedelijking. Echter,
de druk van woningbouw, kassenteelt en (nieuwe)
infrastructuurprojecten op deze gebieden is groot.

2.2		 Doelstellingen
Verbeteren wegbereikbaarheid

Om de ruimtelijke opgaven mogelijk te kunnen maken,
is verbetering van de bereikbaarheid noodzakelijk. Die
bereikbaarheid kent verschillende niveaus: binnen de
regio, tussen buurregio’s en van en naar economische
centra in de regio en de rest van de Randstad. De
voornaamste opgave in het zuidelijke deel van de regio
is om het doorgaande en regionale verkeer zowel
binnen de stedelijke agglomeratie als op het hoofdwegennet (A4 en A44) zoveel mogelijk te scheiden.
Hiervoor moet een stadsregionaal verdeelsysteem
gecreëerd worden, dat tegelijkertijd de economische
speerpunten in de regio beter bereikbaar maakt vanuit
andere delen van de Randstad.
Naast de opgave in de As Leiden-Katwijk laat ook de
bereikbaarheid in het noordelijk deel van de regio te
wensen over. De ruimtelijk economische ontwikkeling
van de Greenport heeft baat bij een goede ontsluiting;
het gaat daarbij om een aantal lokale maatregelen die
verder moeten worden uitgewerkt. Daarnaast vormt de
ontsluiting van de veiling Flora Holland, als handelscentrum voor de Greenport Duin- en Bollenstreek, een
specifiek knelpunt.
Tot slot ligt er een bereikbaarheidsopgave in Leiden.
Toegangen van de centrumstad zitten aan de grens van
hun capaciteit en doorgaande routes zijn onvolledig.
Om het verkeer beter door de eigen stad heen te leiden
voorziet Leiden de realisatie van een ringenstructuur.
De plannen voor het stadsregionaal verdeelsysteem en
deze ringenstructuur dienen goed op elkaar afgestemd
te worden.
Verbeteren openbaar vervoer

Het aandeel van openbaar vervoer in de totale mobiliteit in Holland Rijnland is laag, circa 10%. De regio staat
voor een flinke opgave om het openbaar vervoernetwerk en daarmee de aantrekkelijkheid te verbeteren. De
regio heeft zich tot doel gesteld om voor 2020 het
aandeel te verhogen naar het gemiddelde in de
provincie Zuid-Holland, circa 15%. Om het openbaar
vervoer aantrekkelijker te maken, zal de snelheid
verhoogd moeten worden door het realiseren van
congestievrije routes (vrije doorgang).
Om het gebruik te verhogen wordt daarnaast een forse
verbetering van het netwerk gerealiseerd. Met dit
netwerk moet de reiziger een meer gelijkwaardige
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afweging kunnen maken tussen openbaar vervoer of
auto. Dit netwerk maakt deel uit van het Zuidvleugelnet.
De voornaamste opgave ligt in het realiseren van de
Stedenbaan, de RijnGouwelijn en enkele aanvullende
hoogwaardige openbaarvervoerlijnen. Leiden Centraal
Station is daarbij het belangrijkste knooppunt voor
Holland Rijnland. Het verbeterde netwerk moet leiden
tot een reizigersgroei in 2020 van circa 70% (waarvan
20% autonome groei).
Om het stedelijk gebied te ontlasten van autoverkeer,
moeten bezoekers worden verleid om van het openbaar
vervoer gebruik te maken. Transferia kunnen hierin een
belangrijke rol spelen. Zowel in Leiden-West (kruisen
A44 en RijnGouwelijn) als Leiden Oost (kruisen A4 en
RijnGouwelijn) liggen hiervoor kansen voor de regio.
Kwantitatief en kwalitatief woningaanbod

De omvang van de woningbouwopgave wordt voor het
belangrijkste deel bepaald door de groei van het aantal
huishoudens. Conform afspraken van de gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek (16 mei 2006) staat
de regio daarnaast voor de taak om in een deel van de
woningbehoefte uit de Haarlemmermeer te voorzien
(Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer Bollenstreek).
Rijk en regio streven naar het terugdringen van het
tekort in de woningvoorraad tot 1,5% (nu circa 3%). Dit
betekent dat de regio voor een forse opgave staat. De
kwantitatieve woningbouwopgave in Holland Rijnland
is netto circa 20.000 woningen in de periode 2010-2019.
Het merendeel hiervan (circa 61%) wordt gerealiseerd in
de As Leiden-Katwijk. De gemeenten streven ernaar om
zo veel mogelijk binnen bestaand stedelijk gebied te
bouwen. Voormalig vliegkamp Valkenburg is hierop een
uitzondering. Op deze uitleglocatie worden circa 5.000
woningen gerealiseerd, waarbij gebruik wordt gemaakt
van de unieke kwaliteiten van het gebied.
Naast een kwantitatieve opgave kent de regio ook een
kwalitatieve opgave. Vanuit het kabinet is er een
nadrukkelijke wens om beter in te spelen op de
uiteenlopende woonwensen (Randstad 2040).
Nieuwbouw biedt kansen om het woningbestand beter
te laten aansluiten bij de woonvoorkeuren van de
inwoners. De huidige woningvoorraad in het zuidelijk
deel van de Randstad kent tekorten in twee segmenten:
de (hoog)centrumstedelijke woonmilieus en de wat
ruimer opgezette landelijke, groene woonmilieus. Het
realiseren van centrumstedelijke woonmilieus vergt
voldoende geconcentreerde stedelijke voorzieningen,
zoals deze in Leiden aanwezig zijn. Het realiseren van
landelijke, groene woonmilieus vergt ruimte en groene
kwaliteiten. Daar waar potentie is om dergelijke milieus
te ontwikkelen of te versterken, dienen deze maximaal
te worden benut om de woonmilieubalans voor de
regio en de Randstad te verbeteren.
Stimuleren economische ontwikkeling

mie. De regio bezit een drietal internationaal opererende economische speerpunten:
• het Leiden Bio Science Park, waar bij de Universiteit
van Leiden en het LUMC biomedische onderzoeksinstituten fysiek geclusterd worden;
• de Greenport Duin- en Bollenstreek, die een
centrumfunctie vervult voor productie, handel en
kennisontwikkeling in bloemen en sierteelt. De
bollenteelt is hierbij de meest kenmerkende teelt en
heeft tegelijkertijd een toeristische functie
(Keukenhof );
• het hoofdkwartier van het European Space Research
and Technology Centre ESTEC in Noordwijk.
Om de beoogde groei te accommoderen maakt de regio
specifieke kantorenlocaties en bedrijventerreinen
mogelijk. In het verlengde van de speerpunten schept
de regio ruimte voor toeleverende bedrijven en
bedrijven in de zakelijke dienstverlening, waaronder de
congressector.
De vraag naar ruimte voor nieuwe bedrijventerreinen in
Holland Rijnland wordt tot 2020 geschat op 100 ha
netto (143 ha bruto) en 415.000 m2 kantoren. Alle
ambities bij elkaar wordt tot 2020 een netto toevoeging
van het aantal arbeidsplaatsen in de regio verwacht
tussen de 6.000 en 8.000.
Behouden en toegankelijk maken groene kwaliteiten

In het zuidelijk deel van de Randstad is de verstedelijking bijna volledig opgerukt tot aan de randen van de
Rijksbufferzones en het nationaal landschap Groene
Hart. De open groene ruimte is daarmee een schaars
goed geworden. De beleving van een afwisselend
landschap en van openheid tussen de stedelijke
gebieden (“geen aaneengesloten brij aan stedelijkheid”)
wordt door bewoners en bezoekers van groot belang
geacht. De opgave is dan ook om de stedelijke druk op
de open gebieden zoveel mogelijk te verminderen.
Daarnaast kampt het zuidelijk deel van de Randstad met
tekorten aan dagrecreatieve voorzieningen, bijvoorbeeld wandel-, fiets- en ruiterpaden in het buitengebied. In de structuurvisie Randstad 2040 zet het kabinet
in op het verder recreatief inrichten van de
Rijksbufferzones. In Holland Rijnland gaat het om het
regiopark Duin, Horst en Weide. Het beleid in Duin
Horst en Weide is gericht op een betere recreatieve
ontsluiting, zowel vanuit het stedelijk gebied (Den
Haag, Leiden, Zoetermeer) als intern, en een intensiever
recreatief (mede)gebruik van het gebied. De enige
mogelijke Zuid-Hollandse ecologische verbinding van
de kust naar de Natte As is in dit gebied geprojecteerd.
Vergroten van de recreatieve aantrekkelijkheid, inclusief
verbetering van landschappelijke kwaliteit, ontsluiting,
(slecht weer) voorzieningen en verblijfsrecreatie, is
naast de herstructurering van de bollenteelt een
speerpunt in de Bollenstreek.

Om de neergang in de relatieve bijdrage van de regio
aan het bruto binnenlands product te keren en om
voldoende werkgelegenheid te (blijven) bieden aan haar
inwoners zijn impulsen nodig in de regionale econo19 | Eindrapport - Integrale Benadering Holland Rijnland- 15 oktober 2009
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2.3		 Kaders en belangen
2.3.1 Nationale Belangen
Met de integrale benadering wordt een aantal beleidsdoelstellingen van het Rijk doorvertaald naar de regio
Holland Rijnland. Te beginnen bij de doelstellingen uit
de recent vastgestelde structuurvisie Randstad 2040. Het
kabinet streeft daarin krachtige, duurzame steden na,
zet in op regionale bereikbaarheid en kiest voor een
revival van de stad.
Om de nationale belangen te dienen heeft het Rijk
gekozen voor de volgende kaders:
• De verbreding van het Meerjarenprogramma
Infrastructuur en Transport (MIT) naar het
Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en
Transport (MIRT), waar bereikbaarheid en verstedelijking samen komen.
• De mobiliteitsaanpak, waarin de inzet op de
robuustheid en kwaliteit van het totale mobiliteitssysteem verder wordt uitgewerkt. De mobiliteitsaanpak richt zich onder andere op voldoende kwaliteit en
capaciteit van afzonderlijke modaliteiten, zodat de
verwachte vervoersgroei opgevangen kan worden.
• De verstedelijkingsafspraken. Met de verstedelijkingsafspraken wil het Rijk de Randstedelijke opgave voor
woningbouw vormgeven en de doorstroming op de
woningmarkt verbeteren. Allereerst door sterke
verdichting en herstructurering. Maar ook door de
ontwikkeling van Nota Ruimte-locaties, zoals
nieuwbouwlocatie Valkenburg. Het Rijk beoogt brede
afspraken met regio’s voor een groter en kwalitatief
beter woningaanbod.
• Het ministerie van Economische Zaken kiest voor het
‘benutten van regiospecifieke kansen van nationaal
belang’. In die hoedanigheid worden het kennisintensieve bedrijventerrein Bio Science Park Leiden en
de Greenport Duin- en Bollenstreek genoemd in
zowel Pieken in de Delta als in de Nota Ruimte.
• Het Rijksbufferzonebeleid is erop gericht om verdere
verstedelijking tegen te gaan en de dagrecreatieve
functie in deze gebieden te versterken. Delen van de
regio Holland Rijnland liggen in de Rijksbufferzone
Den Haag-Leiden-Zoetermeer (regiopark Duin, Horst
en Weide). Nieuwe infrastructuur is toegestaan in de
bufferzone mits deze geen belangrijke belemmeringen voor de dagrecreatieve functie van de bufferzone
opwerpt en evenwichtig in de omgeving wordt
ingepast.
• Het Groene Hart maakt onderdeel uit van de
Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur, met de status
van Nationaal landschap. De Rijksoverheid, provincies en gemeenten streven naar behoud en versterking van de zogenoemde kernkwaliteiten: landschappelijke diversiteit, veenweidenkarakter, openheid,
rust en stilte. Sociaal economische investeringen zijn
in beperkte mate mogelijk. Woningbouw mag alleen
voor de eigen bevolkingsgroei (migratiesaldo nul).
• Rijkswaterstaat legt bij ontwerp van wegen de relatie
met de omgeving. De gehanteerde methode is
Routeontwerp. Hierbij wordt via een integrale aanpak
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weg en omgeving met elkaar in verband gebracht. De
A4 wordt in deze beschouwd als de Deltaroute: een
optelsom van doorsnijdingen door diverse landschappen. Door te zoeken naar mogelijkheden om
het ruimtebeslag van de infrastructuur zoveel
mogelijk in te dammen, kan stedelijke ontwikkeling
worden geconcentreerd op een aantal plekken en
blijft de openheid van het gebied gewaarborgd.

2.3.2 Regionale en lokale belangen
In de Regionale Structuurvisie 2020 van Holland
Rijnland hebben de gezamenlijke gemeenten een aantal
specifieke regionale belangen en kwaliteiten
beschreven.
Stedelijke ontwikkeling

De regio Holland Rijnland biedt een unieke woonomgeving met een diversiteit aan woonmilieus in het hart
van de Randstad. De verstedelijkingsopgave in Holland
Rijnland wordt geconcentreerd in de aaneengesloten
stedelijke agglomeratie, de As Leiden-Katwijk. Het is
noodzakelijk dat er niet alleen voldoende, maar ook
gevarieerd, gedifferentieerd en kwalitatief goed wordt
gebouwd om bepaalde doelgroepen te behouden. Dit
krijgt vorm in de verstedelijkingsafspraken.
Economische ontwikkeling

In Holland Rijnland zijn in hoofdzaak twee economische dragers: de kenniseconomie in al haar facetten en
de Greenport Duin- en Bollenstreek. Het belang hiervan
dient op nationaal en internationaal niveau te worden
vergroot. Belangrijkste elementen daarin zijn de
versterking van de kennisclusters door uitbreiding van
het Leiden Bio Science Park, de universiteit Leiden
(inclusief LUMC) en de realisering van Space businesspark (ESA/ESTEC) in Noordwijk. De Greenport Duin- en
Bollenstreek is in feite een complex van drie elkaar
versterkende clusters: bollen, bloemen en toerisme,
met productie, handel, toelevering, innovatie. Naast de
versterking van deze clusters is het belangrijk dat er
aandacht blijft bestaan voor in het gebied bestaande
gevestigde bedrijvigheid, waarbij de congresfaciliteiten
een belangrijke is.
Groen-blauwe kwaliteiten en landschap

Bij ruimtelijke ontwikkelingen in de regio staat het
groen-blauwe raamwerk centraal. De ondergrond wordt
gebruikt als onderlegger van ruimtelijke ontwerpen.
Daarnaast moet rekening gehouden worden met de
gebruikswaarde van de verschillende landschappen die
de regio rijk is. Bij nieuwe ontwikkelingen moet de
recreatieve bereikbaarheid van het landschap minimaal
gelijk blijven en zo mogelijk verbeterd worden.
Holland Rijnland kent een aantal kenmerkende
landschappen: de Bollenstreek, de Veenweide en
plassen, Duin, Horst en Weide (Rijksbufferzone Den
Haag - Leiden - Zoetermeer). In de regio zijn enkele
gebieden onderdeel van de nationale Ecologische
Hoofdstructuur (EHS) en/of aangewezen als Natura
2000 gebied (de duinen, de Duivenvoorde corridor, het
plassengebied).
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Cultuurhistorische aspecten

De landgoederen in de regio hebben naast landschappelijke kwaliteiten ook cultuurhistorische aspecten. In
Voorschoten is buitenplaats Berbice met de zichtlijnen
hierop in oost-westrichting van bijzondere cultuurhistorische waarde.
Ook het voormalig militair complex bij Valkenburg kent
verschillende cultuurhistorische waarden, zoals de
tankgracht, het bunkerbos en de militaire barakken, dat
genomineerd is als Rijksmonument. Evenwijdig aan de
Oude Rijn zijn overblijfselen van de Romeinse Limes te
vinden. Deze en andere cultuurhistorische waarden in
de regio, vormen een kader voor de ruimtelijke
ontwikkelingen.
Lokale aandachtspunten

Tijdens de gebiedsontwerpsessies is ook een aantal
lokale belangen op perceelsniveau uitgelicht. Hierbij
moet gedacht worden aan locaties als de molen van
Zelden van Passe en de Stevenshofjesmolen, maar ook
deelgebieden als de Oostvlietpolder, Voorschoten,
Stevenshof, nieuwbouwlocatie Valkenburg, Rijksweg
A44, Churchilllaan en Dr. Lelylaan. In bijlage 1 worden
de regionale en lokale belangen nader omschreven.

2.4 	Integrale
ontwikkelingsrichtingen
2.4.1 Strategie
Voor de ontwikkeling en concurrentiepositie van de
regio Holland Rijnland is een robuust ruimtelijk
raamwerk onmisbaar. Het raamwerk zorgt er ook voor
dat optimale bereikbaarheid en economische groei
hand in hand gaan met gewenste stedelijke en
landschappelijke kwaliteiten. Bovendien biedt het
raamwerk kaders voor een verdere doorgroei van
economisch stuwende clusters op de lange termijn.
Onder het motto ‘behouden, benutten en versterken’
wordt daarom in de regio een aantal strategische keuzes
gemaakt.
De regio kiest nadrukkelijk voor het behouden van de
kwaliteiten van de regio: de openheid van het kustgebied, de Rijksbufferzone Den Haag- Leiden-Zoetermeer,
de historische binnenstad van Leiden, het Groene Hart
en de openheid voor de bollenteelt in de Greenport
Duin- en Bollenstreek.
Om deze kwaliteiten te behouden is een bundelingstrategie noodzakelijk. De bundelingstrategie zorgt ervoor
dat het landschap buiten de stedelijke as aantrekkelijk,
duurzaam en open blijft en gaat uit van concentratie
van verstedelijking in de centrale As Leiden-Katwijk.
Juist vanuit de As Leiden-Katwijk is een goede verknoping mogelijk met de randstedelijke mobiliteitsnetwerken naar Amsterdam, Schiphol, Den Haag, Rotterdam
en Utrecht. De geografisch centrale ligging van de As
Leiden-Katwijk krijgt zo meer nadruk, wat belangrijk is
voor de vestiging van (inter)nationale economische

functies. Ook de Greenport Duin- en Bollenstreek krijgt
zo alle ruimte voor verdere economische ontwikkeling,
gecombineerd met de specifieke landschappelijke
kwaliteiten die dit deel van de regio heeft.
In de regio is daarom gekozen voor het benutten van de
woningbouwpotenties in de As Leiden-Katwijk, de
bedrijfstakken met sterke internationale posities
(Greenport Duin- en Bollenstreek, Leiden Bio Science
Park, ESA/ESTEC en de congresfaciliteiten in Noordwijk
en Noordwijkerhout), de potenties voor recreatie in het
buitengebied en de nabijheid van Schiphol en grote
steden in de Randstad. Het vasthouden en versterken
van de internationale economische clusters met hun
gunstige bijdrage aan de regio en aan Nederland, vereist
heldere ruimtelijke keuzes op nationaal en regionaal
niveau. De ontwikkeling van de nieuwbouwlocatie
Valkenburg biedt de regio de kans aantrekkelijke
nieuwe woonmilieus te maken, een internationaal
topmilieu aan te bieden en zo nieuwe doelgroepen aan
te trekken.
Behouden van kwaliteiten en benutten van potenties
worden bereikt door versterking van de vitaliteit van de
verstedelijkingsas Leiden-Katwijk door het bieden van
ruimte aan de ontwikkeling van internationaal
concurrerende bedrijfstakken, het bouwen in hogere
dichtheden in centrumstedelijke locaties en het
versterken van (de bereikbaarheid van) recreatieve
voorzieningen en groengebieden, en van de vitaliteit
van de Leidse binnenstad.
Verbetering van de bereikbaarheid is daarbij cruciaal.
Die bereikbaarheid moet er zijn op vier niveaus:
• vanuit de Leidse regio naar de economische centra
van de Randstad;
• vanuit andere delen van de Randstad en Schiphol
naar Leiden Bio Science Park, Greenport Duin- en
Bollensteek, ESA/ESTEC en de congresfaciliteiten in
Noordwijk en Noordwijkerhout;
• binnen de regio (samenhang tussen woongebieden
en de Leidse binnenstad);
• tussen de buurregio’s.
In het tussenrapport van de Integrale Benadering
Holland Rijnland van 2008 is geconcludeerd dat de kern
van de oplossing is het creëren van een stadsregionaal
verdeelsysteem in combinatie met het garanderen van
de nationale bereikbaarheid. Dit verdeelsysteem
ontstaat bij het ontvlechten van het doorgaande en
regionale verkeer op de A4 en A44, de aanleg van een
nieuwe verbinding daartussen en het hierop aantakken
van de N206.
Naast de autobereikbaarheid is voor het functioneren
van de As Leiden-Katwijk verbetering van de openbaarvervoerverbinding in oost-westrichting noodzakelijk.

2.4.2 Ontwikkelingsrichtingen
De regio staat voor een reeks van opgaven om de
kwaliteiten en de concurrentiepositie van de regio vast
te houden en te versterken. Deze opgaven omvatten het
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Figuur: ontwikkelingsrichting Bollenstreek

versterken van de (inter-)nationale functies, het
toevoegen van woningen, mede om de beroepsbevolking op peil te houden, het bieden van ruimte voor
bedrijven, het verbeteren van de relatie tussen stad en
buitengebied en het verbeteren van de bereikbaarheid
door onder andere de realisatie van de RijnlandRoute
en de RijnGouwelijn. Deze projecten zijn ingrijpend en
vragen om grote investeringen. Het is daarom van
belang dat ze passen in een lange termijn visie op de
ontwikkeling van de regio. Daarin moeten keuzes
gemaakt worden, ten aanzien van:
• de samenhang tussen stad en buitengebied;
• de samenhang tussen internationale functies
onderling en met het netwerk;
• de samenhang van het totale mobiliteitsnetwerk,
waarin A4, A44 en het regionale netwerk een
belangrijke rol spelen;
• de inpassing van nieuwe infrastructuur (met name de
RijnlandRoute).
Voor de verdere vormgeving en invulling van de ontwikkelingsvisie en het bieden van mogelijkheden voor de
bovenstaande ruimtelijke opgaven in de regio wordt er
in deze paragraaf een onderscheid gemaakt tussen twee
gebieden; de Bollenstreek en de As Leiden- Katwijk.
Voor de As Leiden-Katwijk zijn vervolgens drie ontwikkelingsrichtingen te onderscheiden die verderop in deze
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paragraaf uitgewerkt worden, te weten Holland Rijnland in het Groen, de Stadsrandroute en Zoeken naar
Balans. Deze ontwikkelingsrichtingen zijn gebaseerd op
twee verschillende mogelijkheden van ruimtelijke ontwikkeling van de As Leiden-Katwijk.
Bollenstreek

De Duin- en Bollenstreek staat voor een omvangrijke
economische en landschappelijke vitaliseringsopgave.
De tuinbouw- en bollensector moet worden geherstructureerd en de specifieke landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van de streek moeten worden verbeterd en beheerd. Dit wordt vormgegeven door ver
schillende projecten. Hierbij wordt gewerkt aan het
verbeteren van de interne bereikbaarheid. De Bollenstreek is daarnaast onvoldoende bereikbaar vanuit de
richtingen Utrecht en Den Haag/Rotterdam. Naast de
lokale opgaven, zijn één of meerdere verbeterde oostwestverbindingen nodig om de aansluiting op het
hoofdwegennet te verbeteren. Daarnaast ontbreken
hoogwaardig openbaarvervoerverbindingen richting de
As Leiden-Katwijk en de regio Amsterdam.
As Leiden-Katwijk

Voor de As Leiden-Katwijk zijn drie ontwikkelingsrichtingen geschetst waarin de samenhang tussen de
invulling van de ruimtelijke strategie voor de regio
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Figuur: ontwikkelingsrichting Holland Rijnland in het Groen

Holland Rijnland en elementen als bereikbaarheid,
woningbouw en economische ontwikkeling op
verschillende wijze is vormgegeven.
Holland Rijnland in het Groen

De ontwikkelingsrichting Holland Rijnland in het Groen
gaat uit van een centraal-stedelijke intensiveringsas
binnen de As Leiden-Katwijk en de Oude Rijnzone. De
regionale infrastructuur voor openbaar vervoer èn auto
vormt de centrale ruggengraat en loopt in het centrum
van deze as. Dit geeft een maximale ruimtelijk-economische dynamiek (woningbouw en bedrijvigheid)
binnen de bestaande stedelijke contouren. Langs deze
centrale ruggengraat vindt dan ook stedelijke verdichting en intensivering van voorzieningen plaats,
aansluitend op de goede regionale en multimodale
bereikbaarheid. Aan de randen is er ruimte voor meer
landelijke/groenstedelijke woonmilieus. De groene
randen van de As Leiden-Katwijk blijven hierdoor luw
en recreatief. Dit geldt voor de westzijde van de
Oostvlietpolder, rondom landgoed Berbice, de
Papenwegsepolder en het gebied tussen Wassenaar en
nieuwbouwlocatie Valkenburg. Hier worden recreatieve
verbindingen versterkt vanuit het stedelijk gebied naar
de recreatieve delen van het buitengebied.

De samengestelde auto- en openbaarvervoerstructuur
ontsluiten één samenhangende Oude Rijnzone tussen
Alphen aan de Rijn en Katwijk. Het haaks hierop
liggende spoorwegennet en hoofdwegen A4 en A44
blijven hun (snelweg)functie onverminderd invullen;
alleen de bestaande aansluitingen worden verzwaard.
Waar auto- en openbaarvervoerstructuren elkaar
kruisen is gelegenheid voor Park&Ride-voorzieningen.
In de centrale ruggengraat kan, met de aanwezigheid
van infrastructuur voor de weg en het openbaar vervoer,
optimale multimodale uitwisseling bereikt worden.
Door de voorziene verdichting ontstaat er voor deze
regio maximaal draagvlak voor openbaar vervoer. Naast
de RijnGouwelijn door Leiden en op de Tjalmaweg, past
ook een eventueel toekomstige Meerlijn (HOV) op de
Churchilllaan goed in dit toekomstperspectief. Dit vergt
gezien de beperkte beschikbare ruimte wel een
aanzienlijke inpassingsopgave. De autobereikbaarheid
verbetert via opwaardering van de bestaande route door
Leiden. Het regionale en lokale verkeer (ringenstructuur
Leiden) zal samen deze route volgen. Door deze
vervlechting van verkeersstromen blijft de route
enigszins kwetsbaar. Daarnaast leidt het tot relatief
zware infrastructuur door het dichtbewoonde stedelijk
gebied. Om redenen van leefbaarheid en barrièrewerking zijn extra investeringen nodig voor een stedelijke
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Figuur: ontwikkelingsrichting Stadsrandroute

inpassing. De bereikbaarheid aan de westzijde van
Leiden verbetert waarvan de economische speerpunten
kunnen profiteren.
Stadsrandroute

De ontwikkelingsrichting Stadsrandroute zet in op een
luwe gedifferentieerde ontwikkeling langs de Oude
Rijn. Hier worden stedelijke, blauw-groene en recreatieve kwaliteiten gecombineerd. Dit leidt tot kwaliteitsverbetering en een zekere intensivering in deze zone.
Deze intensivering is minder sterk dan in het perspectief
Holland Rijnland in het Groen en het voorzieningenniveau voor meer centrumstedelijke woonmilieus in de As
Leiden-Katwijk zal zich naar verwachting ontwikkelen
tot een lager niveau. Intensivering wordt vooral
gedragen door verbeterde bereikbaarheid met het
openbaar vervoer (RijnGouwelijn) en het lokale
wegennet. Het draagvlak voor de RijnGouwelijn zal naar
verwachting iets lager zijn omdat er minder sprake is
van stedelijke concentratie. Kansen voor multimodale
uitwisseling (transferia) zijn alleen mogelijk bij Leiden
Oost. Het lokale ‘micro’-netwerk in de Oude Rijnzone
wordt ontlast, omdat het doorgaande autoverkeer
gebruik maakt van de RijnlandRoute ‘buitenom’, via
Voorschoten en buitenom nieuwbouwlocatie
Valkenburg.
De randen rondom het stedelijk kerngebied worden
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gemarkeerd. Hierdoor ontstaan scherpere contrasten
tussen stad en land. Bij de Oostvlietpolder, Voorschoten
en nieuwbouwlocatie Valkenburg krijgen deze randen
nieuwe ruimtelijke functies als afronding van het
stedelijk gebied. Het groengebied ten zuiden van de
regio wordt daarmee kleiner van oppervlak. Dit stelt
eisen aan een goede inpassing van de RijnlandRoute en
het leggen van goede dwarsverbindingen tussen
landschap en stad. De plannen voor de ontwikkeling
van voormalig vliegkamp Valkenburg moeten worden
aangepast, omdat zij gebaseerd zijn op een zachte
stad-landovergang. De beoogde internationale kwaliteit
op deze locatie is afhankelijk van inpassing van de
RijnlandRoute.
De RijnlandRoute verzorgt de ontsluiting van de As
Leiden-Katwijk vanaf de zuidrand, terwijl de
RijnGouwelijn dit vanuit de centrale as doet. Op deze
wijze ontstaat een nieuw stadsregionaal netwerk: de
RijnlandRoute, de A44, de nieuwe oostring Leiden en de
reeds geplande A4-parallelbanen. Bij deze variant is het
dan ook logisch om dit op de A44 te combineren met
extra aansluitingen voor een betere koppeling met het
stedelijk wegennet. De A44 kan zich dan ontwikkelen
tot drager voor economische ontwikkelingen waaraan
ook Greenport-gerelateerde functies zich kunnen
presenteren. Het doorgaande verkeer wordt uit de stad
weggehaald en de Knoop Leiden-West wordt ontlast.
Integrale Benadering Holland Rijnland

Figuur: ontwikkelingsrichting Zoeken naar Balans

Deze route is vooral voor het verkeer dat een wat
langere afstand door de regio aflegt aantrekkelijk.
Het lokale en regionale verkeer is optimaal gescheiden.
Zoeken naar Balans

Ontwikkelingsrichting Zoeken naar Balans combineert
de eigenschappen van de andere twee ontwikkelingsrichtingen. In het stedelijk gebied van Leiden vindt
(conform Stadsrandroute) een luwe gedifferentieerde
ontwikkeling langs de Oude Rijn plaats. Deze centrale
zone wordt ontsloten door de RijnGouwelijn. Het lokale
‘micro’-netwerk in deze Oude Rijnzone wordt ontlast,
omdat het doorgaande autoverkeer gebruik maakt van
de RijnlandRoute ‘buitenom’, via Voorschoten. Op dit
deel tussen A4 en A44 moet de RijnlandRoute een goede
ruimtelijke inpassing krijgen om goede dwarsverbindingen tussen stad en landschap en tussen beide delen
van Voorschoten mogelijk te maken.
Nabij Valkenburg ligt de RijnlandRoute wèl binnendoor
via een verdubbelde N206. Dit is conform Holland
Rijnland in het Groen. Deze ligging ontziet de kwetsbare binnenduinrandzone en de Rijksbufferzone tussen
Wassenaar en nieuwbouwlocatie Valkenburg. Deze
locatie krijgt een groene luwe stadsrand die ruimte
biedt aan het internationale topwoonmilieu.

het lokale en regionale verkeer optimaal gescheiden
doordat het regionale verkeer buitenom wordt gevoerd.
Op de A44 komt het regionale en doorgaande verkeer
kort samen en dienen zij op elkaar te worden afgestemd. Net als bij variant Stadsrandroute vormt de
RijnlandRoute, samen met de A44, de nieuwe oostring
Leiden en de reeds geplande A4-parallelbanen, een
samenhangend stadsregionaal netwerk in de As
Leiden-Katwijk. Op de A44 is ook bij deze variant
logisch om dit te combineren met extra aansluitingen
voor een betere koppeling met het stedelijk wegennet.
De A44 ontwikkelt zich dan tot drager voor economische ontwikkelingen voor Greenport-gerelateerde
functies. Bij het aanpassen van de A44 aan de nieuwe
situatie ontstaan mogelijk kansen om de veiling Flora
Holland sneller aan te sluiten op het hoofdwegennet.
1
2

3

4
5

6

In het verkeerssysteem van centrumstad Leiden wordt

7

Nota Mobiliteit, ministerie van Verkeer en Waterstaat
Woningbouwlocaties op Kleipetten (162 woningen), Frederiksoord
(300 woningen), De Horn (400 woningen) en bedrijventerrein
Kamhuizerpolder (11,3 ha)
Greenport Duin- en Bollenstreek: 1.500 bedrijven, 5.000
arbeidsjaareenheden, handelsomzet bloembollen en glastuinbouw
totaal 1,34 mrd euro
bollentoerisme: 4.100 fte, bestedingen 327 mln euro
Bedrijventerrein Leeuwenhoek: meer dan 50 dedicated lifesciencebedrijven, met ruim 3.000 medewerkers, plus overige kennisgerichte instellingen (TNO, faculteit wiskunde UVL 2.900 werknemers)
Leids Universitair Medisch Centrum: 5.000 werknemers
ESA/ESTEC, 1.600 arbeidsplaatsen
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3. Integrale
oplossingsclusters
Aan de hand van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen van de
regio en de As Leiden-Katwijk in het bijzonder, zijn een drietal
mogelijke ontwikkelingsrichtingen geschetst: Holland Rijnland
in het Groen, de Stadsrandroute en Zoeken naar Balans. De
ontwikkelingsrichtingen geven verschillende mogelijkheden
voor de inrichting van het gebied op het vlak van de
woningbouw/verstedelijking, groen, openbaar vervoer en
weginfrastructuur. Dit hoofdstuk beschrijft de afzonderlijke
maatregelen in deze ontwikkelingsrichtingen en de onderlinge
samenhang en afhankelijkheid. Omdat de tracé- en
inpassingskeuzes voor de weginfrastructuur bepalend zijn voor
de overige maatregelen en nog meer keuzevrijheid bevatten,
worden deze als eerste beschreven. Vervolgens wordt ingegaan
op de overige maatregelen. Het hoofdstuk sluit af met een korte
inventarisatie van de faseringsmogelijkheden van het integrale
maatregelenpakket.
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3.1		 Beschrijving weginfrastructuur
Voor de verbetering van de autobereikbaarheid in
oost-westrichting zijn een viertal mogelijke tracés
onderzocht (zie figuur). Binnen het cluster Holland
Rijnland in het Groen worden het Churchilllaan- en het
spoortracé onderscheiden. De Stadsrandroute en
Zoeken naar Balans kennen beiden één tracé. Voor alle
tracés zijn meerdere varianten in beeld gebracht (a- en
b- variant). De a-variant is de meest kosteneffectieve
variant (gegeven de bereikbaarheidsdoelstelling:
verkeerskundig ‘werkend’ en met een minimum aan
kosten). De b-variant onderscheidt zich van de
a-varianten door de toepassing van meer inpassingsmaatregelen. Het in beeld brengen van deze varianten
was een nadrukkelijke opdracht aan het projectteam.
Het spoortracé wijkt hierin af, omdat het tracé uitgaat
van een verbinding via een tunnel en hiermee al een
grote mate van inpassing wordt gerealiseerd. Op

initiatief van het reviewteam is het ‘alternatieve’
spoortracé ontwikkeld (1alt-sp), met andere kenmerken
en een minder gedetailleerde uitwerking. Alle tracés
worden in de volgende paragrafen uitgewerkt. Alle
b-varianten zijn zo gekozen dat voor de drie clusters een
vergelijkbare mate van inpassing ontstaat. De varianten
bevatten nadrukkelijk niet een inpassingsniveau dat
voor alle partijen acceptabel is.

Figuur: tracés weginfrastructuur
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Meer oplossingsrichtingen en inpassings
maatregelen zijn mogelijk bij alle tracés
Naast de beschreven varianten is een groot aantal
alternatieve infrastructurele oplossingen en inpassingsopties onderzocht. Deze oplossingen en opties
zijn omwille van de overzichtelijkheid en vergelijkbaarheid niet allemaal in de vergelijking als zelfstandige
variant meegenomen. Wel zijn verderop in dit
hoofdstuk verschillende ontwerpoverwegingen
beschreven. Sommige overwegingen hebben
betrekking op een cluster. De meeste echter gelden
voor meerdere of soms alle clusters. Daarnaast zijn in
de kostenoverzichten meerkosten en besparingen van
een aantal van deze inpassingsopties weergegeven (zie
bijlage 4). Op deze wijze worden in totaal meer dan de
acht genoemde varianten in beeld gebracht. Deze
inpassingopties hebben, afhankelijk van de optie,
naast effect op de kosten ook effect op de ruimtelijke
kwaliteit en het milieu.

Voorbeelden van deze inpassingsopties zijn:
• Lange tunnel Voorschoten (van Vliet tot spoor)
• Verdiepte ligging Voorschoten (van Leidseweg tot
spoor)
• Volledige aansluiting RijnlandRoute op de
Voorschoterweg waarbij bypass Oostvlietpolder in
verlengde Churchilllaan vervalt en alleen tunnel
mogelijk is tussen spoor en Admiraal de Ruytersingel
(overig open bakconstructie)
• V
 erdiepte ligging Stevenshof (lengte 1000 m; mv -4 m)
• Verdiepte liggende aansluiting bij A4 (Hofweg)
• Verdiept liggende aansluiting Maaldrift (alleen in
geval Zoeken naar Balans)
• Ongelijkvloerse aansluiting Molentuinweg
• Ongelijkvloerse aansluiting Valkenburg Noord
(tussen N441 en Valkenburg Zuid)
• Gelijkvloerse aansluiting Valkenburg Noord (tussen
N441 en Valkenburg Zuid)
• Noordelijke Randweg Rijnsburg

Cluster

Tracéloop op hoofdlijnen

Variant

Code

1: Holland Rijnland in het Groen

Huidig N206 tracé (Churchilllaan)
Huidig N206 tracé (Churchilllaan)
Spoor Utrecht – Woerden, Plesmanlaan, N206
Spoor Utrecht – Woerden, Plesmanlaan, N206

variant a
variant b
variant sp
alternatief

1a
1b
1sp
1alt-sp

2: Stadsrandroute

Nieuwe verbinding A4-A44, Voorschoten,
Stevenshof, ten zuiden nieuwbouwlocatie
Valkenburg, N206
Nieuwe verbinding A4-A44, Voorschoten,
Stevenshof, ten zuiden nieuwbouwlocatie
Valkenburg, N206

variant a

2a

variant b

2b

Nieuwe verbinding A4-A44, Voorschoten,
Stevenshof, A44, Knoop Leiden-West, N206
Nieuwe verbinding A4-A44, Voorschoten,
Stevenshof, A44, Knoop Leiden-West, N206

variant a

3a

variant b

3b

3: Zoeken naar Balans

Tabel: overzicht van de oplossingsclusters met bijbehorende tracés en varianten weginfrastructuur
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3.1.1	Oplossingscluster Holland Rijnland in
het Groen
Churchilllaantracé

Het tracé dat gebruik maakt van de Churchilllaan en Dr.
Lelylaan, zet in op het uitbreiden van de bestaande
N206 tussen de A4 en de A44. Dit tracé door Leiden
wordt uitgebouwd tot een regionale stroomweg (70 km
per uur) met twee rijbanen in iedere richting. De
bestaande aansluiting van de A4 op de Europaweg wordt
verbeterd met een extra boog voor autoverkeer vanuit
de richting Amsterdam. Richting Den Haag
(Leidschendam) is een verbreding van de A4 van twee
keer drie naar twee keer vier rijbanen nodig. Dit is
overigens ook nodig als de RijnlandRoute niet wordt
aangelegd, maar dan later. Het drukke
Lammenschansplein wordt vermeden door de realisatie
van een nieuwe ontsluitingsweg. Hiervoor wordt een
nieuwe kruising van de Vliet in het verlengde van de
Churchilllaan (viaduct Voorschoterweg) gerealiseerd.
Op de Churchilllaan en Dr. Lelylaan worden de
verkeerslichten verwijderd en vervangen door ongelijkvloerse kruisingen (onderdoorgangen) ter hoogte van
de Voorschoterweg, de Vijf Meilaan en de Haagweg. De
Diamantlaan en Agaatlaan bevatten een ongelijkvloerse
kruising zonder aansluiting op de RijnlandRoute. De
kruising van de Haagse Schouw en de Plesmanlaan

wordt eveneens ongelijkvloers gemaakt. Op de Knoop
Leiden-West worden conflicterende verkeersrichtingen
zoveel mogelijk vermeden door realisatie van nieuwe
bogen (zie de ontwerpoverwegingen). Vanaf de Knoop
Leiden-West volgt het tracé de Ing. G. Tjalmaweg (N206)
tussen Leiden en Katwijk. De huidige verdiepte ligging
wordt hier doorgezet.
Binnen dit tracé zijn twee inpassingsvarianten nader
uitgewerkt (1a en 1b). In variant 1a wordt de
Churchilllaan zoveel mogelijk op maaiveld uitgevoerd
met geluidsschermen aan weerszijden. In variant 1b
wordt hier een verdiepte ligging aangehouden. De
dr. Lelylaan is in beide gevallen gedeeltelijk verdiept
aangelegd in verband met de onderdoorgang van het
spoor en de ongelijkvloerse kruising bij de Haagse
Schouw. Daarnaast wordt in variant 1a de aansluiting
Valkenburg zuid gelijkvloers uitgevoerd in plaats van
ongelijkvloers (1b).
Spoortracé

Het spoortracé (1sp) verbindt de bestaande N11-oost
direct met de Knoop Leiden-West door een nieuwe,
ruim drie kilometer lange boortunnel onder en nabij
het bestaande spoor Utrecht-Leiden Centraal Station.
Ook hier is op de A4 richting Den Haag (Leidschendam)
een verbreding naar twee maal vier rijbanen nodig. Na

Figuur: Holland Rijnland in het Groen – Churchilllaan tracé
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de bestaande aansluiting van de N11 op de A4 gaat het
tracé ondergronds vanaf park Cronesteyn. Daarna volgt
de tunnel het spoor via station Leiden Lammenschans
en het Van Gent en Loos-terrein. Juist ten zuiden van
het station Leiden Centraal kruist het tracé met het
spoor Den Haag – Amsterdam, om vervolgens op de
Plesmanlaan bovengronds verder richting de Knoop
Leiden-West te gaan. Vanwege de diepe ligging van de
tunnel en de geringe ruimte bovengronds zijn er geen
tussentijdse op- en afritten naar de tunnel gepland,
anders dan bij de tunnelmonden. De Knoop LeidenWest en de Ing. G. Tjalmaweg worden op dezelfde wijze
aangepast als in variant 1b.
Het alternatieve spoortracé (1alt-sp), aangedragen door
het reviewteam, volgt ongeveer hetzelfde tracé als het
(originele) spoortracé maar wordt niet vormgegeven als
boortunnel. Waar mogelijk wordt gewerkt met een
maaiveldligging, maar ook een verdiepte ligging en
open bakconstructie wordt toegepast. Daarnaast is aan
het alternatief spoortracé een aanzienlijke ontwikkelingsopgave rondom Leiden Centraal station gekoppeld. Het alternatief spoortracé is in dit rapport in
beperktere mate uitgewerkt dan het originele spoortracé. Bijlage 3 geeft hiervan een samenvatting.

3.1.2 Oplossingscluster Stadsrandroute
In het cluster Stadsrandroute biedt het oost-westtracé
van buitenaf ontsluiting aan de As Leiden-Katwijk; dit is
in contrast met de centraal gelegen RijnGouwelijn. Dit
gebeurt door vanaf de Europaweg de parallelstructuur
van de A4 met 750 meter te verlengen tot aan de
Hofweg. Deze parallelstructuur wordt momenteel door
Rijkswaterstaat uitgevoerd. Richting Den Haag
(Leidschendam) is vervolgens een verbreding naar twee
keer vier rijbanen benodigd. Tevens wordt voor het
verkeer van en naar Leiden het Lammenschansplein
ontzien door een nieuwe brug over de Vliet in het
verlengde van de Churchilllaan. Door de geringere
verkeersstroom wordt hier, in afwijking van de
uitwerking binnen het cluster Holland Rijnland in het
Groen, de kruising met de Voorschoterweg met behulp
van verkeerslichten geregeld.
De aansluiting van de A4 op het wegvak naar
Voorschoten geschiedt via een ongelijkvloerse kruising
over de A4, waarbij de Meerburgwatering omgelegd
moet worden. In Voorschoten kruist het tracé de Vliet,
gaat onder het spoor Den Haag-Amsterdam door, en
passeert de woonwijk Stevenshof in maaiveldligging op
een afstand van ongeveer 150 meter. Aarden wallen
voorkomen hier geluidsoverlast. De belangrijke
recreatieve watergangen worden bovenlangs gekruist
met lage bruggen of vaarduikers. Vanaf hier kruist het

Figuur: Holland Rijnland in het Groen – spoortracé
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tracé de A44 waarbij een volledige aansluiting wordt
gerealiseerd (knooppunt Maaldrift). Vervolgens gaat de
route zuidelijk langs het (dan uitgebreide) Valkenburgse
Meer en de bebouwing van het toekomstige Valkenburg
(maaiveldligging). Het tracé sluit aan op de N206 ter
hoogte van de huidige kruising met de N441. Ondanks
deze nieuwe infrastructuur blijft de verbetering van de
Knoop Leiden-West en verbreding de Ing. G. Tjalmaweg
met gelijkvloerse kruising bij Valkenburg-Zuid en de
combinatie Valkenburg-Noord/N441 benodigd (zie
ontwerpoverwegingen). Om het knelpunt bij het
Lammenschansplein op te lossen en Leiden aan de
oostkant goed te ontsluiten, wordt een nieuwe brug
over de Vliet in het verlengde van de Churchilllaan
gerealiseerd (zie ontwerpoverwegingen).

Ook het cluster Stadsrandroute kent twee varianten. In
variant 2a kruist het tracé in Voorschoten de Vliet door
middel van een brug en vervolgens passeert de
Voorschoterweg, Leidseweg en de Admiraal de
Ruytersingel bovengronds en ongelijkvloers (viaducten). Variant 2b bevat meer inpassingsmaatregelen: de
Vliet, de Voorschoterweg en de Leidseweg worden
gekruist door een tunnel met lengte van circa 600
meter. De tunnel heeft twee rijbanen en geen vluchtstrook. De Admiraal de Ruytersingel kruist het tracé
ongelijkvloers met een viaduct. Daarnaast wordt de
aansluiting van Valkenburg-Zuid ongelijkvloers
uitgevoerd (in plaats van gelijkvloers zoals in variant 2a).

Figuur: Stadsrandroute
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Overwegingen bij het ontwerp
richting RijnlandRoute/A44-Zuid;
4	Extra ruimte voor auto’s om stil te staan
op de Plesmanlaan bij de kruising met de
RijnGouwelijn.
Aanvullend hierop kan het knooppunt
verder worden verbeterd door het
langzame verkeer om te leiden, bijvoorbeeld door fiets- en voetgangerstunnels.
Dit kan de cyclustijden verkorten. Door de
wijzigingen aan de Knoop Leiden-West zal
het transferium verplaatst moeten worden.
Figuur: Knoop Leiden-West

Knoop Leiden-West
De Knoop Leiden-West kent een aantal
zware conflicterende (linksaf)bewegingen.
Daarnaast moet de RijnGouwelijn de knoop
passeren aan de ‘verkeersluwe’ noordelijke
zijde van de knoop. Gezien de beschikbare
ruimte voor de op- en afritten van de A44
naar de knoop, is de aanleg van een
compleet klaverblad niet haalbaar. Het
oplossen van de conflicterende verkeersstromen is binnen het huidige ruimtebeslag
mogelijk door de huidige bogen in
aansluiting aan te passen, zodat de
conflictbewegingen onafhankelijk van
elkaar kunnen worden afgewikkeld.
Daarvoor zijn de volgende maatregelen
nodig:
1	Nieuwe verbindingsboog in het
noordoostelijk kwadrant voor verkeer
van de RijnlandRoute/A44-zuid naar
Katwijk;
2	Nieuwe verbindingsboog in het
zuidwestelijk kwadrant voor verkeer van
de A44-noord naar Leiden;
3	Nieuwe verbinding in het zuidwestelijk
kwadrant voor verkeer vanaf Katwijk

Voorkomen van barrièrewerking
De ombouw van het N206-tracé door
Leiden heeft gevolgen voor de ruimtelijke
kwaliteit. Hierbij spelen verschillende
aspecten een rol: mogelijkheden om de weg
over te steken, visuele hinder, luchtkwaliteit
en geluidhinder. Daarom zijn verschillende
mogelijkheden in beeld gebracht om de
barrièrewerking te voorkomen of te
verminderen. In de eerste plaats kan gedacht
worden aan een tunneloplossing. Deze
maakt echter de onderlinge uitwisselbaarheid met het Leidse wegennet gecompliceerd en resulteert in problemen met
luchtkwaliteit bij de tunnelmonden.
Daarnaast zijn ook verdiepte liggingen in
beeld gebracht zoals in variant 1b, waarbij
tevens rekening wordt gehouden met
ongelijkvloerse aansluitingen op het stedelijk
wegennet. Daarbij wordt tevens aandacht
besteed aan de relaties tussen de Leidse
woonwijken, door het inplannen van extra
verbindingen voor fietsers en voetgangers
over de Churchilllaan en de Dr. Lelylaan.
Tracékeuze en ruimtelijke ontwikkeling
Leiden
Het cluster Holland Rijnland in het Groen
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zal grote impact hebben op de ruimtelijke
plannen en ontwikkelingen van de stad
Leiden. Naast een groot aantal aanpassingen op het onderliggende wegennet zullen
voornamelijk ruimtelijke ontwikkelingen
afgestemd moeten worden op het tracé,
hetgeen een inkomsten / opbrengstenderving uit ontwikkelingen in aangrenzende
gebieden kan betekenen. In mindere mate
geldt dit ook voor de clusters
Stadsrandroute en Zoeken naar Balans.
Ringenstructuur Leiden
De gemeente Leiden werkt aan haar
bereikbaarheidsopgave door het realiseren
van een ringenstructuur, bestaand uit een
autoluwe stadskern met aan de randen
parkeergelegenheden, een binnenring voor
afwikkeling van het stadsverkeer en een
buitenring voor het geleiden van het
regionaal verkeer. De Churchilllaan maakt
onderdeel uit van de toekomstige ‘binnenring’ . Binnen het cluster Holland Rijnland in
het Groen, vervult de Churchilllaan een
dubbelfunctie: zowel doorgaand regionaal
verkeer als het Leidse stadsverkeer maken
gebruik van deze ring. Dit geldt niet voor het
spoortracé. In de clusters Stadsrandroute en
Zoeken naar Balans wordt het stadsverkeer
en doorgaand regionaal verkeer gescheiden:
de nieuwe oost-westverbinding vormt de
buitenring, terwijl de Churchilllaan de
binnenring vormt. Onafhankelijk van de
clusters, is in de regionale openbaar vervoer
visie een hoogwaardige openbaarvervoerlijn
via de Churchilllaan opgenomen (Meerlijn),
hetgeen een inpassingsopgave voor de
Churchilllaan met zich meebrengt. De
inpassing van deze lijn is onderwerp van
nadere studie.
Figuren: ringenstructuur Leiden
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Ruimtegebrek voor aansluitingen op de
Voorschoterweg
In de ontwerpen van Stadsrandroute en Zoeken naar
Balans loopt de nieuwe weg door Voorschoten en door
de Oostvlietpolder ten noorden van het gasverdeelstation en komt uit bij de A4 ter hoogte van de Hofweg
(conform de variant uit de m.e.r. van de provincie). Een
andere optie is een meer zuidelijk gelegen weg. Bij het
ontwerpen van de meest optimale ligging wordt gelet
op grondaankopen, type Vlietpassage (brug of
aquaduct), de begrenzing van de Rijksbufferzone in de
Oostvlietpolder, het landgoed Berbice met cultuurhistorische waarde, de zichtlijnen vanuit het landgoed naar de
molen Zelden van Passe, de nabijgelegen nieuwbouwlocatie Krimwijk en kruisende infrastructuur, zoals
Voorschoterweg, Leidseweg en de Admiraal de
Ruytersingel.

Afweging aanpassen Lammebrug – nieuwe brug
verlengde van de Churchilllaan
De clusters Stadsrandroute en Zoeken naar Balans gaan
uit van het principe dat de lokale en doorgaande
verkeersstromen worden ontvlochten: verkeer voor
Leiden Oost kiest de Europaweg, verkeer voor het
westelijk deel van de As Leiden-Katwijk kiest de
RijnlandRoute. Zonder maatregelen blijft het verkeersplein rondom en nabij de Lammebrug een knelpunt.
Door aanleg van een extra ontsluitingsweg in het
verlengde van de Churchilllaan naar de Oostvlietpolder
wordt dit knelpunt opgelost. De kruising met de
Voorschoterweg wordt in geval van de clusters
Stadsrandroute en Zoeken naar Balans gelijkvloers
vormgegeven . In het cluster Holland Rijnland in het
Groen moet deze kruising ongelijkvloers door de grotere
verkeerstromen.

Bij de meer noordelijk gelegen weg zijn geen ontwerptechnische en kosteneffectieve aansluitingen van het
tracé op de Voorschoterweg mogelijk. Probleempunten
zijn vooral de beperkte afstand tussen de
Voorschoterweg en de Vliet en de aanzienlijke kosten
van grondaankopen op deze locatie.

Uitbreiding van de bestaande infrastructuur op het
Lammenschansplein en verbreding van de bestaande
Lammebrug is binnen de doelstellingen van de integrale
benadering geen haalbare optie gebleken. Dit heeft te
maken met de omvang en diversiteit aan verkeersstromen (auto’s, fietsers, voetgangers) op de knooppunt
Lammenschansplein en de zeer beperkte beschikbare
ruimte om te komen tot een structurele en robuuste
oplossing zoals een ongelijkvloerse oplossing. Het
creëren van een nieuwe aansluiting via een bypass naar
de Churchilllaan biedt wat dat betreft een robuustere
oplossing om regionaal en lokaal verkeer af te wikkelen.
Het vervangen van de Lammebrug door een bredere
versie is daarnaast uit oogpunt van kosten en verkeershinder ten gevolge van de bouw geen wenselijke optie.
Daarnaast is ook gekeken naar mogelijkheden om
binnen het profiel van de bestaande Lammebrug
oplossingen te vinden, zoals het uitbreiden van de
rijstroken ‘stad uit’ ten koste van een rijstrook ‘stad in’.
Dit zou op korte termijn lokaal mogelijk wat verlichting
kunnen geven, maar biedt geen robuuste toekomstvaste oplossing voor de gehele oost-westverbinding en
daarmee het verbeteren van de bereikbaarheid ten
behoeve van de ruimtelijke opgaven.

Daarnaast zijn er de volgende aandachtspunten:
• In geval van een combinatie van een beweegbare
brug met het onderlangs passeren van de
Voorschoterweg dient er een hoogteverschil van circa
10-12 meter te worden overbrugd. Voor het
overbruggen van dit hoogteverschil is, met inbegrip
van de toe te passen top- en voetbogen, een lengte
nodig van ongeveer 600 meter. Er is tussen de brug en
de tunnel slechts 335 meter beschikbaar. Dit maakt
de aansluiting onmogelijk;
• Als gekozen wordt voor een combinatie van een
aquaduct met een tunnel is een halve aansluiting op
de Voorschoterweg mogelijk met toepassing van
extra tunnelbuizen voor in- en uitvoegers. Dit maakt
deze oplossing erg kostbaar;
• In geval van een brug over de Vliet en een viaduct over
de Voorschoterweg/Leidseweg worden de zichtlijnen
van Berbice niet gerespecteerd;
• Als de weg 250 meter zuidelijker loopt, ontstaat meer
ruimte voor op- en afritten en is een volledige
aansluiting in combinatie met een tunnel wel
mogelijk. De verschuiving betekent echter dat het
tracé in de Oostvlietpolder door de Rijksbufferzone
loopt en zuidelijk het gasverdeelstation passeert, de
zichtlijnen van Berbice niet respecteert en zeer dicht
de nieuwbouwlocatie Krimwijk nadert. Ook is het in
verband met de tunnelwetgeving niet meer mogelijk
een tunnel over de volledige passage Vliet-spoor te
realiseren.

Verbetering Ing. G. Tjalmaweg blijft nodig bij aanleg
Stadsrandroute
Het tracé van de Stadsrandroute voert zuidelijk langs
nieuwbouwlocatie Valkenburg en ontlast daarmee voor
een deel de huidige N206 (Ing. G. Tjalmaweg). Uit
verkeersberekeningen blijkt dat ondanks deze nieuwe
infrastructuur de capaciteit van de huidige Ing. G.
Tjalmaweg en Knoop Leiden-West onvoldoende is en er
hier toch moet worden ingegrepen.
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Omleggen A4 en verplaatsen van de
Meerburgwatering
De aansluiting van de tracés van de Stadsrandroute en
Zoeken naar Balans op de A4 kennen een aanzienlijk
ruimtebeslag. Aanleg van een deel van de op- en afritten
en de aansluiting zelf vereisen dat de Meerburgwatering
in oostelijke richting, deels in het Groene Hart, verplaatst
moet worden. Het verleggen van de A4 in westelijke
richting blijkt geen kostenefficiënt alternatief te zijn,
aangezien er aanzienlijke meerkosten zijn voor een
verschuiving van de A4. Daarnaast vormt dit ook een
aanzienlijke inbreuk op de indeling van de
Oostvlietpolder en het toekomstige bedrijventerrein.
Het aansluiten van het tracé op de bestaande
Europaweg bespaart ruimte en kosten van de nieuwe
aansluiting op de A4, maar levert vanuit verkeerstechnisch oogpunt geen werkbare oplossing. Tot slot is
overwogen de A4 niet bovenlangs maar met ruimere
bogen onderdoor te kruisen: dit beperkt de invloed op
het Groene Hart enigszins, maar voorkomt verlegging
van de Meerburgwatering niet. De oplossing is tevens
aanzienlijk duurder.
Ruimtebeslag en functionaliteit Maaldrift
De aansluiting Maaldrift kan in het cluster Zoeken naar
Balans op verschillende manieren worden vormge
geven. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt naar
effecten ten aanzien van ruimtebeslag, de mogelijkheid
van een ecologische verbinding, de verkeersafwikkeling
(ook voor het langzaam verkeer) en de gevolgen voor de
bewoners van de Stevenshof. Een hogere snelheid op de
weg levert ruimere verbindingsbogen op en daarmee
een groter ruimtebeslag. Binnen Zoeken naar Balans is
daarom gekeken naar oplossingen met minder
ruimtebeslag door uit te gaan van een lagere snelheid.
Hierbij blijft de verkeersafwikkeling op peil. Ook bestaat
de mogelijkheid om te ‘schuiven’ met de locatie van de
aansluiting, bijvoorbeeld meer naar het noorden.
Hierdoor ontstaat desgewenst ruimte voor het creëren
van een ecologisch verbinding aan de zuidzijde en
daarmee het versterken van de functie van de groene
buffer. Een mogelijkheid om nog meer groene ruimte te
besparen is in de knoop de verbindingen
A4-RijnlandRoute–Den Haag en Wassenaar-

34 | Eindrapport - Integrale Benadering Holland Rijnland- 15 oktober 2009

RijnlandRoute-A4 niet te realiseren: ruimtelijke kwaliteit
gaat dan voor een efficiënte verkeersoplossing. In het
cluster Stadsrandroute neemt de aansluiting Maaldrift
meer ruimte in beslag. Daardoor sluit de nieuwe weg samen met het industrieterrein, de camping en het
defensieterrein - de groene zone goeddeels af.
Binnen of buiten de tankgracht nieuwbouwlocatie
Valkenburg
In het ontwerp van de Stadsrandroute is overwogen het
tracé binnen of buiten de tankgracht van het voormalig
vliegveld Valkenburg te laten lopen. Een tracé binnen de
tankgracht betekent dat het woningbouwprogramma
voor Valkenburg dat nu vastgelegd is in het Integrale
Structuurplan Valkenburg moet worden aangepast,
maar dat de Ommedijkse polder intact blijft. Als het
tracé buiten de tankgracht om wordt geleid, kunnen de
woningbouwplannen gehandhaafd blijven, maar wordt
de Ommedijkse polder fors aangetast.
Noordelijke Randweg Rijnsburg
De aanleg van een Noordelijke Randweg Rijnsburg
(NRR) betekent verkeerstechnisch een flinke verbetering
in dit deel van de regio, met zelfs positieve effecten op
de N206/Tjalmaweg en diverse onderliggende wegen
binnen gemeenten. De Noordelijke Randweg Rijnsburg
is echter vanuit verkeerskundig oogpunt geen ‘vervanging’ van de N206/Tjalmaweg, maar een mogelijke
aanvulling hierop. Onder andere het vrachtverkeer van
de Veiling Flora kan snel via de NRR worden afgewikkeld
en hoeft niet meer door de kernen te gaan. Bij de
realisatie van de noordelijke randweg zullen één of twee
bestaande, minder veilige aansluitingen op de A44
moeten vervallen, wat een verbetering van de verkeersveiligheid zal betekenen. Twee opties lijken vanuit
verkeerskundig oogpunt het meest effectief:
• De aansluiting van de Noordelijke Randweg Rijnsburg
op de A44 wordt gecombineerd met de bestaande
aansluiting Elsgeest. Daarnaast komen de bestaande
aansluitingen 5 en 6 te vervallen.
• De aansluiting van de Noordelijke Randweg Rijnsburg
op de A44 wordt gecombineerd met de bestaande
aansluiting 6. Daarnaast komt de bestaande
aansluiting 5 te vervallen.
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A44
Om de aansluitingen op de A44 compacter en kosteneffectiever te maken, wordt voorgesteld de snelheid van
de A44 terug te brengen van 120 naar 100 km per uur.
Dit past goed bij het regionale karakter van de weg ten
opzichte van de robuuste stroomfunctie van de parallel
gelegen A4. Een verdere verlaging van de snelheid naar
80 km per uur biedt geen extra ontwerpvoordelen en
past ook niet in de lay-out van de weg.
Om het extra verkeer tussen de aansluiting Maaldrift en
de Knoop Leiden-West goed te kunnen opvangen in het
cluster Zoeken naar Balans, wordt dit gedeelte van de
weg met twee keer vier rijstroken uitgerust. Op deze
manier ontstaat een robuuste bajonet structuur,
waarvan de afwikkelingscapaciteit toereikend is. Er vindt
over een afstand van 1.500 meter uitwisseling plaats
tussen de twee verkeersstromen (A44 en
RijnlandRoute). Een parallelstructuur op dit deel van de
weg is geen logische of kosteneffectieve keuze. Het
verwachte gebruik van de parallelstructuur is veel groter
dan de hoofdrijbaan, waardoor de parallelbanen
vastlopen.

Aansluitingen Valkenburg
De Tjalmaweg wordt verbreed naar twee keer twee
rijstroken. Het Integraal Structuur Plan Valkenburg kent
twee aansluitingen: noord (-west) en zuid(-oost). De
N441 sluit aan op de Tjalmaweg en ook de locatie
Molentuinweg heeft behoefte aan een (ongelijkvloerse)
aansluiting. Binnen deze studie zijn de verschillende
mogelijkheden op een rij gezet en beoordeeld op de
kwaliteit van de verkeersafwikkeling. De intensiteit van
het verkeer maakt het mogelijk om de genoemde
aansluitingen gelijkvloers uit te voeren, zoals in alle
a-varianten is opgenomen. Maar ongelijkvloerse
aansluitingen geven een betere verkeersafwikkeling.
Zeker voor de aansluiting Valkenburg-Zuid wordt dit
wenselijk geacht. Echter, vier dicht op elkaar geplaatste
ongelijkvloerse aansluitingen op een regionale
verbinding is teveel en kan weer een verstorend effect
geven op de verkeersafwikkeling. Daarom is binnen
deze studie gezocht naar een optimalisatie met
maximaal drie ongelijkvloerse aansluitingen, waarbij
Valkenburg-Noord en de N441 worden gecombineerd
in één aansluiting. De exacte locatie van de afslagen
dienen in afstemming met de projectorganisatie
Valkenburg bepaald te worden.

Vervallen aansluiting Leiden-Zuid
In Zoeken naar Balans komt de aansluiting Leiden-Zuid
te vervallen vanwege de aanleg van de extra rijbanen op
de A44. Door de beperkte afstand tot de aansluiting
Maaldrift is het uit oogpunt van veiligheid en doorstroming niet gewenst daar de op- en afritten te handhaven.
Verkeer van en naar zuidwestelijk Leiden kan gebruik
maken van de aangepaste Knoop Leiden-West.
Uitgangspunten hierbij zijn de eisen in het kader van de
bewegwijzering en de aspecten met betrekking tot
veiligheid en doorstroming. Als gevolg van deze ingreep
wordt het drukker op de wegen rondom de aansluiting
bij Knoop Leiden West maar juist weer rustiger op de
Voorschoterweg. De aangepaste knoop Leiden West is
voldoende robuust om dit extra verkeer te verwerken.
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Figuur: Zoeken naar Balans

3.1.3 Oplossingscluster Zoeken naar Balans
Het oplossingscluster Zoeken naar Balans volgt oostelijk
van de A44 hetzelfde tracé als de Stadsrandroute.
Vanaf de Europaweg verlengt Rijkswaterstaat de
parallelstructuur van de A4 met 750 meter tot aan de
Hofweg. Richting Den Haag (Leidschendam) is
vervolgens een verbreding naar twee keer vier rijbanen
benodigd.
Ook wordt het Lammenschansplein ontzien door de
aanleg van een nieuwe brug over de Vliet in het
verlengde van de Churchilllaan. Door de geringere
verkeersstroom wordt hier de kruising met de
Voorschoterweg met verkeerslichten geregeld; dit in
afwijking van het cluster Holland Rijnland in het Groen.
De aansluiting van de A4 op het wegvak naar
Voorschoten geschiedt via een ongelijkvloerse kruising
over de A4. Hiervoor moet de Meerburgwatering
worden omgelegd. In Voorschoten kruist het tracé de
Vliet, gaat onder het spoor Den Haag – Amsterdam
door, en passeert de Stevenshof in maaiveldligging op
een afstand van ongeveer 150 meter. Aarden wallen
voorkomen hier geluidsoverlast. Het tracé sluit
vervolgens ongelijkvloers aan op de A44 ter hoogte van
Maaldrift; dit is een nieuwe verbinding over de A44
heen. Tussen Maaldrift en de Knoop Leiden-West wordt
de snelheid op de A44 teruggebracht van 120 naar 100
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km per uur en vindt over ruim 1.500 meter een
verbreding naar twee keer vier rijbanen plaats. Op de
Knoop Leiden-West worden, net als bij Holland
Rijnland in het Groen, conflicterende verkeersrichtingen zoveel mogelijk vermeden door nieuwe bogen (zie
de ontwerpoverwegingen). Vanaf de Knoop Leiden-West
volgt het tracé de Ing. G. Tjalmaweg (N206) tussen
Leiden en Katwijk. Hier worden de kruising bij
Valkenburg-Zuid en een gecombineerde kruising
Valkenburg Noord-N44 gerealiseerd. De huidige
verdiepte ligging wordt hier doorgezet.
Ook het oplossingscluster Zoeken naar Balans kent twee
varianten. In variant 3a kruist het tracé in Voorschoten
de Vliet door middel van een brug en passeert vervolgens de Voorschoterweg, Leidseweg en de Admiraal de
Ruytersingel bovengronds en ongelijkvloers (viaducten). Daarnaast worden de verschillende aansluitingen
op de Ing. G. Tjalmaweg gelijkvloers uitgevoerd
(Valkenburg-Zuid en combinatie Valkenburg- Noord/
N441). Variant 3b bevat meer inpassingsmaatregelen: de
Vliet, de Voorschoterweg en de Leidseweg worden
gekruist door een tunnel met lengte van circa 600
meter. De tunnel heeft twee rijbanen en geen vluchtstrook. De Admiraal de Ruytersingel kruist de route
ongelijkvloers met een viaduct. Daarnaast wordt de
Integrale Benadering Holland Rijnland

aansluiting van Valkenburg-Zuid ongelijkvloers
uitgevoerd (in plaats van gelijkvloers zoals in variant 3a).

3.2		 Overige maatregelen
Deze paragraaf beschrijft de overige maatregelen of
ontwikkelingen die in samenhang met tracékeuze van
de RijnlandRoute bezien moeten worden. De te maken
keuzen zijn echter clusteronafhankelijk. Dat wil zeggen
dat er ongeacht het gekozen oplossingscluster op
hoofdlijnen geen andere ontwikkelingsrichting of
keuze te verwachten is. Zo zullen er onafhankelijk van
het gekozen tracé woningen op Valkenburg worden
gebouwd, ontwikkelen het bedrijventerrein
Leeuwenhoek (Leiden Bio Science Park) en de
Greenport zich verder en volgt de RijnGouwelijn-West
een tracé nabij de huidige N206 (Tjalmaweg).
De overige maatregelen staan overigens zeker niet los
van de weginfrastructuur. Zo zal de uitwerking van de
woningbouwplannen voor Valkenburg verschillen
afhankelijk van het gekozen tracé. De RijnGouwelijnWest loopt afhankelijk van het gekozen tracé parallel
aan de oost-weststroomweg of niet (zoals bij de
Stadsrandroute) en de wijze van ontsluiting van het
Leiden Bio Science Park verschilt bij de gekozen tracés.

3.2.1 Overige ingrepen hoofdwegennet
Om de leefbaarheid, de doorstroming en de verkeersveiligheid op de A4 te verbeteren voert Rijkswaterstaat
momenteel ingrijpende aanpassingen aan het hoofdwegennet uit tussen Leiden en Burgerveen. Voor een
betere doorstroming wordt tussen de knooppunten
Burgerveen en Leiden-Zoeterwoude Dorp de A4
verbreed naar twee keer drie rijstroken en worden
flessenhalzen opgeheven bij het Ringvaartaquaduct en
bij Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude-Rijndijk. Onder
de Ringvaart wordt een tweede aquaduct gebouwd. Ook
onder de Oude Rijn komt een aquaduct en wordt weg
verdiept aangelegd over een lengte van 1400 meter. Ter
hoogte van Leiderdorp en Leiden wordt de weg ook
verdiept om de leefbaarheid te verbeteren. Door de
parallelstructuren op de A4 wordt bovendien de
doorstroming op de op- en afritten verbeterd. Ook
wordt de verkeersafwikkeling veiliger, omdat weefbewegingen zoveel mogelijk worden uitgebannen.

De visie op openbaar vervoer en de RijnGouwelijn-West
in het bijzonder is gelijk voor de verschillende oplossingsclusters. Wel zijn er gecombineerde ontwerpopgaven en moeten overwegingen ten aanzien van de
meeste kostenefficiënte modaliteitsvariant en onderlinge afhankelijkheden in de uitvoeringsfasering in de
totaalafweging meegenomen worden. Beide onderwerpen worden in deze paragraaf verder uitgewerkt.
Ontwerpopgave Knoop Leiden-West

Het voorkeurstracé voor de RijnGouwelijn-West is
vastgesteld door Provinciale Staten in juni 2009. De
RijnGouwelijn volgt vanaf de Knoop Leiden-West de
N206/Tjalmaweg richting Katwijk (met een uitbuiging
in de nieuwbouwlocatie Valkenburg) en Noordwijk wat,
afhankelijk van het oplossingscluster, een aantal
ontwerptechnische opgaven tot gevolg heeft (Knoop
Leiden-West, kruisingen RijnGouwelijn met de
RijnlandRoute). Door de in de verschillende oplossingsclusters voorgestelde wijzigingen van de Knoop
Leiden-West, ontstaat er aan de noordzijde van de
knoop de mogelijkheid de RijnGouwelijn te laten
passeren met behulp van verkeersregelinstallaties. Een
ongelijkvloerse passage van de Knoop Leiden-West is
niet kostenefficiënt. Daarnaast is een verdere noordligging van de RijnGouwelijn, waarbij de A44 gekruist
wordt ter hoogte van Corpus, niet wenselijk aangezien:
• dit verstoringen van trillingsgevoelige activiteiten op
het Leiden Bio Science Park tot gevolg heeft die niet
met aanpassingen ter plaatse zijn te verhelpen,
anders dan zeer dure ingrepen en verplaatsingen van
vastgoed;
• er dan een nieuwe beweegbare brug over de Oude
Rijn nodig is (er is geen hergebruik van de bestaande
brug mogelijk).

3.2.2 Openbaar vervoer - RijnGouwelijn
Voor een verbeterde bereikbaarheid van Holland
Rijnland is het van belang dat ontsluiting met de auto
én het openbaar vervoer optimaal is. De verbetering van
de bereikbaarheid per openbaar vervoer wordt bereikt
door het realiseren van een netwerk van hoogwaardige
openbaar vervoer verbindingen in de As Leiden-Katwijk.
In de OV-visie Holland Rijnland is dit netwerk uitgewerkt, bestaande uit de Stedenbaan, de RijnGouwelijn,
enkele aanvullende HOV-lijnen en een ontsluitend
netwerk. Leiden Centraal vormt het belangrijkste
knooppunt en het nieuwe station Sassenheim is een
tweede knooppunt van belang.
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Afweging modaliteitsvariant

Na Leiden is Katwijk (ca 60.000 inwoners) de gemeente
met de grootste vervoersvraag in de regio Holland
Rijnland. Dagelijkse reizen bijna 20.000 personen van
en naar Katwijk. Noordwijk (ca 25.000 inwoners) heeft
een iets lagere vervoersvraag met bijna 13.000 reizigers
van en naar Noordwijk per dag. Hoewel Katwijk ook op
Den Haag en Noordwijk op Schiphol/Amsterdam gericht
is, is het gros van de OV-reizigers te vinden op de
verbinding naar Leiden. De meeste reizigers van de
RijnGouwelijn-West reizen op het traject tussen Leiden
en Katwijk, halte Raadhuis. Gezien de vervoersvraag is
een tram op dit traject gerechtvaardigd. Op de uitlopers
naar Katwijk aan Zee en Noordwijk neemt de bezetting
af. Echter, op basis van het aantal reizigers en om een
vervoerbreuk te voorkomen, is het aan te bevelen om de
tram door te laten rijden naar de kust van Katwijk en
Noordwijk. Op de tak naar Noordwijk is de druk op het
traject tussen Katwijk, halte Raadhuis en ESA/ESTEC het
grootst. Indien een overstap gecreëerd wordt, neemt

het aantal reizigers altijd verder af. Onderstaande tabel
brengt deze afweging in beeld. Naast de 100% tram zoals
deze thans voorbereid wordt, worden de consequenties
bezien van:
• een 100% vertrambare busbaan van af Leiden Centraal
met voorlopig busexploitatie;
• een tram tot ESA/ESTEC  en een busexploitatie op een
vertrambare busbaan tot en met Noordwijk.
De vervoerwaarde, uitgedrukt in reizigers per dag, van
een volledige busexploitatie wordt 10% lager geraamd
dan die van een tramexploitatie. Daarbij wordt
uitgegaan van een HOV-buskwaliteit. De vervoerwaarde
van de variant met tramexploitatie tot ESA/ESTEC komt
12% lager dan bij volledige traminzet. Opgemerkt wordt
dat de consequenties voor de vervoerwaarde van de
RijnGouwelijn-Oost niet in deze overweging zijn
meegenomen. Het rendement van de RijnGouwelijnOost zal bij beide alternatieven verslechteren.
Als de RijnGouwelijn-West volledig met bussen wordt

100% tram

Volledige busexploitatie op
100% vertrambare busbaan

Tram tot Esa/Estec, bus op
vertrambare busbaan tussen
Esa/Estec en Noordwijk

Investeringskosten
(excl. btw)

€ 212 mln

€145 mln

€ 130 mln (tramgedeelte) + € 55 mln
(busgedeelte)

Kosten latere vertramming

--

€106 mln

€ 40 mln (ombouwen busgedeelte
naar trambaan)

Vervoerwaarden (in
reizeigers per dag vanaf
Leiden Centraal)

19.000

17.100 (-10%)

16.700 (-12%)

Exploitatiekosten (per
jaar, excl B&O, excl btw)

€ 16,4 mln

€ 18,4 (+12%)

€ 16,5 mln

Beheer- en onderhoudskosten

€ 11,2 mln

€ 6,6 mln

€ 9,4 mln

Inpassing

Uitgangspunt

Moeilijker, want breder. Tracédeel
Noordwijk 3 knelpunten

Moeilijker, want breder. Tracédeel
Noordwijk drie knelpunten

Gevolgen voor planning

Uitgangspunt

1à 2 jaar vertraging ivm nieuwe MER
en nieuwe concessie

Nieuwe concessie

• vervoersbreuk bij Leiden
• strijdig met bestuursovereenkomst
• meer leefbaarheidsproblemen door
o.a. luchtvervuiling

• vervoersbreuk bij ESA/ESTEC
• strijdig met bestuursovereenkomst
• meer leefbaarheidsproblemen in
Noordwijk door o.a. luchtvervuiling

Overig

Tabel: afweging modaliteitsvarianten RijnGouwelijn-West
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geëxploiteerd, dan worden de exploitatiekosten
ongeveer 12% hoger. In de variant met een tram tot ESA/
ESTEC zullen de exploitatiekosten vrijwel gelijk zijn in
vergelijking met volledige traminzet. De exploitatiekosten voor het stuk waar bussen rijden gaan iets omlaag.
Echter, twee exploitaties door gebruik van twee
vervoersmodaliteiten is iets duurder in vergelijking met
één exploitatie van één vervoersmodaliteit. Al met al
zullen de kosten vrijwel gelijk zijn.
Een vertrambare busbaan is goedkoper in aanleg dan
een trambaan. De onderhoudskosten tot het moment
van ombouw zijn daardoor ook geringer.

3.2.3 Greenport Duin- en Bollenstreek
De Greenport Duin- en Bollenstreek is één van de vijf
Greenports in Nederland, en daarmee onderdeel van de
nationale economische hoofdstructuur. Het maakt dan
ook deel uit van het Randstad Urgent Project Transitie
Greenports. De Duin- en Bollenstreek staat voor een
omvangrijke economische en landschappelijke
vitaliseringsopgave. De tuinbouw- en bollensector
moeten worden geherstructureerd en de specifieke
landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van
de streek moeten worden verbeterd en beheerd. De
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) is de
intergemeentelijke organisatie die deze opgave ter hand
neemt (zie kader).

Fasering

Naar verwachting zal vanuit nieuwbouwlocatie
Valkenburg naast een pendel naar Leiden ook een sterke
pendel naar Katwijk en Noordwijk bestaan. Mensen
maken na een verhuizing opnieuw een keuze in
vervoermiddel. Indien de RijnGouwelijn op tijd gereed
is, zullen meer bewoners voor het openbaar vervoer
kiezen. Inwerkingtreding van de RijnGouwelijn voor de
oplevering van de eerste woningen op Valkenburg kan
dit keuzeproces positief beïnvloeden.
Park & Ride/Transferia

Goede Park&Ride (P&R) voorzieningen maken dat de
RijnlandRoute en RijnGouwelijn elkaar versterken. Het
transferium bij Knoop Leiden-West is met name
interessant voor een bestemming-P&R. Zowel voor
reizigers met bestemming Leiden Centrum als Den
Haag. De ligging van het transferium bij de Knoop
Leiden-West wordt sterk bepaald door de uiteindelijke
inrichting van de Knoop Leiden-West (zie ontwerpoverweging paragraaf 3.1). Het toekomstig transferium bij
Leiden-Oost aan de A4 heeft voor bestemming-P&R een
nog hogere waarde. In de eerste plaats omdat de A4 een
groter achterland bedient dan de A44 en in de tweede
plaats omdat veel bestemmingen (vooral de Leidse
binnenstad) aan de oostzijde liggen waardoor de reistijd
via dit transferium het kortst is.

Verbetering van de wegbereikbaarheid is een sleutelfactor voor de gewenste herstructurering. Uit verschillende
onderzoeken8 blijkt dat het bereikbaarheidsvraagstuk
vraagt om een samenhangend pakket aan maatregelen
op verschillende niveaus (lokaal, regionaal, bovenregionaal). Voor de verbetering van de bovenregionale
bereikbaarheid van de Bollenstreek is een nieuwe
oost-westverbinding ter hoogte van de As LeidenKatwijk van groot belang: de Bollenstreek wordt
hierdoor aanzienlijk beter bereikbaar vanuit Den Haag,
Rotterdam en Utrecht. Alle tracés in de oplossingsclusters Holland Rijnland in het Groen, Stadsrandroute en
Zoeken naar Balans dragen bij aan de verbetering van de
bereikbaarheid in de Bollenstreek. Ook sluiten de
oplossingsclusters aan bij andere (regionale en lokale)
bereikbaarheidsmaatregelen als de ZuidKennemerlandroute, en verschillende oost-west
georiënteerde interlokale verbindingen als de
Noordelijke Randweg Rijnsburg zoals deze vastgelegd
zijn in een regionale samenwerkingsagenda van de
Provincies Zuid- en Noord-Holland (december 2008).
Deze maatregelen dienen in de organisatie van het
vervolgtraject verder uitgewerkt te worden in een
gezamenlijk, integraal pakket met procesafspraken,
taken en verantwoordelijkheden.

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij
De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Lisse, Hillegom,
Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen en Katwijk en richt zich onder meer op het:
• versterken van de economische concurrentiepositie van de Greenport
• verbeteren van het werk-, woon- en leefklimaat
• verduurzamen van energie- en waterinfrastructuur
• verbinden van de kust met het Groene Hart (ecologisch en recreatief)
• realisatie groenprojecten en hoogwaardige natuurgebieden
• aanleg recreatieve fiets- en wandelpaden
• bouw van woningen (2000 binnen en 500 buiten de rode contour)
• verbinden van de Greenport met mainports en marktgebieden
De verbetering van de bovenregionale bereikbaarheid van de valt buiten het werkgebied van de GOM.
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3.2.4 Leiden Bio Science Park
Het Leiden Bio Science Park is een cluster van bedrijven
en kennisinstellingen dat tot de Europese top vijf
behoort en ruimte biedt aan een groot aantal hoogwaardige arbeidsplaatsen. Daarmee levert het Leiden
Bio Science Park een belangrijk aandeel in het uitbouwen van de nationale kenniseconomie. Het park is dan
ook één van de speerpuntprojecten van het ministerie
van Economische Zaken en maakte eveneens deel uit
van het Programma Randstad Urgent.
Om ruimte te bieden aan de economische potenties en
ontwikkelingen van het Leiden Bio Science Park is een
verdere versterking van het park benodigd. Hierbij staan
drie doelen centraal:
• het behoud en de versterking van het kenniscluster in
Leiden en Oegstgeest door meer ruimte te creëren
voor kennisintensieve bedrijvigheid;
• het ontwerpen en realiseren van een hoogwaardig
stedelijk gebied met functiemenging, een goede
wegeninfrastructuur, openbaar vervoer, groen en
water;
• het clusteren en moderniseren van de universitaire
huisvesting.
Deze doelen worden bereikt door toename van het
oppervlak biosciencebedrijven en de combinatie
wonen en stedelijke voorzieningen. De uitvoering van
de ontwikkelingen kunnen pas in gang worden gezet als
de bereikbaarheid en interne ontsluiting van het park
op orde is gebracht. Een cruciale locatie hierin is het
kruispunt Plesmanlaan-Ehrenfestweg-Haagse Schouw.
De drie oplossingsclusters Holland Rijnland in het
Groen, Stadsrandroute en Zoeken naar Balans verbeteren de bereikbaarheid van het Leiden Bio Science Park.
In alle gevallen is het ongelijkvloers maken van de
kruising Plesmanlaan-Ehrenfestweg-Haagse Schouw
benodigd, hoewel deze afhankelijk van het cluster zal
verschillen in wijze van uitvoering. Met name van het
Holland Rijnland in het Groen, het Churchilllaantracé
(1a en b), en in mindere mate het Holland Rijnland in
het Groen, het spoortracé (1sp), kennen een ingewikkelde ontwerpopgave voor deze kruising. De tracés van
de Stadsrandroute en Zoeken naar Balans ontlasten juist
de genoemde kruising, maar maken de technische
ontwerpopgave niet direct eenvoudiger.

3.2.5 Nieuwbouwlocatie Valkenburg
Voor het realiseren van de woningbouwopgave in de
Randstad zijn in de Nota Ruimte enkele specifieke
locaties genoemd, waaronder het voormalig vliegkamp
Valkenburg. Deze locatie is één van de laatste grote
uitleglocaties in de Randstad. Partijen hebben hier een
bijzondere doelstelling om een internationaal
topwoonmilieu te realiseren. Op deze locatie zijn circa
5.000 woningen gepland, waarvan 500 woningen in het
internationale topwoonmilieu. Het RVOB
(Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf, het voormalige GOB) neemt namens het Rijk actief deel in de
planvorming vanwege een aantal specifieke
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Rijksbelangen. Voorwaarde voor ontwikkeling van de
locatie zijn ruime groene bufferzones in de richting van
Wassenaar , behoud en ontwikkeling van de Mient
Kooltuin en goede ontsluiting van de locatie over de
weg en per openbaar vervoer (Nota Ruimte).
De Integrale Benadering Holland Rijnland heeft twee
belemmeringen gevonden die de doelstelling voor een
internationaal topmilieu op de locatie in de weg
kunnen staan:
1 Voor een internationaal topwoonmilieu wordt
oriëntatie op en directe verbinding met de binnenduinrand bij Wassenaar van groot belang geacht. In
het Integraal Structuurplan Valkenburg is hier
onvoldoende rekening mee gehouden. Een eventuele
weg (Stadsrandroute) zou hierin extra belemmerend
kunnen werken;
2 Een tweede punt betreft de programmering van de
woningcategorieën op de locatie. Partijen zullen deze
programmering nader moeten uitwerken waarbij een
natuurlijk verloop van woningbouwcategorieën een
aandachtspunt is. Een goede opbouw naar het
beoogde internationale topwoonmilieu moet niet
worden belemmerd.
Daarnaast verdienen de volgende zaken aandacht bij het
opstellen van het masterplan:
• een keuze voor de Stadsrandroute zal een herziening
van het Integraal Structuurplan Valkenburg vereisen;
• realisatie van voldoende ontsluitingmogelijkheden
van de nieuwbouwlocatie Valkenburg op de N206;
gezien de grootte van de locatie dienen er minimaal
twee aansluitingen te komen;
• vrees van de gemeente Wassenaar voor verkeersaantrekking op de N441 (Katwijk-Wassenaar) bij bepaalde
RijnlandRoute-variant(en) en de wenselijkheid van
verluwing van de N441;
• afstemming met de RijnGouwelijn-West over de
nadere invulling van het tracé door de nieuwbouwlocatie Valkenburg, en in het bijzonder over de
oversteek van de RijnGouwelijn over de N206,
mogelijk gecombineerd met een route voor langzaam
verkeer.
• ruimtereservering voor toekomstige uitbreiding van
de zandwinning Valkenburgse Meer, plus de ruimte
die nodig is voor de compensatie van de verloren
natuurwaarden;
• het belang van twee langzaamverkeerroutes over de
N206 om voorzieningen van nieuwbouwlocatie
Valkenburg bereikbaar te maken voor gebieden ten
noorden van de N206.

3.3		 Fasering
Binnen deze integrale benadering kan fasering op
verschillende wijzen bezien worden:
• Ten eerste betreft het de afstemming van maatregelen
en ontwikkelingen in de tijd binnen en tussen
projecten. Het gaat hier in het bijzonder om de
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directe afhankelijkheden tussen de projecten
nieuwbouwlocatie Valkenburg, de RijnGouwelijn, de
RijnlandRoute en de ingrepen op het hoofdwegennet. De projecten Greenport Duin- en Bollenstreek en
het Leiden Bio Science Park zijn eerder indirect
afhankelijk van de maatregelen aan de genoemde
projecten;
• Daarnaast kan fasering betrekking hebben op de
fasegewijze uitvoering van een project, waarbij in
iedere fase een afzonderlijk deel van het totale
werkpakket wordt uitgevoerd. Reden voor een
fasegewijze uitvoering kan liggen in praktische
redenen (beperken verkeershinder), maar ook een
gevolg zijn van gefaseerd beschikbaar komen van
financieringsbronnen. In het laatste geval kan er een
aantal jaar zitten tussen de verschillende fasen.
Indien besloten wordt tot fasering is het van belang dat
duidelijk is wat het totaalpakket aan maatregelen omvat
zodat partijen daar in hun beleid op kunnen anticiperen. Beide aspecten van fasering worden in deze
paragraaf verder verkend.

Afhankelijkheden maatregelen
oplossingsclusters
“Eerst bewegen dan bouwen”, is de veelgebruikte
uitspraak om te duiden dat de bereikbaarheid van
nieuwe bouwlocaties geborgd moet zijn voordat op
deze locaties echt wordt gewoond en gewerkt. Vooral
het succes van de ontwikkeling van de nieuwbouwlocatie Valkenburg is afhankelijk van een tijdige bereikbaarheid over de weg en via het openbaar vervoer. Dit
betekent niet dat de hele RijnlandRoute en
RijnGouwelijn moeten zijn gerealiseerd voordat de
eerste huizen kunnen worden opgeleverd, hoewel dit
bestuurlijk wel zo wordt geagendeerd. Het bouwen van
de nieuwe woningen in Valkenburg zal ook ongeveer
tien jaar in beslag nemen (500 woningen per jaar).
Zodra gestart wordt met de aanleg van de RijnlandRoute
kan gestart worden met de bouw van de eerste
woningen. Daarna kunnen planprocedures en uitvoering nagenoeg gelijk opgaan. In plaats van de
RijnGouwelijn kan een tijdelijke busverbinding de
eerste jaren ingezet worden om de nieuwe bewoners
een verbinding te geven met het openbaar vervoer.
Om de eerste opvang te kunnen bieden voor de
verkeerstoename door woningbouw in Valkenburg en
andere gestagneerde projecten (Kleipetten Zuid en de
Horn) zijn opvangmaatregelen nodig. Een hiervan is de
opwaardering van de Tjalmaweg. Deze verbetering
werkt dan als ontsluitingsweg voor Valkenburg.
Daarnaast is een verbetering van de doorstroming van
Knoop Leiden-West nodig om het verkeer weer van en
naar de opgewaardeerde Tjalmaweg te geleiden. Ook
kan de aansluiting van Leiden op de A4 worden
verbeterd.

voor de hand om ter plaatse slechts in één keer aan het
werk te gaan en de benodigde werkzaamheden voor
beide projecten uit te voeren. Dit vraagt om planning
en afstemming, ook in relatie tot het bouwverkeer.
De benodigde maatregelen aan het hoofdwegennet
moeten gereed zijn voordat de RijnlandRoute volledig
wordt opengesteld; anders ontstaat een extra belasting
op het hoofdwegennet die niet opgevangen kan
worden. De gevolgen hiervan zijn groot, omdat
daarmee ook een grote stroom doorgaand verkeer
wordt gehinderd.

RijnlandRoute
Bij de RijnlandRoute komt fasering als optie naar voren
opdat de financierende partijen niet in één keer het
budget ter beschikking hoeven te stellen, maar in staat
gesteld worden dit op een later moment te doen. Er
wordt in zo’n situatie gekeken wat op de korte termijn
moet en kan worden gedaan om aan de urgentie van de
problematiek tegemoet te komen. Voor de
RijnlandRoute kunnen enkele maatregelen met een
groot probleemoplossend vermogen als een eerste fase
worden uitgevoerd. Het betreft het aanpakken van de
twee bottlenecks in de huidige route: Knoop LeidenWest/Tjalmaweg en het Lammenschansplein.
Omdat de maatregelen aan het hoofdwegennet gereed
moeten zijn voordat de RijnlandRoute wordt opengesteld, kan een tweede fase gericht zijn op het uitvoeren
van de maatregelen aan het hoofdwegennet (aansluitingen en verbredingen. Als laatste fase wordt de
RijnlandRoute gecompleteerd door de verbinding
tussen de A4 en de A44 te realiseren. De verkeerskundige effecten in de verschillende fasen moeten, voordat
deze toegepast worden modelmatig doorgerekend
worden.
Vanaf 2020 worden zeer grote problemen met de
verkeerafwikkeling voorspeld in het verkeerskundig
onderzoek. We nemen daarom aan dat in 2020 alle
maatregelen gerealiseerd moeten zijn om dit te
voorkomen. Het faseren zal daarom idealiter tot drie á
vijf jaar worden beperkt. We moeten namelijk rekening
houden met een redelijke periode van afronding van de
planvorming. Er is echter wel onzekerheid over hoe een
gefaseerde realisatie van de RijnlandRoute uit zal
pakken voor de beoogde regionale ontwikkelingen.
Deze ontwikkeling zal naar verwachting vertragen,
waardoor aan de ene kant ambities later worden
gehaald en aan de andere kant de mobiliteitsvraag
minder snel groeit.
8R
 egio Holland Rijnland, Onderzoek naar de Noordelijke Ontsluiting
Greenport, provincie Noord- en Zuid Holland:
Bereikbaarheidsstudie Grensstreek Noord- en Zuid-Holland.

In de oplossingsclusters Holland Rijnland in het Groen
en Zoeken naar Balans komen de RijnlandRoute en de
RijnGouwelijn samen in de Knoop Leiden-West. Het ligt
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4. Vergelijking
integrale
oplossingsclusters
Dit hoofdstuk vergelijkt de verschillende oplossingsclusters aan
de hand van het beoordelingskader, zoals vastgesteld in de
Startbeslissing Integrale Benadering Holland Rijnland.
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Referentievariant

De vergelijking vindt plaats ten opzichte van de
zogenoemde referentievariant. De referentievariant is
de variant zoals gebruikt in de KKBA: de situatie in 2020,
zonder RijnlandRoute, met RijnGouwelijn en met de
realisatie van de woningbouwopgave tot 2020 (inclusief
Valkenburg).
Methodiek

Iedere paragraaf eindigt met een vergelijkende tabel,
waarin alle varianten worden weergegeven. De
scoringsmethodiek is als volgt:
0 = 	niet onderscheidend ten opzichte van de
referentievariant
+ = 	positief onderscheidend ten opzichte van referentievariant (situatie verbetert)
++ =	zeer positief onderscheidend ten opzichte van de
referentievariant (de situatie verbetert sterkt)
- = 	negatief onderscheidend ten opzichte van
referentievariant (situatie verslechtert)
-- = 	zeer negatief onderscheidend ten opzichte van de
referentievariant (de situatie verslechtert sterkt)
Gekozen is voor een vijfpuntsschaal om zowel in
positieve als negatieve richting onderscheid te kunnen
maken tussen de verschillende varianten.

4.1		 Effectbeschrijving
4.1.1 Bereikbaarheid
De bereikbaarheidseffecten doen zich voor op verschillende schaalniveaus, van bovenregionaal tot lokaal.
Daarmee worden verschillende modaliteiten en
infrastructuurnetwerken beïnvloed: Rijks-, regionale en
lokale netwerken. Voor het bepalen van die effecten op
de bereikbaarheid is onder meer gebruik gemaakt van
een verkeersmodel. In samenwerking met
Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland is een
verkeersmodel ontwikkeld waarbij het verplaatsingsgedrag is geput uit het rijksmodel NRM, en de toedelingen
aan het netwerk heeft plaatsgevonden in het meer
verfijnde regionale model RVMK. Op deze manier is een
optimale combinatie gecreëerd voor het modeleren van
zowel het hoofdwegennet als het onderliggend
wegennet.

Bij het inzichtelijk maken van de effecten voor de
mobiliteit worden de volgende zaken onderscheiden:
• reistijdverkorting algemeen
• doorstroming doorgaand verkeer
• robuustheid
Reistijdverkorting algemeen

Door het aanleggen van nieuwe verbindingen neemt de
congestie af en daarmee ook de reistijden. Zo verbetert
de reistijd op de oost-westverplaatsing tussen Alphen aan
den Rijn en Katwijk (gemiddeld 34 minuten ten opzichte
van referentiesituatie) met 14 tot 27% in Holland Rijnland
in het Groen, 31% bij de Stadsrandroute en 24 tot 27% in
Zoeken naar Balans. Maar het creëren van capaciteit op
de ene plaats kan tot gevolg hebben dat het elders
drukker wordt. Een nieuwe weg leidt vaak tot meer
autoverplaatsingen. Daarom wordt gekeken naar de
totale toename van de reistijd in het gehele netwerk.
Het beeld is dat de Stadsrandroute de meeste reistijdwinsten oplevert. Ook de Zoeken naar Balans en Holland
Rijnland in het Groen hebben een positief effect, maar
minder dan de Stadsrandroute. De reistijd op het traject
Katwijk-Alphen aan den Rijn neemt bijvoorbeeld af met
Ongeveer 10 minuten (bij Stadsrandroute). De oorzaak
voor de verschillen tussen Stadsrandroute en Zoeken
naar Balans moet worden gezocht in het feit dat de
Tjalmaweg in geval van Zoeken naar Balans zwaarder
wordt belast: in geval van de Stadsrandroute is een
aanvullende doorgaande verbinding aanwezig. Reistijd
winst blijft achter in het cluster Holland Rijnland in het
Groen (Churchilllaantrace) door de lagere snelheden op
de drukke, stedelijke verbindingen waar lokaal en
doorgaand verkeer met elkaar mengen.
Doorstroming doorgaand verkeer

Voor de beoordeling van de doorstroming van het
doorgaand autoverkeer wordt met name gekeken naar
het verkeer op het hoofdwegennet. Hierbij wordt
gekeken naar de trajecten en normen uit de Nota
Mobiliteit (NoMo). Op deze trajecten geldt de norm dat
het verkeer in de spits maximaal anderhalf maal zo lang
over een verplaatsing zou mogen doen dan buiten de
spits. Daarnaast zijn ook de effecten op een aantal
regionale verplaatsingen bekeken, die (deels) gebruik
maken van het onderliggend wegennet.

Reistijdwinst

Cluster

Holland Rijnland in het Groen

Stadsrandroute

Zoeken naar Balans

Variant

1a

1b

1sp

2a

2b

3a

3b

Reistijdwinsten t.o.v. referentie
(x1000 uren)

396

577

735

844

844

587

723

Criteria

Tabel: reistijdwinsten
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Figuur: De bekeken NoMo-trajecten op het hoofdwegennet

Het algemene beeld is dat alle trajecten voldoen aan de
gestelde normen, en dat de onderlinge verschillen in
reistijden minimaal zijn. Alleen op de A4 Leiden-Den
Haag wordt een negatief effect op de reistijd zichtbaar
als de deze niet wordt uitgebreid naar twee keer vier
rijstroken. In onderstaande tabel zijn de verschillende
waarden weergegeven. Waarden kleiner dan 1,0 geven
een verkorting van de reistijd weer.

Reistijden hoofdwegennet

Voor de reistijden op het hoofdwegennet is gekeken
naar de trajecten zoals die in de Nota Mobiliteit en de
Landelijke Markt en Capaciteit Analyses (LMCA) zijn
bepaald:
• A44 Leiden - Burgerveen
• A4 Leiden - Badhoevedorp
• A4 Den Haag – Leiden

Toe- en afname reistijden NoMo-trajecten
Cluster

Holland Rijnland in het Groen

Stadsrandroute

Zoeken naar
Balans

Trajecten Variant

1a

1b

1sp

2a

2b

3a

3b

A44 Leiden - Burgerveen

0,99

0,99

0,98

1,00

1,00

1,01

1,01

A4 Leiden - Badhoevedorp

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

A4 Den Haag – Leiden

0,91

0,91

0,91

0,93

0,93

0,92

0,92

Tabel: toe- en afname reistijden trajecten Nota Mobiliteit
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In onderstaande tabel zijn de reistijden weergegeven
ten opzichte van de reistijd zonder oponthoud. De

norm is in de spits maximaal 1,5 keer zo lang te doen
over een verplaatsing op deze trajecten.

Reistijden NoMo-trajecten (norm is 1,5)
Cluster

Ref. 2020

Trajecten Variant

Holland Rijnland in het Groen

Stadsrandroute

Zoeken naar
Balans

1a

1b

1sp

2a

2b

3a

3b

A44 Leiden - Burgerveen

1,1

1,0

1,0

1,0

1,1

1,1

1,1

1,1

A4 Leiden - Badhoevedorp

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

A4 Den Haag – Leiden

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

Tabel: reistijden NOMO-trajecten ten opzicht van norm

Daarnaast valt op dat de A4 tussen Leiden en Den Haag
drukker wordt (4 tot 12%), maar dat de toename van de
intensiteit op de A4 tussen Leiden en Burgerveen door
de aanleg van de RijnlandRoute minimaal is (1 tot 2%).
De gevolgen en mogelijke oplossing (verbreden A4)
moeten in relatie worden gebracht met de momenteel
lopende MIRT verkenning Haaglanden, waarin de
corridor Leiden – Den Haag eveneens wordt beschouwd.
In Zoeken naar Balans neemt de intensiteit op de A44
tussen Maaldrift en Leiden het meest toe (+28 tot 30%),
maar verdubbelt ook de beschikbare capaciteit (twee
keer vier rijstroken).

Intensiteiten hoofdwegennet

Naast de reistijden op het hoofdwegennet is er ook
informatie beschikbaar over het gebruik van de
verschillende wegvakken. Oftewel, de hoeveelheid
motorvoertuigen dat dagelijks gebruik maakt van de A4
en de A44. Uit onderstaand overzicht blijkt onder meer
dat in alle clusters de N44 tussen Wassenaar en Den
Haag rustiger wordt (tot -22%), maar dat het effect in de
variant met het spoortracé van Holland Rijnland in het
Groen het geringst is (-7%).

Intensiteiten (mvt / etm en in % ten opzichte van referentie)
Cluster

Ref. 2020

Trajecten Variant
N44 Wassenaar – Den Haag

A44 Maaldrift - Leiden

A44 Leiden - Burgerveen

A4 Leiden - Burgerveen

A4 Leiden - Den Haag

82.000

72.000

88.000

155.000

171.000

Holland Rijnland in het Groen

Stadsrandroute

Zoeken naar
Balans

1a

1b

1sp

2a

2b

3a

3b

66.000

67.000

76.000

65.000

65.000

64.000

65.000

-20%

-19%

-7%

-21%

-21%

-22%

-22%

56.000

58.000

66.000

66.000

66.000

92.000

93.000

-22%

-20%

-8%

-8%

-8%

+28%

+30%

87.000

86.000

85.000

86.000

86.000

87.000

87.000

-1%

-1%

-2%

-2%

-2%

0%

-1%

157.000

157.000

158.000

158.000

158.000

158.000

158.000

+1%

+1%

+2%

+2%

+2%

+2%

+2%

187.000

187.000

179.000

192.000

192.000

192.000

192.000

+9%

+9%

+4%

+12%

+12%

+12%

+12%

Tabel: intensiteiten op hoofdwegennet
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Bajonetstructuur RijnlandRoute/A44
Bij Zoeken naar Balans ontstaat een bajonetstructuur in de RijnlandRoute, die gedeeltelijk samenvalt met de A44 (tussen Maaldrift en Leiden-West).
Hiermee ontstaat een vergelijkbare structuur als bij de A9 (Badhoevedorp-Holendrecht en de Gaasperdammerweg) die gedeeltelijk samenvalt met de A2.

Op het wegvak A44/RijnlandRoute tussen Maaldrift en Leiden-West ontstaat een weefvak van ruim een kilometer in lengte, met voldoende capaciteit voor
de intensiteit van gemiddeld 7.000 tot 8.000 motorvoertuigen per spitsuur.

Figuur: vergelijkbare bajonetstructuren

Robuustheid

Een robuuster wegennet is minder gevoelig voor
piekbelastingen en incidenten en biedt het verkeer
meer keuzemogelijkheden en terugvalopties. Hoe
robuuster het wegennet, hoe kleiner de kans op grote
en incidentele reistijdverliezen en daarmee samenhangende economische schadeposten. De robuustheid van
de clusters wordt daarom afgemeten aan twee zaken.
Ten eerste aan de hoeveel capaciteit die wordt toegevoegd aan het netwerk. Ten tweede aan de mate waarin
bij incidenten en piekbelastingen de mogelijkheden tot
alternatieve routekeuze bestaat en de hoeveelheid
terugvalopties toeneemt.
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Alle clusters versterken het wegen- en openbaarvervoer
netwerk. Er is een aantal onderscheidende verschillen,
met name voor de regionale oost-westverbinding voor
het autoverkeer.
• Holland Rijnland in het Groen (1a/b) geeft netto de
minste capaciteitsvermeerdering van alle clusters,
omdat er vooral sprake is van uitbreiding van
bestaande capaciteit. Het wegennet wordt wel
versterkt door het oplossen van knelpunten op de
bestaande oost-westverbinding, snelheidverhoging
van 50 naar 70 kilometer en een gedeeltelijke
verbreding van het Churchilllaantracé naar twee keer
Integrale Benadering Holland Rijnland

twee rijstroken. Ook de Tjalmaweg wordt uitgebreid
van twee keer één naar twee keer twee rijstroken
(80km/h).
• Holland Rijnland in het Groen, het spoortracé (1sp)
voegt netto meer capaciteit toe, omdat het een
nieuwe aanvullende verbinding creëert tussen de N11
en de Plesmanlaan van twee keer twee rijstroken
(70km/h). Hiermee neemt ontstaan ook alternatieve
routes.
• Stadsrandroute geeft netto de meeste capaciteitsvermeerdering, omdat het zowel tussen de A4 en de A44,
als tussen de A44 en Katwijk zorgt voor een nieuwe
verbinding van twee keer twee rijstroken (80 km/h),

als aanvulling op het bestaande netwerk. Dit zorgt
tevens voor de meeste mogelijkheden ten aanzien
van routekeuze.
• Zoeken naar Balans zit qua robuustheid tussen
Holland Rijnland in het Groen en Stadsrandroute in.
Tussen de A4 en de A44 wordt nieuwe capaciteit
toegevoegd van twee keer twee rijstroken (80km/h),
terwijl tussen de A44 en Katwijk de Tjalmaweg wordt
uitgebreid van twee keer één naar twee keer twee (80
km/h). De mogelijkheid tot alternatieve routekeuze
bij de uitwisseling tussen de A4 en de A44 vermeerdert en is vergelijkbaar met Stadsrandroute.

Vergelijking – bereikbaarheid
Cluster

Holland Rijnland in het Groen

Criteria
Variant

1a

1b

1sp

2a

2b

3a

3b

+

+/++

++

++

++

+/++

++

Doorstroming
doorgaand verkeer

0

0

0

0

0

0

0

Robuustheid

0/+

0/+

+

++

++

+/++

+/++

Reistijdverkorting
algemeen

Stadsrandroute

Zoeken naar Balans

Tabel: vergelijking bereikbaarheid
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Ontsluiting Leiden
De toegang van Leiden via de Lammebrug en het
Lammenschansplein aan de oostkant van de stad is
momenteel al een groot verkeersknelpunt. Om de
bereikbaarheid van de stad als ontwikkellocatie op het
gebied van wonen en werken te verbeteren is naar
verschillende oplossingen gekeken om Leiden beter te
ontsluiten. De varianten hierbij zijn:
• een hele aansluiting op de Voorschoterweg
• een halve aansluiting op de Voorschoterweg
• een ‘bypass’ van de Europaweg naar de Churchilllaan
via de Oostvlietpolder (2x2 rijstroken)
In alle gevallen blijft de Europaweg en het
Lammenschansplein in gebruik.
Ook het opwaarderen van de Lammebrug binnen of
buiten het bestaande profiel is meegewogen, maar
leidt mede vanwege de afwikkeling op het naastgelegen Lammenschansplein niet tot een toekomstvaste
oplossing voor de bereikbaarheid van Leiden.

Figuur: ontsluiting Leiden

Variant:

Referentie 2020

Waarde:

Hele aansluiting

Halve aansluiting Bypass (2x2)

Voorschoterweg

Voorschoterweg

Oostvlietpolder

Intensiteit Europaweg

54000

38000

36000

49000

I/C Europaweg (spits)

>100%

70-100%

70-100%

100%

Intensiteit Lammebrug

54000

38000

34000

26000

I/C Lammebrug (spits)

>100%

70-100%

70-100%

<70%

Tabel: varianten ontsluiting Leiden

Verkeerskundige effecten

Kosten

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste verkeerscijfers voor de verschillende oplossingen weergegeven.

De kosten voor een volledige aansluiting op de
Voorschoterweg zijn vergelijkbaar met de kosten voor
de by-pass Oostvlietpolder.

Een vergelijking van de varianten geeft de volgende
bevindingen:
• Alle genoemde oplossingen brengen de bereikbaarheid van de stad aan de oostkant op een beter peil.
• Met een hele of halve aansluiting op de
Voorschoterweg blijft in de spitsperiode het knelpunt
Lammebrug bestaan. Dat komt door een omvangrijke
stroom verkeer die gericht is op Leiden Centrum en
zijn omgeving, waarvoor een aansluiting op de
Voorschoterweg een te grote omrijroute is. Ondanks
de aanleg van een aansluiting blijft de ontsluiting van
Leiden aan de oostzijde dus problematisch.
• Met een bypass door de Oostvlietpolder wordt het
eerste gedeelte van de Europaweg vanaf de A4 nog
steeds zwaar belast, zij het minder dan in de
referentiesituatie. Het knelpunt op de Lammebrug
wordt in deze variant echter wel opgelost, waardoor
de ontsluiting van Leiden beter te garanderen is.
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Ruimtelijke effecten

Het by-pass alternatief leidt tot een extra doorsnijding
in het groengebied in de Oostvlietpolder. Een volledige
aansluiting Voorschoterweg is alleen mogelijk wanneer
wordt afgeweken van het tracé zoals opgenomen in de
m.e.r. van de provincie. Het gevolg van zo’n keuze is dat
de Rijksbufferzone wordt doorsneden, de weg de
nieuwbouwlocatie Krimwijk in Voorschoten zeer dicht
nadert en de ontsluitingsweg van deze wijk onmogelijk
wordt gemaakt. Daarnaast ontstaat een druk verkeersknooppunt direct bij het Landgoed Berbice. Dit heeft
consequenties voor de zichtlijnen en de belevingswaarde van en rondom het landgoed.

Integrale Benadering Holland Rijnland

4.1.2 Woningbouw
Het maken van verstedelijkingsafspraken voor de
periode 2010-2020 is erop gericht om tempo te maken
met de productie in de regio. Paragraaf 2.1 beschrijft
deze problematiek. Daarnaast willen de partijen de
verstedelijkingsafspraken breder invullen dan voorheen. De productie moet gelijk opgaan met kwalitatieve
impulsen (bijvoorbeeld groenimpulsen voor recreatie)
en het in evenwicht brengen van de woonmilieus. De
verstedelijkingsafspraken zullen tijdens het bestuurlijk
overleg MIRT gemaakt worden tussen de minister voor
Wonen, Wijken en Integratie en het Dagelijks Bestuur
van Holland Rijnland. Via de verstedelijkingsafspraken
moeten keuzes uit de Integrale Benadering Holland
Rijnland om verstedelijking zoveel mogelijk te
concentreren in de As Leiden-Katwijk en het buitengebied open te houden, landen in de uitvoeringsstrategieën van betrokken overheden.
Conform het beoordelingskader worden de volgende
effecten voor de beoogde woningbouwproductie
inzichtelijk gemaakt: afname van het tekort, betere
afstemming van vraag en aanbod en kwalitatieve
verbetering van woonmilieus in de Randstad.
Afname van het tekort

De inzet voor de verstedelijkingsafspraken en de
regionale woonvisie is om het tekort op de woningvoorraad in Holland Rijnland terug te brengen tot 1,5
procent. Met een productie van circa 20.000 woningen
in de periode van 2010 tot 2020 kan dit tekort worden
teruggebracht. Het is aannemelijk dat het verbeteren
van de bereikbaarheid in alle drie de clusters (zie 4.1.1)
positief bijdraagt aan de kwantitatieve woningbouwdoelstellingen. De oplossingsclusters scoren op dit punt
daarom positief, maar zijn op dit punt niet
onderscheidend.
Betere afstemming vraag en aanbod

Een verbeterde afstemming tussen vraag en aanbod is
grotendeels onafhankelijk van de oplossingen die de
integrale benadering voorstelt. Dit vraagstuk dient
onderwerp van aandacht te zijn voor de regionale

verstedelijkingsafspraken 2010-2020. Over het algemeen
geldt dat er in het zuidelijk deel van de Randstad een
tekort aan centrum- en groenstedelijke woonmilieus is.
De beleidskeuze van Holland Rijnland om de verstedelijking te concentreren in de As Leiden-Katwijk past
goed bij de vraag naar deze woonmilieus. Het realiseren
van landelijke, groenstedelijke woonmilieus, bijvoorbeeld in Valkenburg, is bij alle voorgestelde oplossingen
mogelijk. Het realiseren van centrumstedelijke
woonmilieus vergt voldoende geconcentreerde
stedelijke voorzieningen. Holland Rijnland in het
Groen, Stadsrandroute en Zoeken naar Balans zijn voor
wat betreft de centrumstedelijke woonmilieus, neutraal
en niet onderscheidend.
Kwalitatieve verbetering woningmarkt Randstad

Voor de woningmarkt op Randstedelijk niveau is
gelijktijdige realisatie van verschillende woonmilieus
van groot belang. Dit betreft hoogstedelijke en meer
landelijke woonmilieus. Op die manier is het mogelijk
in te spelen op de uiteenlopende woonwensen
(Randstad 2040). In de verstedelijkingsstrategie van de
Zuidvleugel zet men onder meer in op onderscheidende
en kwalitatief hoogstaande woonmilieus om de
aantrekkelijkheid en positie van de Zuidvleugel te
versterken. In deze strategie wordt nieuwbouwlocatie
Valkenburg als ‘icoon’ aangemerkt. Deze ‘iconen’ van
de Zuidvleugel moeten voldoen aan de hoogste
internationale standaarden (Verstedelijkingsstrategie
Zuidvleugel, 2009). Inzet op kwalitatief hoogstaand en
(hoog)centrumstedelijk én landelijke woonmilieus
draagt bij aan versterking van de Randstad.
Centrumstedelijk bouwen in Leiden en een ruim
opgezet internationaal topwoonmilieu in nieuwbouwlocatie Valkenburg kan hierin het verschil maken. Een
wegtracé dat de relatie met Wassenaar en de binnenduinrand belemmert, zoals bij de Stadsrandroute, kan
afbreuk doen aan de potentie van Valkenburg. Een
verdiepte inpassing kan die belemmering deels
wegnemen, maar vergt extra investeringen. Dit
oplossingscluster scoort daarom negatief.

Vergelijking - Woningbouw en verstedelijking
Holland Rijnland in het
Groen

Stadsrandroute

Zoeken naar
Balans

Criteria Variant

1a

1b

1sp

2a

2b

3a

3b

1. Afname tekort woningvoorraad

+

+

+

+

+

+

+

2. Afstemming vraag–aanbod regio

0

0

0

0

0

0

0

3. Randstedelijke woningmarkt

+

+

+

-

-

+

+

Tabel: vergelijking woningbouw en verstedelijking
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4.1.3 Economische ontwikkeling
Het beoordelingscriterium economische ontwikkeling
is opgesplitst in de effecten op arbeidsplaatsen, de
kansen voor knooppuntontwikkeling en de bereikbaarheid van de economische speerpunten.
Groei arbeidsplaatsen

De groei van het aantal arbeidsplaatsen kan onderverdeeld worden in de nationale en regionale groei.
Regionale groei kan betekenen dat die arbeidsplaatsen
uit andere delen van Nederland komen. Voor Nederland
als geheel levert dit geen winst op, maar voor de regio
als zodanig is dit wel van belang. Nationale groei
betekent dat de regio banen elders uit de wereld
aantrekt, bijvoorbeeld doordat de internationaal
georiënteerde bedrijvigheid van het Leiden Bio Science
Park, ESA/ESTEC of de Greenport nieuwe arbeidsplaatsen oplevert. De groei van de arbeidsplaatsen is van een
groot aantal (vestigingsplaats)factoren afhankelijk.
Bereikbaarheid is er daar één van.
De resultaten het onderzoek geven geen basis voor
onderscheid tussen de oplossingsclusters ten aanzien
van de groei van het aantal arbeidsplaatsen. De
verbeterde bereikbaarheid via weg en openbaar vervoer
die in alle oplossingsclusters wordt gerealiseerd, draagt
daarentegen wel degelijk bij aan de concurrentiepositie
van de regio en de Randstad als geheel. De regio
functioneert niet als periferie, maar als een aparte,
eigenstandige economische regio en woonregio, goed
verbonden met de Randstad als geheel. Alle clusters
scoren daarom positief.
Knooppuntontwikkeling

De kansen voor de ontwikkeling van multimodale
knooppunten zijn per oplossingscluster verschillend.
Multimodale knooppunten kenmerken zich door een
uitmuntende bereikbaarheid via weg én openbaar
vervoer, en bieden daardoor goede kansen voor

economische ontwikkeling. De regio kent drie
noord-zuid georiënteerde hoofdassen: twee autowegen
en een treinspoorverbinding. Deze zijn binnen de As
Leiden-Katwijk onderling slecht verbonden. De
uitwisseling tussen weg en openbaar vervoer is niet
eenvoudig. De realisatie van een nieuwe oost-westverbinding biedt in de clusters Zoeken naar Balans en
Holland Rijnland in het Groen mogelijkheden tot het
ontwikkelen van een transferium bij de Knoop
Leiden-West, waar A44, RijnGouwelijn en
RijnlandRoute samenkomen. De clusters Zoeken naar
Balans en Holland Rijnland in het Groen worden
daarom hoger gewaardeerd op dit criterium. In
aanvulling hierop biedt het spoortracé van Holland
Rijnland in het Groen mogelijkheden tot knooppuntontwikkeling nabij station Leiden Centraal en bij Leiden
Oost (treinstation Lammenschans).
Bereikbaarheid economische speerpunten

De ontwikkeling van de economische speerpunten is
direct afhankelijk van de bereikbaarheid. Goede
bereikbaarheid is bijvoorbeeld een voorwaarde voor de
vestiging van bedrijven op het Leiden Bio Science Park.
Daarnaast zijn de bereikbaarheid en de hiermee
samenhangende leefbaarheidsaspecten als geluid en
lucht indirect bepalend voor de ontwikkeling van de
speerpunten. Herstructurering is vaak alleen mogelijk
als problemen op dit gebied opgelost zijn.
Onderstaande tabel geeft de verbeterde wegbereikbaarheid van verschillende economische speerpunten weer
voor de verschillende clusters. Alle reistijden zijn
berekend aan de hand van meerdere verplaatsingen met
een afstand van ongeveer 30 kilometer in uiteenlopende richtingen, van en naar het desbetreffende economisch speerpunt. Voor de Greenport Duin- en
Bollenstreek gaat het om verplaatsingen van en naar de
bloemenveiling in Rijnsburg, en om verplaatsingen
naar de noordflank van de Greenport.

Overzicht reistijden van en naar economische speerpunten
Cluster

Holland Rijnland in het
Groen

Stadsrandroute

Zoeken naar
Balans

1a

1b

1sp

2a

2b

3a

3b

Leiden Bio Science Park1

-9%

-9%

-20%

-11%

-11%

-7%

-10%

Greenport zuid (Flora Holland) 2

-17%

-16%

-23%

-25%

-25%

-27%

-27%

Greenport noord (Noordwijkerhout) 3

0%

-1%

-2%

-2%

-2%

0%

-1%

Congreswezen Noordwijk 4

-3%

-5%

-5%

-5%

-5%

-2%

-3%

ESA/ESTEC 5

-14%

-19%

-27%

-30%

-30%

-21%

-25%

Speerpunt

Variant

Tabel: reistijden economische speerpunten

1 Reistijden Leiden Bio Science Park berekend aan de hand van verplaatsingen van/naar Hillegom, Alphen a/d Rijn en Rijswijk
2 Reistijden Greenport Flora Holland berekend aan de hand van verplaatsingen van/naar Hillegom, Alphen a/d Rijn en Rijswijk
3 Reistijden Greenport noord berekend aan de hand van verplaatsingen tussen Noordwijkerhout en Roelofarendsveen, Den Haag en Voorschoten
4 Reistijden Congreswezen Noordwijk berekend aan de hand van verplaatsingen van/naar Roelofarendsveen, Hoofddorp en Den Haag
5 Reistijden ESA/ESTEC berekend aan de hand van verplaatsingen van/naar Hillegom, Alphen a/d Rijn en Rijswijk
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Uit het overzicht Economische ontwikkeling blijkt dat
de bereikbaarheid van de economische speerpunten in
de regio in alle clusters toeneemt. De clusters zijn
hierbij deels onderscheidend, omdat Holland Rijnland
in het Groen (1a en b) wat lager scoort dan de andere
clusters. De effecten zijn groter voor locaties die dichter

bij de RijnlandRoute en de regionale en hoofdwegen
gelegen zijn (Flora Holland, Leiden Bio Science Park,
ESA/ESTEC) dan locaties die voor de bereikbaarheid ook
voor een groot deel afhankelijk zijn van het lokaal
wegennet en/of verder van de RijnlandRoute liggen
(congresfaciliteiten, Greenport).

Vergelijking – economische ontwikkeling
Cluster

Holland Rijnland in het
Groen

Stadsrandroute

Zoeken naar
Balans

Criteria Variant

1a

1b

1sp

2a

2b

3a

3b

1 arbeidsplaatsen

+

+

+

+

+

+

+

2 knooppuntontwikkeling

+

+

++

0

0

+

+

3 bereikbaarheid speerpunten

+

+

++

+

+

++

++

Tabel: vergelijking economische ontwikkeling

4.1.4 Ruimtelijke kwaliteit
De inbedding van de maatregelen moet in balans zijn
met de unieke kwaliteiten van de regio. Zeker omdat
de kansen voor ruimtelijke en economische ontwikkeling juist voortkomen uit die kwaliteiten. Behoud van
openheid van het buitengebied door concentratie van
verstedelijking in de As Leiden-Katwijk is om deze reden
de basisgedachte achter de bestudeerde oplossingen.
Daarmee wordt een duurzame ruimtelijke structuur
beoogd.
Efficiënt ruimtegebruik

Efficiënt ruimtegebruik is in de Randstad van groot
belang vanwege de hoge ruimtedruk. Het spoortracé
van Holland Rijnland in het Groen (1sp) scoort het
hoogst op efficiënt ruimtegebruik vanwege het
meervoudig ruimtegebruik via ondergrondse aanleg.
Als goede tweede scoort een verdiepte aanleg door de
Churchilllaan (1b) vanwege de maximale benutting van
bestaande infrastructuur en ongelijkvloerse oplossingen in het stedelijk gebied. Het cluster Zoeken naar
Balans scoort negatief, omdat een nieuwe doorsnijding
tussen de A4 en de A44 benodigd is. De Stadsrandroute
scoort op dit punt het laagst, omdat de nieuwe
doorsnijding van de Ommedijkse polder leidt tot extra
ruimtebeslag.

Rijnland in het Groen (1sp) worden nagenoeg geen
nieuwe barrières opgeworpen en dit alternatief scoort
daarmee hoger. Bij het Churchilllaantracé (1a) van
Holland Rijnland in het Groen zijn de barrières
vergelijkbaar met de referentievariant; het bestaande
tracé zal intensiever gebruikt worden. Als het tracé
verdiept wordt aangelegd (1b) met enkele ongelijkvloerse passages voor langzaam verkeer is een verbetering
ten opzichte van de referentievariant aan de orde. Toch
ontstaat ook daarmee discontinuïteit in stedelijke
verbindingen en versnippering rond de kruising met de
spoorlijn Den Haag-Amsterdam.
Langs de N206 worden de negatieve gevolgen van
barrièrewerking in enige mate gecompenseerd met een
nieuwe langzaam-verkeerverbinding naar Duyfrak. Dit
is ook het geval bij Zoeken naar Balans, waar echter wel
forse nieuwe barrières worden opgeworpen tussen de
wijk Stevenshof en het buitengebied en tussen
Noord- en Zuid-Voorschoten.
Visuele hinder speelt zowel binnen als buiten het
stedelijk gebied. Zoeken naar Balans en Stadsrandroute
scoren vanwege de extra doorsnijding bij Voorschoten
daarmee nog wat lager ten opzichte van de referentievariant en de varianten uit Holland Rijnland in het Groen,
waarin de N206 blijft bestaan.

Barrièrewerking

Met de aanleg van de oost-westverbinding worden
enkele nieuwe barrières opgeworpen in het landschap
en het stedelijk gebied. Bij de Stadsrandroute worden
de meeste strekkende meters nieuwe barrière gerealiseerd. Dit geldt in mindere mate voor het Cluster
Zoeken naar Balans. Hier vormt de Tjalmaweg echter
straks een nieuwe barrière tussen oud Valkenburg en de
nieuwbouwlocatie. Een betere inpassing bij
Voorschoten beperkte de barriere werking voor deze
alternatieven enigszins. Bij het spoortracé van Holland

Landschappelijke kwaliteit

De Stadsrandroute tast de Rijksbufferzone het meest
aan (van Stevenshof tot aan de duinen). Alle varianten
van Holland Rijnland in het Groen laten de
Rijksbufferzone onaangetast, evenals de referentievariant en scoren daarmee gelijk. Bij Zoeken naar Balans
wordt de Rijksbufferzone bij Stevenshof en Maaldrift
aangetast. De aantasting van de Ecologische
Hoofdstructuur is in de genoemde oplossingen niet aan
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de orde. Wel is er een relatie met het Groene Hart bij de
aansluiting bij de A4.
Cultuurhistorie

Op en rond de tracés bevinden zich een aantal cultuurhistorisch waardevolle percelen, waaronder de
barakken bij Valkenburg, de tankgracht bij Valkenburg,
het landgoed Berbice, het monumentale Allemansgeest
en de molen Zelden van Passe. In de referentievariant

en in de varianten van Holland Rijnland in het Groen
blijven al deze elementen onaangetast. Bij de varianten
die vanaf de A4 (met een nieuwe aansluiting)
Voorschoten doorsnijden moet de molen Zelden van
Passe verplaatst en kan Allemansgeest vanwege de
ingrijpende werkzaamheden niet blijven bestaan.
Landgoed Berbice blijft in alle gevallen behouden. De
variant Stadsrandroute doorsnijdt hierbij ook de
tankgracht bij Valkenburg.

Vergelijking – ruimtelijke kwaliteit
Cluster

Holland Rijnland in het
Groen

Stadsrandroute

Zoeken naar
Balans

1a

1b

1sp

2a

2b

3a

3b

1 efficiënt ruimtegebruik

0

+

++

--

--

-

-

2 barrièrewerking

-

0

++

--

-

--

-

3 landschappelijke kwaliteit

0

0

0

--

--

-

-

4 cultuurhistorie

0

0

0

--

--

-

-

Criteria

Variant

Tabel: vergelijking ruimtelijke kwaliteit

4.1.5 Milieu
Geluid

De mate van geluidshinder is van een aantal factoren
afhankelijk en kent een kwantitatief niveau in volume
(decibels) en een kwantitatief niveau in aantal gehinderden. Zo zal de aanleg van nieuwe extra infrastructuur
betekenen dat het aantal gehinderden toeneemt. Ook
wanneer er sprake is van meer verkeer, is er meer
overlast. De maximale snelheid op een weg is van
invloed op de ernst van geluidshinder en de mate van
bebouwing rond wegen is bepalend voor het aantal
gehinderden.
Op basis van het aantal gehinderden en de ernst van
geluidhinder kan een oordeel worden gevormd over de
verschillende oplossingsclusters. Modelberekeningen
brengen de mate van geluidshinder in beeld voor de
situatie dat er geen aanvullende maatregelen genomen
worden. Dus zonder geluidsschermen of aarden wallen.
Het aantal ‘potentieel gehinderden’ is een goede basis
om de clusters te vergelijken. Het maakt inzichtelijk hoe
de tracékeuze scoort ten aanzien van geluidshinder.
Vervolgens kunnen op basis van deze berekeningen
geluidswerende maatregelen worden genomen en kan
er in alle gevallen voorkomen worden dat geluidsnormen volgens de wet Geluidshinder overschreden
worden: alle clusters kunnen binnen de wettelijke
normen worden gerealiseerd.
De uitkomsten van de berekeningen geven aan dat het
totaal aantal potentieel ernstig gehinderden afneemt
(klasse > 58 db). Wel is er een toename waar te nemen
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van woningen die in beperkte mate geluidhinder
ondervinden (klasse 48 - 58 db). Omdat er bij de clusters
Zoeken naar Balans en Stadsrandroute, in aanvulling op
de bestaande N206, sprake is van extra infrastructuur, met
hogere snelheden en intensiteiten, scoren deze minder
positief wat betreft de mate van geluidhinder. Het aantal
adressen met potentieel meer dan 48 db geluidhinder
neemt voor deze varianten met ruim 10% toe, hetgeen
niet het geval is bij Holland Rijnland (1b) in het Groen
(toename van ongeveer 2%). Holland Rijnland in het
Groen kent juist weer potentieel meer gehinderden,
vanwege de gebieden met veel woningen die bij dit drukke
tracé worden gepasseerd. Deze bewoners ondervonden
echter in de referentiesituatie reeds aanzienlijke hinder.
Daarnaast beperkt de verdiepte ligging de hinder maar
verergeren de grotere verkeerstromen op het tracé deze
juist (score 0). Belangrijk is dat in de clusters Stadsrand
route en Zoeken naar Balans de huidige N206 een drukke
weg blijft die potentieel geluidsoverlast kan opleveren,
waardoor deze clusters slechter scoren.
Lucht

Om de luchteffecten van bepaalde ontwikkelingen in te
schatten is een aantal factoren van belang. Bijvoorbeeld
de ligging van woningwijken, de afstand van de weg tot
gevels, de hoogte van de bebouwing, de maximumsnelheden en de samenstelling en de intensiteit van het
verkeer. Uit de modelberekeningen blijkt dat gezien de
geprognosticeerde verkeersintensiteiten de kritieke
grenswaarden in geen van de tracés overschreden zullen
worden. Ook niet in een tracévariant die door het
centrum van Leiden zal lopen. Overigens wordt door de
experts het gebruik van tunnels zoveel mogelijk
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afgeraden, omdat bij tunnelmonden hoge concentraties verontreinigde lucht opeen kunnen hopen.
Dat de grenswaarden op het gebied van stikstof en fijnstof
niet worden overschreden blijkt ook uit de rekenmodellen. Niet alleen de gemiddelde waarden voor zowel
fijnstof (PM10) als NO2 blijven bij alle oplossingsclusters
ruim onder de kritieke waarden; ook als per klasse

gekeken wordt is er geen sprake van overschrijding van
grenswaarden in woongebieden. Wel zijn er overschrijdingen waar te nemen bij de varianten met tunnels
(specifiek de tunnelmonden), maar de woonbebouwing
ligt zo ver verwijderd van de tunnelmonden dat op deze
locaties de grenswaarden ook niet bereikt worden. De
overschrijdingen bij de tunnelmonden kunnen door
mitigerende maatregelen worden gecompenseerd.

Vergelijking – milieu
Cluster

Holland Rijnland in het
Groen

Stadsrandroute

Zoeken naar
Balans

1a

1b

1sp

2a

2b

3a

3b

1 Geluid: aantal potentieel gehinderden

-

0

+

-

-

-

-

2 Geluid: ernst hinder

--

0

+

-

-

-

-

3 Lucht PM10

0

0

0

0

0

0

0

4 Lucht NO2

0

0

0

0

0

0

0

Criteria

Variant

Tabel: vergelijking milieu

4.2 Kosten
In deze paragraaf worden de kosten van de verschillende oplossingsclusters in beeld gebracht. Genoemde
bedragen zijn in miljoen euro, inclusief VAT (voorbereidings-, administratie- en toezichtskosten) en grondver-

wervingskosten. Voor iedere variant zijn de kosten
exclusief en inclusief btw weergegeven. In bijlage 4 zijn
tabellen opgenomen waarin per variant de kosten per
maatregel en/of tracédeel zijn uitgesplitst. Tevens zijn
hierin de kosten voor btw en grondverwerving apart
aangegeven.

Vergelijking – kosten

In miljoenen euro’s, prijspeil 2009

Cluster

Holland Rijnland in het
Groen

Stadsrandroute

Zoeken naar
Balans

1a

1b

1sp

2a

2b

3a

3b

1 kosten excl btw

534,9

635,2

1069,3

522,7

626,3

466,3

602,3

2 kosten incl btw

631,4

750,7

1270,6

603,1

727,3

541,8

703,5

Criteria

Variant

Tabel: vergelijking kosten

Ook zijn voor verschillende inpassingsopties de
meerkosten ten opzichte van de ‘b-varianten’ van de
verschillende clusters in beeld gebracht. Om de
totaalprijs van een nieuwe variant te berekenen moeten
dus de meerkosten bij de totaalkosten voor de b-variant
opgeteld worden. Voor de meeste opties geldt dat er
geen invloed te verwachten is op de verkeerskundige

werking, maar het met name een verbeterde inpassing
betreft (meer ruimtelijke kwaliteit, minder milieuproblemen, meer draagvlak). Dit geldt niet voor de
Noordelijke Randweg Rijnsburg die wel degelijk
positieve bereikbaarheidseffecten heeft.
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Aanvullende opties

Meerkosten ten opzichte van de
b-varianten
Excl. btw

Incl. btw

Lange tunnel Voorschoten (van Vliet tot spoor)

60,4

71,9

Verdiepte ligging Voorschoten (van Leidseweg tot spoor)

38,3

45,6

Volledige aansluiting RijnlandRoute op de Voorschoterweg waarbij bypass
Oostvlietpolder in verlengde Churchilllaan vervalt en alleen tunnel mogelijk is
tussen spoor en Admiraal de Ruytersingel (overig open bakcontstructie)

0,0

0,0

Verdiepte ligging Stevenshof (lengte 1000 m; mv -4 m)

43,0

51,2

Verdiepte liggende aansluiting bij A4 (Hofweg)

9,0

10,7

Verdiept liggende aansluiting Maaldrift (alleen in geval Zoeken naar Balans)

15,0

17,9

Ongelijkvloerse aansluiting Molentuinweg

19,0

22,6

Ongelijkvloerse aansluiting Valkenburg Noord (tussen N441 en Valkenburg Zuid)

7,0

8,3

Gelijkvloerse aansluiting Valkenburg Noord (tussen N441 en Valkenburg Zuid)

2,5

3,0

Noordelijke Randweg Rijnsburg

91,5

101,2

Tabel: meerkosten inpassinsgopties ten opzichte b-varianten

Kosten Openbaar Vervoer (RijnGouwelijn)

Bij de subsidieaanvraag voor de RijnGouwelijn die de
provincie in het voorjaar van 2009 heeft ingediend werd
uitgegaan van een voorlopig voorkeurstracé waarbij de
RijnGouwelijn in Katwijk tot en met de boulevard liep.
Daarbij hoorde een kostenraming van € 203 miljoen
(prijspeil 2007). Inmiddels hebben Provinciale Staten
een definitief voorkeurstracé vastgesteld waarbij de
eindhalte in de Tramstraat ter hoogte van de Badstraat is
vastgelegd en de route van de RijnGouwelijn dus is
ingekort. De nieuwe kostenraming is gemaakt op basis
van prijspeil 2009 en komt uit op € 212 miljoen.

4.3 K
 entallen Kosten Baten
Analyse (KKBA)
Kentallen Kosten Baten Analyse (KKBA)

In tegenstelling tot ‘traditionele’ infraprojecten heeft
de verkenning Integrale Benadering Holland Rijnland
niet alleen als doel de bereikbaarheid in de As LeidenKatwijk te verbeteren, maar tevens om de concurrentiepositie van de Randstad als geheel, en de regio Holland
Rijnland in het bijzonder, te versterken. De impuls die
voortkomt uit verbeterde bereikbaarheid is zeer
bepalend voor het verwezenlijken van Nationale en
Randstedelijke doelstellingen ten aanzien van economie, leefbaarheid (ruimtelijke ontwikkeling) en de
woningbouw. Het gaat hierbij onder meer om het
mogelijk maken van ontwikkeling van de economische
speerpunten Greenport Duin- en Bollenstreek, het
Leiden Bio Science Park, de woningbouw op nieuwbouwlocatie Valkenburg en het behouden van de open
gebieden van het Groene Hart. De verbeterde bereikbaarheid is geen absolute voorwaarde voor ontwikkelingen op de genoemde projecten en locaties, maar juist
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die extra push die nodig is om een herstructurering,
protectie of investering technisch inhoudelijk,
bestuurlijk en procedureel mogelijk te maken en de
potenties maximaal te benutten.
Deze afhankelijkheid en koppeling van projecten wordt
in de toegepaste KKBA-methodiek niet meegenomen,
in deze methodiek wordt louter gekeken naar de
welvaartseffecten van het project RijnlandRoute en de
effecten op de overige projecten, ervan uitgaande dat
deze laatste gewoon worden gerealiseerd.
KKBA volgens bestaande OEI bij MIRT

Om een besluit te kunnen nemen over de verdeling van
de financiële bijdragen van de verschillende partijen
dient een KKBA (Kentallen Kosten Baten Analyse) te
worden uitgevoerd van dit MIRT-project. Daarnaast is
dit voorwaardelijk voor het beleggen van Rijksgelden
uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES).
Tijdens een expertsessie over de KKBA van de Integrale
Benadering Holland Rijnland is geconcludeerd dat het
project IBHR bestuurlijk gezien wel een integraal
project is, maar voor de KKBA niet. De KKBA is geen
“integrale KKBA” maar een sectorale KKBA voor de
RijnlandRoute (waarbij eventuele effecten op de andere
projecten inzichtelijk worden gemaakt). Primaire reden
hiervoor is dat bij het opstellen van een KKBA er nog
wat te kiezen moet zijn, wat bijvoorbeeld voor gebiedsontwikkelingen als Leiden Bio Science Park en
Greenport Duin- en Bollenstreek niet het geval is. Door
het ontbreken van geaccepteerde procedures, methodieken en leidraden die aansluiten bij de integrale
manier van benaderen van projecten, kan de integrale
samenhang met bijgaande KKBA onvoldoende
aangetoond worden.
Concreet betekent dit dat de projectalternatieven
bestaan uit varianten van de RijnlandRoute, waarbij
Integrale Benadering Holland Rijnland

ontwikkelingen ten aanzien van RijnGouwelijn-West,
Leiden Bio Science Park, Greenport Duin- en
Bollenstreek en Valkenburg in alle alternatieven
volledig doorgang vinden, ook in het nulalternatief. In
de gevoeligheidsanalyse van de KKBA is de afhankelijkheid tussen de aanleg van infra en de ontwikkeling van
Valkenburg en enkele kleinere bouwlocaties wel
meegenomen.
MIRT in beweging

Momenteel is het MIRT volop in beweging, onder meer
met de verankering van meer integrale benaderingswijzen zoals aanbevolen door de Commissie Elverding. Op
dit moment is het MIRT nog niet volledig toegerust op
een dergelijke nieuwe manier van benaderen, maar
meer gericht op de vergelijking van projectalternatieven
onderling en met projecten in Nederland. Dit blijkt
onder meer uit de verplichte realisatie van een KKBA
conform de bestaande KKBA-leidraden OEI bij MI(R)T.
KKBA op de projecten in Rijnland

De KKBA vergelijkt acht varianten van de RijnlandRoute.
en kent geen ontwikkelingsscenario’s ten aanzien van
de andere projecten en doelstellingen. In bijgaande
tabellen zijn de rekenresultaten van de KKBA weergegeven. De KKBA geeft daarmee maar ten dele antwoord op
de politieke/bestuurlijke vraag om de projecten in
samenhang te beschouwen (Tweede Kamer, 17
december 2007). In hoeverre de aantrekkelijkheid van
de regio voor wonen en werken toeneemt door de
projectalternatieven voor de RijnlandRoute is uit de
KKBA niet of nauwelijks af te leiden. Daarnaast is de
KKBA er niet op toegesneden om nut en noodzaak van
de RijnlandRoute vast te stellen: nut en noodzaak
komen immers voort uit het doel om de concurrentiepositie van de regio te versterken (door de achterblijvende woningbouwproductie en economische
ontwikkeling van de regio een impuls te geven). De
aanleg van de RijnlandRoute is daarvoor een randvoorwaarde en geen doel op zich.

daarmee ook aan het woningbouwprogramma,
waaronder deze woningbouwprojecten. Daarom is de
KKBA aangevuld met een gevoeligheidsanalyse voor
deze projecten. Daarbij is er voor het nulalternatief
vanuit gegaan dat deze locaties niet worden ontwikkeld
(in de projectalternatieven dus wel).
Uitkomsten KKBA

In tabel 1 is het basisformat OEI bij MIT-planstudies
voor de alternatieven van de RijnlandRoute ingevuld. In
de tabel zijn eerst voor alle alternatieven de projecteffecten in reistijdwinst (in uren per jaar) weergegeven
voor bestaand verkeer en gegenereerd verkeer (zichtjaar
2020). Deze zijn met het verkeersmodel RVMK Regio
Holland Rijnland bepaald. De Stadsrandroute scoort
hierin het best van alle varianten. Verder zijn de effecten
tijdens de bouwperiode kwalitatief weergegeven. Alle
alternatieven scoren negatief waarbij de overlast voor
de omgeving in geval van Holland Rijnland in het Groen
groter is dan bij de twee andere varianten.
In de rechterkolom zijn alle kosten en baten in euro’s
uitgedrukt (NCW 2009-2116 met een discontovoet van
5,5%). Zoals uit de tabel blijkt leidt geen enkel alternatief voor de RijnlandRoute tot een positief saldo op
basis van het basisformat, elk alternatief heeft een
negatief saldo. De Stadsrandroute variant 2a scoort het
minst slecht met een saldo van - 239,5 miljoen euro.
Alhoewel dit niet de goedkoopste variant is (Zoeken
naar Balans, 3a vraagt om net iets lagere investeringsen onderhoudskosten), zorgen de bereikbaarheidsbaten
die in geval van de Stadsrandroute het hoogst zijn
ervoor dat de variant 2a het minst slecht scoort. Deze
wordt wel op de voet gevolgd door Zoeken naar Balans
variant 3a.
De slechtst scorende variant is het spoortracé van
Holland Rijnland in het Groen met een saldo van -743,2
miljoen euro. De bereikbaarheidsbaten van deze variant
zijn nog het meest vergelijkbaar met Zoeken naar
Balans variant 3b, maar de benodigde investeringskosten van deze variant zijn het hoogst.

Nulalternatief

Conform de leidraad OEI voor MIT-planstudies is een
referentiesituatie voor de KKBA vastgesteld, het
zogeheten nulalternatief. Het nulalternatief betreft een
situatie waarin alle vastgestelde plannen voor woningbouw en bedrijventerreinen gerealiseerd worden,
daarnaast de RijnGouwelijn wordt gerealiseerd, maar er
geen RijnlandRoute wordt aangelegd. Uiteraard is het
niet denkbaar dat deze situatie zou ontstaan zonder
enige investeringen in een wegverbinding, maar omdat
de investeringen in deze theoretische situatie niet vast
te stellen zijn, zijn ze niet meegenomen in het
nulalternatief. Dit leidt echter wel tot een vertekend
beeld van de uitkomsten. Hierdoor kunnen baten
mogelijk onderschat worden.
Een aantal woningbouwprojecten in Katwijk stagneert
vanwege een ontoereikende bereikbaarheid en
luchtkwaliteitsproblemen (uitspraken Raad van State).
De aanleg van de RijnlandRoute geeft een impuls aan de
verbetering van de bereikbaarheid in de hele regio en

In tabel 2 is het format leefomgeving ingevuld voor de
projectalternatieven van de RijnlandRoute. Er worden
in de tabel drie hoofdcategorieën ‘externe effecten’
onderscheiden, namelijk die op luchtkwaliteit, geluid
en natuur/milieu.
In het eerste blok zijn voor luchtkwaliteit het totaal
aantal extra tonnen emissies weergegeven voor CO2,
NOx, PM10 en SO2. Deze zijn in het tweede blok vertaald
naar euro’s. De extra emissiekosten als gevolg van de
RijnlandRoute zijn redelijk beperkt en liggen tussen de
3,3 en 5,3 miljoen euro (NCW).
Voor geluid geldt dat – met uitzondering van Holland
Rijnland variant 1a – er zelfs sprake is van een afname
van de kosten van geluidsoverlast. Dit terwijl voor de
meeste alternatieven geldt dat het totaal aantal
gehinderden wel iets toeneemt ten opzichte van het
nulalternatief. Dit komt omdat het aantal gehinderden
in de grootste dB(A) klassen afneemt. In de praktijk
zullen de kosten van geluidsoverlast nog gunstiger
uitvallen. In de geluidsoverlastanalyse die voor deze
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euro

uren

Reiskosten

Effecten gegenereerd

%

Interne rentevoet

Baten/kosten verhouding

euro

euro

euro

euro

Netto Contante Waarde

Saldo KKBA

Totaal kosten

Beheer en onderhoud

Investeringskosten

Kosten

Totaal baten

Verkeersveiligheid

Veiligheid

Effecten bouwperiode

kwalitatief (+/-)

euro

Betrouwbaarheid

verkeer

uren

Meeteenheid

Reistijdwinst

Bereikbaarheid

Aspect

--

13.712

395.817

1a

--

15.748

577.424

1b

--

35.269

734.706

1sp

Holland Rijnland in het Groen

Projecteffecten in 2020, verandering ten opzichte van nulalternatief

Resultaten KKBA

-

19.513

843.751

2a

-

19.513

843.751

2b

Stadsrandroute

-

18.537

587.124

3a

-

19.079

723.426

3b

Zoeken naar Balans

0,19

-364,4

451,8

85,1

366,7

87,4

-0,10

2,1

3,7

6,5

75,2

1a

0,24

-407,9

537,1

101,9

435,2

192,7

-0,11

2,4

11,4

9,7

105,9

1b

0,18

-743,2

908,8

177,5

731,2

165,6

-0,10

5,6

10,4

13,1

136,7

1sp

Holland Rijnland in het Groen

0,45

-239,5

432,2

70,9

361,3

192,7

-0,07

3,0

18,0

19,2

152,6

2a

0,37

-328,3

521,0

89,0

431,9

192,7

-0,07

3,0

18,0

19,2

152,6

2b

Stadsrandroute

Veranderingen ten opzichte van nulalternatief

Netto contante waarde 2009-2116 (mln. euro)

0,36

-253,6

394,2

67,8

326,4

140,6

-0,06

2,8

13,9

12,8

111,1

3a

0,34

-332,9

503,7

89,3

414,5

170,9

-0,07

2,8

20,0

15,3

132,8

3b

Zoeken naar Balans
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* externe veiligheid GR

kwalitatief (+/-)

binnen PR=10-6
contour

kwetsbare
objecten

aantal (beperkt)

kwalitatief (+/-)

* cultuurhistorie

* externe veiligheid PR

kwalitatief (+/-)

* archeologie

aantal aangetaste
objecten

kwalitatief (+/-)

* landschap

* landgoederen

aantal NIsg
punten

* natuur

0

0

0

0

0

0

0

748

Geluid

Natuur en Milieu

0,00

* SO2

aantal gehinderden

0,00

* PM10

51,41

1a

0,05

uitstoot (in
tonnen)

Meeteenheid

* NOx

* CO2

Luchtkwaliteit/emissies

Aspect

0

0

0

0

0

0

0

-1.150

0,00

0,00

0,05

52,55

1b

0/+

0

0

0

0

0

0

-1.040

0,00

0,00

0,03

40,42

1sp

Holland Rijnland in het Groen

+

0

1

-

-

--

-3,58

2.176

0,00

0,00

0,08

74,83

2a

+

0

1

-

-

--

-3,58

407

0,00

0,00

0,08

74,83

2b

Stadsrandroute

0/+

0

1

-

-

-

-2,04

1.941

0,00

0,00

0,08

75,19

3a

0/+

0

1

-

-

-

-2,04

1.484

0,00

0,00

0,08

76,07

3b

Zoeken naar Balans

Projecteffecten in 2020, verandering ten opzichte van nulalternatief

0,8

4,9

1a

-0,3

5,0

1b

-1,5

3,9

1sp

Holland Rijnland in het Groen

-0,9

7,4

2a

-2,6

7,4

2b

Stadsrandroute

Veranderingen ten opzichte van nulalternatief

Netto contante waarde 2009-2116 (mln. euro)

-1,7

7,4

3a

-2,3

7,5

3b

Zoeken naar Balans

studie is uitgevoerd is namelijk geen rekening gehouden met geluidswerende maatregelen, terwijl deze wel
onderdeel uitmaken van de projectalternatieven en de
kostenramingen.
Op het aspect natuur en milieu valt op dat alle varianten
van Holland Rijnland in het Groen neutraal scoren ten
opzichte van het nulalternatief. Daarmee scoort deze
variant het beste op natuur en milieu vergeleken met
Zoeken naar Balans en de Stadsrandroute. Dit komt
omdat deze variant uitgaat van herprofilering van
bestaande infrastructuur en dus niet de natuurlijke
omgeving aantast. Alleen op het gebied van het externe
veiligheid (groepsrisico) scoren de andere varianten
beter.
Zoeken naar Balans en Stadsrandroute scoren beide
negatief op de aspecten natuur, landschap, archeologie,
cultuurhistorie en landgoederen. De Stadsrandroute
scoort daarbij op de aspecten natuur en landschap nog
slechter dan Zoeken naar Balans.
Op het aspect Externe veiligheid wordt er voor alle
alternatieven neutraal gescoord ten opzichte van het
nulalternatief als het gaat om het aantal (beperkt)
kwetsbare objecten binnen de PR=10-6 contour. Voor
het groepsrisico geldt dat Stadsrandroute en Zoeken
naar Balans (licht) positief scoren, waarbij de
Stadsrandroute het beste scoort.
Gevoeligheidsanalyse

In de gevoeligheidsanalyse is in beeld gebracht welke
effecten te verwachten zijn als, in vergelijking met de
projectalternatieven, in het nulalternatief een aantal
woningbouwlocaties en bedrijventerreinen in Katwijk
niet aangelegd worden. Dit levert een extra baat op van
grofweg 165 miljoen euro in de woning- en grondmarkt,
in de tabellen is deze baat niet opgenomen.
Daartegenover staat dat, indien deze woningbouwlocaties in het nulalternatief niet worden gerealiseerd, de
druk op de weginfrastructuur in het nulalternatief
afneemt. In dat geval zouden de bereikbaarheidbaten
(zie tabel 1) afnemen met circa 70 tot 80 mln euro.
Effecten die buiten de scope vallen

Als het gaat om de onderlinge vergelijking van de
projectalternatieven voor de RijnlandRoute (waar de
KKBA methodisch voor bedoeld is) blijven de volgende
aspecten onderbelicht:
• Voor de Randstad is er specifiek beleid geformuleerd
om efficiënt om te gaan met de ruimte vanwege de
lokale ruimtedruk. Er wordt ingezet op krachtige
steden en het open houden van nationale landschappen en Rijksbufferzones. Voor de Rijksbufferzones
wordt daar bovenop ingezet op het versterken van de
recreatieve functie. Beide zaken duiden op gebiedsgericht en regionaal gedifferentieerd beleid. De
KKBA-methodiek drukt effecten landelijk uit en gaat
daarmee voorbij aan dergelijke regionale doelen. De
‘extra‘ waarde van open ruimte in de Randstad (door
schaarste) speelt zodoende geen rol in de afweging
van de alternatieven voor de RijnlandRoute op basis
van de voorliggende KKBA;

58 | Eindrapport - Integrale Benadering Holland Rijnland- 15 oktober 2009

• E en open natuurgebied wordt anders gewaardeerd
dan een natuurgebied dat toegankelijk is voor
recreatie (zoals Rijksbufferzones), zeker in het
zuidelijk deel van de Randstad waar tekorten zijn
vastgesteld aan mogelijkheden voor dagrecreatie. De
aanleg van infrastructuur kan de toegankelijkheid van
deze gebieden (voor langzaam verkeer vanuit het
stedelijk gebied) belemmeren. De waarde van zo’n
gebied voor haar gebruikers kan daarmee afnemen.
De effecten van de projectalternatieven van de
RijnlandRoute op de recreatieve toegankelijkheid van
de Rijksbufferzone blijven momenteel nog buiten
beschouwing omdat hier nog geen goede beoordelingsmethodieken voor bestaan.
Het reviewteam constateert nog een aantal andere
zaken die onderbelicht blijven in de KKBA. Het gaat dan
om bredere netwerkeffecten, het functioneren van
regionale markten en de lokale ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden. Deze punten worden nader
toegelicht in een apart kader in paragraaf 4.6.

4.4 Draagvlak
Bij de ondertekening van het Randstad Urgent-contract is
de afspraak gemaakt dat er een besluit komt over een
bestuurlijk gedragen voorkeursvariant met zicht op financiering en waarvan de belangrijkste effecten in beeld zijn.

4.4.1 Wanneer en bij wie
De Integrale Benadering Holland Rijnland onderzoekt
bereikbaarheidsoplossingen op inhoud en draagvlak.
Het betreft vooral, maar niet uitsluitend, bestuurlijk
draagvlak. Voor besluitvorming op het bestuurlijk
overleg MIRT van oktober 2009 is het formeel voldoende dat de gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de
provincie Zuid-Holland mandaat heeft van Gedepu
teerde Staten en het Dagelijks Bestuur van Holland
Rijnland. De uitwerking van de adviezen van de commissie Elverding door het project ‘Sneller en Beter’ loopt
parallel aan deze MIRT-verkenning. Zowel de visievorming op de bereikbaarheid van de regio Holland Rijnland
als de start van de projecten RijnGouwelijn-West en
RijnGouwelijn-Oost en de RijnlandRoute dateren van
ruim voor 1 januari 2009. Toch is in de uitwerking van de
Integrale Benadering Holland Rijnland zoveel mogelijk
gehandeld naar de geest van de adviezen in overleg met
het project ‘Sneller en Beter’ en de regiegroep.
De praktijk is namelijk subtieler dan de formeel
geldende afspraken. De lokale politiek beïnvloedt de
Provinciale Staten en Tweede Kamer direct en indirect.
Er moet rekening gehouden worden met individuele
belangen van lokaal en regionaal opererende partijen,
zeker waar het gaat om gemeenten op wiens grondgebied maatregelen fysiek neerslaan. Bij de bestuurlijke
oordeelsvorming weegt het draagvlak, naast effectbeoordeling en de financiën, dus stevig mee. In bijlage 1
wordt ingegaan op de essentiële belangen langs de
diverse tracés, de inpassing van de RijnGouwelijn, de
aansluiting met Leiden Bio Science Park, de oplossinIntegrale Benadering Holland Rijnland

gen voor de ontsluiting van de Duin- en Bollenstreek en
het gebied rond de zuidelijke regiogemeenten.

spoortracé gering: men verwacht grote problemen ten
aanzien van ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid.

4.4.2 Bestuurlijk draagvlak

Uit bestuurlijke signalen uit Wassenaar, Katwijk,
Voorschoten, Leiden, regio Holland Rijnland, provincie
Zuid-Holland en het ministerie van VROM maakt het
projectteam op dat deze partijen niet kunnen instemmen
met het cluster Stadsrandroute. Voor deze partijen geldt
dat de doorsnijding van de Rijksbufferzone Duin, Horst
en Weide ten zuiden van Valkenburg een onoverkomelijk
aantasting is. In een eerder stadium heeft de provincie
Zuid-Holland een MKBA-rapportage voor de Rijnland
Route laten opstellen, naar aanleiding daarvan hebben
Provinciale Staten in juni 2008 en het Dagelijks Bestuur
van Holland Rijnland in maart 2008 besloten tracévarianten ten zuiden van Valkenburg af te laten vallen. In de
verdere uitwerking van het plan voor Valkenburg is
rekening gehouden met deze keuze. Medewerkers van de
gemeenten Katwijk en Wassenaar, de provincie ZuidHolland en het ministerie van VROM hebben aangegeven
dat het huidige plan voor Valkenburg aangepast moet
worden bij een keuze voor de Stadsrandroute en schatten
dit in als een bestuurlijk bezwaarlijk punt. Onder meer de
kans van slagen voor een internationaal topwoonmilieu
achten zij zeer klein in dit cluster.

Om de grenzen van het bestuurlijk draagvlak te
onderzoeken zijn er naast de bestuurlijke conferenties
op 11 maart 2009 en 20 april 2009 diverse bilaterale
gesprekken gevoerd.
Op basis van deze informatie heeft het projectteam een
inschatting gemaakt van het draagvlak van de oplossingsclusters. De mate van draagvlak voor een oplossingscluster blijkt voornamelijk afhankelijk van het
tracé van de RijnlandRoute en dan vooral afhankelijk
van de wijze waarop deze in de omgeving is ingepast en
welke effecten een cluster daarmee heeft op de
leefomgeving. Onderstaande zienswijzen van verschillende actoren zijn nadrukkelijk geen ingenomen
standpunten door colleges, raden of staten, tenzij dit
expliciet is aangegeven.
Het projectteam schat in dat voor bestuurders uit
Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout, Noordwijk,
Teylingen, Kaag en Braassem en Leiderdorp en voor het
ministerie van Verkeer en Waterstaat alle oplossingsclusters acceptabel zijn. Bestuurders uit de betreffende
gemeenten hebben in gesprekken wel expliciet
aangegeven in alle gevallen een gedegen inpassing voor
te staan en zij steunen hun collega-gemeenten om dit
zo goed mogelijk te kunnen realiseren. De bestuurders
uit de Duin- en Bollenstreek hebben daarnaast te
kennen gegeven dat, ondanks de positieve effecten van
de RijnlandRoute voor de bereikbaarheid van de
Bollenstreek, aanvullende maatregelen nodig zijn voor
een goede (interne) ontsluiting van de streek.
Voor bestuurders van de gemeente Zoeterwoude is het
in alle oplossingsclusters wenselijk dat de aanpassingen
aan bestaande aansluitingen en/of nieuwe aansluitingen op de A4 geen negatieve gevolgen hebben voor het
Groene Hart. De gemeenteraad maakt zich bovendien
zorgen over de consequenties voor de molen ‘Zelden
van Passe’ bij de oplossingsclusters Stadsrandroute en
Zoeken naar Balans.
Bestuurders uit de gemeente Leiden geven aan niet de
voorkeur te geven aan het oplossingscluster Holland
Rijnland in het Groen. Er wordt onder meer gevreesd
voor een sterke achteruitgang van de leefbaarheid in de
stad wanneer een variant via de Churchilllaan (1a en 1b)
wordt gerealiseerd. Vertegenwoordigers van de regio
Holland Rijnland, provincie Zuid-Holland en het
ministerie van VROM hebben ook hun zorgen uitgesproken over de leefbaarheid in de stad Leiden in het
cluster Holland Rijnland in het Groen. Partijen (Rijk,
provincie en regio) zijn overwegend positief over het
alternatief spoortracé omdat dit alternatief de omgeving maximaal ontziet maar voorzien dat dit alternatief
weinig kansrijk is vanwege de hoge investeringskosten
en gezien de beperkte financiële ruimte bij partijen. In
de gemeente Leiden is het draagvlak voor het alternatief

Bestuurders uit de gemeente Wassenaar maken zich
ernstig zorgen over het ruimtebeslag van het nieuwe
knooppunt Maaldrift, zowel in het cluster
Stadsrandroute als in het cluster Zoeken naar Balans.
Daarnaast vrezen vertegenwoordigers van Wassenaar
dat de Stadsrandroute een verkeersaantrekkende
werking zal hebben op de N44 door Wassenaar.
Het college van B&W in Voorschoten heeft via diverse
kanalen aangegeven niet zonder meer in te kunnen
stemmen met de oplossingsclusters Stadsrandroute en
Zoeken naar Balans in verband met de doorsnijding van
de gemeente. Bestuurlijk heeft men aangegeven alleen
in te kunnen stemmen met één van deze clusters indien
het tracédeel van de RijnlandRoute dat de gemeente
doorsnijdt in een lange tunnel wordt gerealiseerd (niet
horen, niet ruiken en niet zien). Daarnaast willen de
bestuurders van de gemeente Voorschoten geen
aansluiting van de RijnlandRoute op de Voorschoterweg
op Voorschotens grondgebied. Bestuurders van de
gemeente Leiden hebben zich op dat punt juist positief
uitgesproken, omdat daarmee een extra doorsnijding in
de Oostvlietpolder (voor een aansluiting van de
RijnlandRoute op het Leidse wegennet) vermeden kan
worden. Een oplossing voor groen en langzaam verkeer
in de Oostvlietpolder kan dit bezwaar verminderen.
Burgers en bestuurders van de gemeente Leiden achten
verder een verdiepte ligging van de RijnlandRoute ter
hoogte van de wijk Stevenshof noodzakelijk.
Tot slot hebben vertegenwoordigers van de provincie
Zuid-Holland, de regio Holland Rijnland en de gemeente
Katwijk aangegeven fasering van de RijnlandRoute
onwenselijk te vinden. Zij vrezen ervoor dat het gedeelde
eindbeeld met een faseringsoplossing in gevaar komt.
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4.5 Integrale vergelijking

RijnGouwelijn

Binnen het project RijnGouwelijn-West is de dialoog
zowel tussen bestuurders als met lokale belanghebbenden al lang gaande. Op belangrijke punten, zoals de
tracékeuze in Leiden en bij Katwijk, hebben betreffende
raden ingestemd. Rond Knoop Leiden-West is er in een
aantal sessies onderzoek gedaan naar de mogelijkheden
voor verlegging van het tracé naar alternatieve passages
onder de A44 (ondermeer bij de Wassenaarseweg te
Leiden). Hiervoor bleek het draagvlak bij Leiden,Oegst
geest, Katwijk en de Universiteit Leiden klein en ook de
haalbaarheid van een dergelijke ingreep is gering.

In dit hoofdstuk zijn alle varianten aan de hand van de
criteria uit het beoordelingskader beschreven en
beoordeeld. Onderstaande tabel bevat de verschillende
beoordelingen in één oogopslag.

Vergelijking - Cluster
Holland Rijnland in het Groen

Stadsrandroute

Zoeken naar
Balans

1a

1b

1sp

2a

2b

3a

3b

Reistijdverkorting algemeen

+

+/++

++

++

++

+/++

++

Doorstroming doorgaand verkeer

0

0

0

0

0

0

0

Robuustheid

0/+

0/+

+

++

++

+/++

+/++

Afname tekort woningvoorraad

+

+

+

+

+

+

+

Afstemming vraag–aanbod regio

0

0

0

0

0

0

0

Randstedelijke woningmarkt

+

+

+

-

-

+

+

Arbeidsplaatsen

+

+

+

+

+

+

+

Knooppuntontwikkeling

+

+

++

0

0

+

+

Bereikbaarheid speerpunten

+

+

++

+

+

++

++

Efficiënt ruimtegebruik

0

+

++

--

--

-

-

Barrièrewerking

-

0

++

--

-

--

-

Landschappelijke kwaliteit

0

0

0

--

--

-

-

Cultuurhistorie

0

0

0

--

--

-

-

Geluid: aantal potentieel gehinderden

-

0

+

-

-

-

-

Geluid: ernst hinder

--

0

+

-

-

-

-

Lucht PM10

0

0

0

0

0

0

0

Lucht NO2

0

0

0

0

0

0

0

Kosten weginfra excl. BTW

534,9

635 ,2

1069,3

522,7

626,3

466,3

602,3

Kosten weginfra incl. BTW

631,4

750,7

1270,6

603,1

727,3

541,8

703,5

Kosten RijnGouwelijn (excl. BTW)

212

212

212

212

212

212

212

Criteria

Variant

Bereikbaarheid

Woningbouw

Economische ontwikkeling

Ruimtelijke kwaliteit

Milieu

Kosten
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4.6 Oordeel reviewteam
Deze paragraaf bevat het eindoordeel van het reviewteam over de Integrale Benadering Holland Rijnland.
Het review is tot stand gekomen op basis verschillende
tussentijdse informatiebijeenkomsten en een afsluitende beoordelingsbijeenkomst.
Bekijk de regio vanuit de Randstad

De verkenning laat zien dat de regionale ontwikkeling
gebaat zou zijn bij een concrete Randstedelijke visie.
Wanneer de blik vanuit dat Randstedelijke niveau
gericht wordt op aangrenzende gebieden als
Haaglanden en de Amsterdam Metropolitan Area
ontstaat pas echt een beeld van de effecten. Het rapport
‘Structuurvisie Randstad 2040’ biedt hiervoor aanknopingspunten, met de nadruk op kenniseconomie en
duurzaamheid.
Meer dan de inpassing van regionale wegen gaat het
hier om een koppeling tussen weg (auto) en openbaar
vervoer. De structuurvisie voor de Randstad biedt echter
te weinig concrete handvatten om te beoordelen in
hoeverre de oplossingsclusters hiermee in lijn zijn.
Idealiter zou moeten worden gestreefd naar een
toekomstvaste hoofdstructuur voor de Randstad.
Ontwikkelingspotentieel van de regio en een duurzame
toekomst

Het reviewteam deelt de voornaamste beweegredenen
van de Integrale Benadering Holland Rijnland: een
betere oost-westverbinding en bundeling van de
verstedelijking in de As Leiden-Katwijk en daarmee het
openhouden van het gebied in de Duin- en
Bollenstreek. Tegelijkertijd ontstaan er hiermee
ontwikkelingspotenties voor de Knoop Leiden-Oost aan
de kant van de A4 en de Knoop Leiden-West aan de A44.
Het is van belang deze (economische) potenties goed
naar waarde te schatten en via gebiedsontwikkeling te
benutten. Er liggen grote kansen voor de ontwikkeling
van de gehele A44-zone. Door de A44 over een grotere
lengte (Sassenheim-Leiden-Zuid of zelfs Den Haag) te
voorzien van een parallelstructuur, kunnen op de
ontvlochten rijbanen nieuwe aansluitingen worden
gecreëerd. Dit biedt mogelijkheden voor de ontwikkeling van deze zone en een betere ontsluiting van de
Duin- en Bollenstreek en Leiden. De maximumsnelheid
op deze weg zou niet lager mogen zijn dan 100 km per
uur. Het reviewteam waarschuwt dat bij de keuze voor
een maaiveldvariant de komende decennia discussie zal
blijven bestaan of de RijnlandRoute toch niet onder de
grond had gemoeten. Daarnaast is het goed om te
kijken of er ontwikkelingen door varianten worden
uitgesloten. De ervaring leert dat een variant die nu
‘goedkoop’ lijkt in de toekomst dermate ter discussie
komt te staan, dat deze uiteindelijk (na meerdere
‘inpassingsronden’ ) duurder uitvalt.

Eindoordeel

Het reviewteam geeft het volgende oordeel over de
ontwikkelde clusters:
• Holland Rijnland in het Groen: het  tracé door de
Churchilllaan biedt weinig kansen voor stedelijke
impulsen en er worden onderweg weinig interessante
locaties aangedaan. De bereikbaarheid wordt
onvoldoende verbeterd en de robuustheid van het
hoofdwegennet is er niet bij gebaat. Verdere
ontwikkeling van het knooppunt Leiden-West is
binnen dit cluster wel goed mogelijk. Belangrijke pré
is dat het schaarse groen van onder andere de
bufferzone hiermee wordt gespaard;
• De Stadsrandroute: goed bereikbare locaties aan de
stadsrand zullen hierin een aanzuigende werking
hebben op werkgelegenheid, waardoor die zich naar
de stadsrand verplaatst. Werknemers moeten
vervolgens naar de stadsrand reizen, met als gevolg
toenemend autogebruik, afnemend fietsgebruik
maar ook andere verplaatsingsbewegingen en minder
sociale samenhang in de stad. Rondom de infrastructuur zal verdere verstedelijking plaats vinden. De
Stadsrandroute zorgt voor een onomkeerbare
doorsnijding van het groen;
• Zoeken naar Balans biedt kansen voor de verdere
economische ontwikkeling van de A44-zone tot een
soort ‘parkway’. Daarbinnen kan het multimodaal
knooppunt Leiden-West verder worden ontwikkeld.
De bereikbaarheid van de regio verbetert met dit
systeem, dat gedeeltelijk de infrastructuur over de
weg (RijnlandRoute) en rail (RijnGouwelijn) bundelt.
Tevens wordt het hoofdwegennet versterkt.
Als meest kansrijke oplossing wordt echter een nieuwe
variant gezien, het alternatieve spoortracé, waarin de
RijnlandRoute als het ware parallel loopt aan het spoor
en de RijnGouwelijn. Op deze wijze worden weg en
openbaar vervoer het beste met elkaar verknoopt en
wordt het Centraal Station Leiden het primaire
multimodale knooppunt, dat in de toekomst nog verder
ontwikkeld kan worden. Deze variant wordt beschreven
in bijlage 3.
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Opmerkingen reviewteam over KKBA
“Ten behoeve van de afweging van alternatieve tracés
voor de RijnlandRoute is een kentallen kostenbatenanalyse (KKBA) opgesteld. Dat is nuttig, maar beseft
moet worden dat een KKBA volgens de gangbare
(OEI-)methodiek ook belangrijke beperkingen kent. In
het geval van de RijnlandRoute zijn vooral drie
soorten van effecten volgens het reviewteam niet of
zeer onvoldoende in de KKBA opgenomen:
• bredere netwerkeffecten. De KKBA geeft reistijdwinsten en voordelen van betrouwbaarheid binnen
het direct door de RijnlandRoute ontsloten gebied.
De route heeft echter ook een systemische rol in het
Randstedelijke hoofdwegennet. De alternatieven
variëren bijvoorbeeld ten aanzien van effecten voor
de noordelijke ontsluiting van Den Haag. Het door
het reviewteam aangedragen alternatief voor het
spoortracé, waarbij de route direct op Leiden CS
wordt aangetakt, zal volgens het team relatief grote
positieve netwerkeffecten kunnen generen omdat
vanwege de koppeling tussen weg en spoor op een
strategische lokatie in de Randstad een groot deel
van het Randstedelijke mobiliteitssysteem aan
robuustheid wint.

oost-west verbindingen functioneren markten
binnen de regio suboptimaal. Het wegnemen van
die knelpunten zorgt niet alleen direct voor beter
functionerende regionale markten maar neemt
bovendien een zeker deel van de pendel over
langere afstand in noord-zuid richting weg, met
reistijdwinst tot gevolg.
• lokale ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden.
Naast de in de integrale afweging opgenomen
woningnieuwbouwlocaties hebben de alternatieven
ook verschillende effecten op de mogelijkheden
voor en waarde van andere ontwikkelings- en
herstructureringslocaties voor werken (bedrijventerreinen, kantoren), voorzieningen en wonen. Deze
mogelijkheden zijn niet in de KKBA opgenomen.
Veel hangt in dit opzicht af van de precieze wijze van
inpassing en lokale ontsluiting van de route. De
vorming van een parallelstructuur over een deel van
de A44 geeft kansrijke mogelijkheden voor
hoogwaardige economische ontwikkeling in een
strategisch gelegen deel van de Randstad, met grote
maatschappelijke baten tot gevolg. Eenzelfde
argument geldt voor de aantakking van een
spoorzone-plus trace op het Leidse CS-gebied.”

• effecten op het functioneren van regionale markten
voor arbeid en toeleveringen. Als deze markten door
toedoen van betere verbindingen meer efficiënt
gaan functioneren geeft dat welvaartswinst. Omdat
dit nader onderzoek vergt zijn deze effecten niet
meegenomen in de KKBA voor de RijnlandRoute.
Het reviewteam schat in dat deze welvaartseffecten
in het geval van de RijnlandRoute significant zullen
zijn. Vanwege de huidige grote knelpunten in de
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5. Conclusies en
aanbevelingen
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5.1 Conclusies
Algemeen

Alle oplossingsclusters, Holland Rijnland in het Groen,
de Stadsrandroute en Zoeken naar Balans versterken het
wegennetwerk van Holland Rijnland. Reistijden nemen
duidelijk af en de robuustheid van het wegennet
verbetert. Investeringen in de RijnlandRoute en het
hoofdwegennet, als onderdeel van een samenhangend
pakket van maatregelen, leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de regio. De
aanleg van de RijnlandRoute vermindert de problematische drukte op de A44/N44 tussen Leiden en Den Haag,
doordat tot maximaal 22% van het verkeer via de
RijnlandRoute afvloeit. Wel zorgt de RijnlandRoute voor
meer druk op de A4 tussen Leiden en Den Haag
waardoor een verruiming van de capaciteit nodig is. Op
de A4 tussen Leiden en Burgerveen leidt de
RijnlandRoute nauwelijks tot extra verkeerstoename.
De RijnlandRoute als extra verbinding tussen de A4 en
A44 draagt bij aan de robuustheid van de corridor A4/
A44.
Alle oplossingsclusters hebben een positief effect op het
terugdringen van het woningtekort in de regio. Tevens
is er een positief effect te verwachten op het aantal
arbeidsplaatsen, onder meer door afname van de
reistijden naar de economische speerpunten in alle
oplossingsclusters. De maatregelen die in deze
verkenning zijn onderzocht maken verdere concentratie
van verstedelijking op de As Leiden-Katwijk mogelijk.
Hiermee wordt uitvoering van het beleid mogelijk om
de Duin- en Bollenstreek, het Groene Hart en de
Rijksbufferzone Duin, Horst en Weide zo veel mogelijk
open te houden. Het weer vlot trekken van de regionale
verkeersproblematiek werkt daarbij als impuls voor de
tanende regionale economie en draagt bij aan de
verdere ontwikkeling van de Randstedelijke economie.
De RijnGouwelijn vormt als hoogwaardig openbaarvervoerverbinding een belangrijke schakel in het
Zuidvleugelnet. Dit sluit aan bij de ontwikkelingsvisie
van het regionale netwerk voor openbaar vervoer. De
verschillende vervoersmodaliteiten kennen ieder een
eigen doelgroep. In gezamenlijkheid dragen ze bij aan
de ontsluiting van de regio. Daarbij kan een multifunctioneel transferium bij de Knoop Leiden-West ontwikkelingskansen bieden, omdat daar A44, RijnlandRoute9
en RijnGouwelijn bij elkaar komen centraal in de As
Leiden-Katwijk.

Bereikbaarheidsmaatregelen in de As Leiden-Katwijk
zijn positief voor de bereikbaarheid van de Greenport
Duin- en Bollenstreek, met name in de richting
Rotterdam/Den Haag. Ze lossen echter niet de problemen op met de interne bereikbaarheid en ontsluiting.
Daarvoor zijn aanvullende regionale maatregelen
nodig.
Vergelijk oplossingsclusters

De drie onderzochte oplossingsclusters maken de
benodigde economische ontwikkeling en woningbouw
mogelijk. Geen van de oplossingsclusters scoort op alle
onderdelen van het beoordelingskader het beste. Een
keuze tussen de oplossingsclusters is vooral bestuurlijk
een afweging van kosten, effecten en draagvlak.
Wel kan uit het ingevulde beoordelingskader het
volgende worden geconcludeerd:
• De kosten voor de variant 1sp voor de RijnlandRoute
(spoortracé binnen Holland Rijnland in het Groen)
zijn significant hoger dan de kosten van de andere
verkende varianten. Dit geldt eveneens voor het
alternatieve spoortracé, inclusief diens (potentiële)
opbrengstenkant.
• In de oplossingsclusters Stadsrandroute en Zoeken
naar Balans zijn meerdere alternatieven mogelijk
voor de aansluiting op het stedelijk wegennet van
Leiden aan de oostzijde. Dit zijn een ontsluiting van
Leiden via de by-pass Oostvlietpolder die geen deel
uitmaakt van de doorgaande RijnlandRoute, en een
volledige aansluiting op de Voorschoterweg als
onderdeel van de RijnlandRoute. Het onderscheid
tussen deze alternatieven ligt niet op het vlak van de
kosten, maar vooral op de ruimtelijke effecten en in
mindere mate op het verkeerskundig effect.
• Het is mogelijk de Knoop Leiden-West te laten
afwikkelen zonder grootschalige ingrepen en
inclusief een passage van de RijnGouwelijn. Het
verlagen van de snelheid op de A44 naar 100 km per
uur is dan een voorwaarde.
• Op de onderdelen efficiënt ruimtegebruik en
barrièrewerking scoren alleen de varianten 1b en 1sp
binnen Holland Rijnland in het Groen positief.
• Het saldo van baten en kosten valt voor alle oplossingsclusters laag uit (0,18-0,45). Dit betekent dat de
investeringskosten van de infrastructuur hoger zijn
dan de welvaartsbaten die hieruit voortvloeien. De
methodiek brengt echter niet de bijdrage aan de
doelstellingen van het project in beeld voor de
verdichting in de As Leiden-Katwijk en het openhouden van de omliggende groene gebieden.
• Er zijn veel uiteenlopende lokale belangen op de As
Leiden-Katwijk. Hierdoor heeft elke onderzochte
variant zowel voor- als tegenstanders.
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Mogelijkheid tot fasering

Realisatie van de onderzochte maatregelenpakketten zal
in een logische volgorde geschieden. De inrichting van
een realisatieprogramma kan ook op diverse manieren
worden vormgegeven. Hierbij moet expliciet rekening
gehouden worden met een aantal afhankelijkheden
tussen deze maatregelen in het pakket en hun tijdelijke
en blijvende effecten. Vanuit financieringsoverwegingen is het te overwegen de aanleg van een
RijnlandRoute hierin te faseren. Voor de RijnlandRoute
in combinatie met de maatregelen aan het hoofdwegennet is de volgende fasering mogelijk:
• In een eerste fase kunnen een aantal maatregelen
met een groot probleemoplossend vermogen worden
uitgevoerd. Met deze maatregelen kunnen de
grootste knelpunten voor de doorstroming op het
huidige traject worden aangepakt en kan een start
worden gemaakt met de realisatie van de belangrijkste ruimtelijke en economische opgaven, inclusief
een (gedeeltelijke) ontwikkeling van locatie
Valkenburg.
• In een tweede fase dient het hoofdwegennet gereed
te worden gemaakt om de autonome verkeerstoename en de toename die ontstaat door de aanleg van
de RijnlandRoute op te kunnen vangen.
• In de laatste fase wordt de RijnlandRoute
gecompleteerd.
Voor de RijnGouwelijn kan worden gedacht aan het
aanleggen van een later te vertrammen busbaan of het
later aanleggen van het gedeelte tussen ESA/ESTEC en
Noordwijk. Wel is het van belang voor het stimuleren
van het openbaar vervoergebruik dat er een HOVverbinding is bij de oplevering van de eerste woningen
op Valkenburg.
Proces

Samen verkennen loont! De verkenning en de ontwikkeling ervan door deelnemers met eigen en verschillende perspectieven en belangen heeft tot nieuwe,
rijkere inzichten geleid. In één slag komen meerdere
valkuilen en aandachtspunten naar voren; oplossingen
winnen aan kwaliteit. Door met elkaar aan een concrete
casus te werken blijkt stellingname omgevormd te
kunnen worden in dialoog. De samenwerking tussen
partijen is hierbij de sleutel tot het succes gebleken.
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5.2 Aanbevelingen
Keuze maken

Uit de probleemanalyse is duidelijk geworden dat het
noodzakelijk is maatregelen te nemen om de gestelde
doelen te kunnen bereiken. Aanbevolen wordt daarom
een keuze te maken voor één van de oplossingsclusters
om de planvorming van de verschillende projecten
voort te kunnen zetten.
Samenhang behouden

Er zit een samenhang in de maatregelen die als totaal
bijdragen aan het behalen van de doelstellingen.
Afgeraden wordt om te gaan ‘shoppen’ uit een
maatregelenpakket, omdat het risico zeer groot is dat
dan de samenhang en de relatie met de onderliggende
visie verloren gaat. Met name de overige benodigde
maatregelen voor de interne bereikbaarheid van de
Greenport vragen aandacht. Om dit voldoende op de
politiek en bestuurlijke agenda te houden, wordt het
aanbevolen de lopende studies (Noordelijke ontsluiting
Greenport en interne bereikbaarheid) onder te brengen
binnen het Randstad Urgent project ‘Transitie
Greenports’.
Verder wordt aandacht gevraagd voor het vasthouden
van de integrale blik. Zo wordt aanbevolen om
bijvoorbeeld bij de uitwerking van de verstedelijkingsafspraken, niet alleen rekening te houden met tempo in
de realisatie en bereikbaarheid, maar ook met groen. In
de organisatie van het vervolgtraject wordt daarom
aanbevolen om een vorm van coördinatie op te nemen.
De projecten kennen elke hun eigen vervolgproces,
maar aanbevolen wordt dat ze gebruik maken van de
resultaten van deze integrale verkenning. Zo wordt
bijvoorbeeld aanbevolen om de resultaten van de
Integrale Benadering Holland Rijnland te gebruiken
voor de verdere invulling van de tweede fase m.e.r. van
de RijnlandRoute.
Vervolgstudies

In de loop van de studie heeft het projectteam keuzes
moeten maken en niet alles gedetailleerd kunnen
bestuderen. Na een keuze voor een oplossingscluster
bieden een aantal onderwerpen kansen en wordt
aanbevolen deze nader uit te werken:
• De uitwerking van de Knoop Leiden-West:  dan met
name onderzoek naar: de keuze voor de nieuwe
locatie van een transferium bij Knoop LeidenWest, de
mogelijkheden en kansen van het opwaarderen tot
een multifunctioneel transferium in combinatie met
de ontwikkeling van het Leiden Bio Science Park en
de woningbouw in Rijngeest.
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• D
 e aansluiting oostzijde Leiden op de RijnlandRoute:
aanbevolen wordt nader onderzoek te doen naar de
varianten voor een aansluiting op de Voorschoterweg
en de by-pass Oostvlietpolder. Bij dit onderzoek kan
ook de ontsluiting van het nieuwe bedrijventerrein
Oostvlietpolder worden betrokken.
• De aansluiting van de RijnlandRoute op de A4: dit is
van belang bij keuze voor zowel de Stadsrandroute als
Zoeken naar Balans. Dit onderzoek is bedoeld om
schade aan het Groene Hart te voorkomen of te
minimaliseren. Een oplossing voor groen en
langzaam verkeer in de Oostvlietpolder is een
belangrijk onderdeel van deze vervolgstudie.
• De ontwikkeling van de A44-zone: indien het
oplossingscluster Zoeken naar Balans wordt gekozen,
is het aan te bevelen nader onderzoek naar de
A44-zone (Wassenaar-Leiden-Sassenheim). De A44
kan zich ontwikkelen tot drager voor economische
ontwikkelingen Een parallelstructuur aan de A44
biedt hier mogelijkerwijs kansen voor.
• De uitwerking van Maaldrift: bij Maaldrift wordt
nagestreefd om de effecten van de doorsnijding van
de ecologische structuur door de A44 te minimaliseren door bij de realisatie van de RijnlandRoute een
ecologische en/of recreatieve verbinding over of
onder de A44 aan te leggen. Dit hangt samen met de
problematiek van de barrièrewerking ten zuiden van
Leiden, onder andere Stevenshof.
• De ruimtelijke en verkeerskundige inpassing  van de
aansluitingen op de RijnlandRoute bij Locatie
Valkenburg, de aansluiting N441 en aansluitingen
Katwijk in samenhang met elkaar.
• De uitwerking bereikbaarheidsmaatregelen
Greenport Duin- en Bollenstreek: de oplossingsclusters sluiten aan bij andere regionale en lokale
bereikbaarheidsmaatregelen, zoals de maatregelen
voor de bereikbaarheid van de Greenport. Deze zijn
vastgelegd in de regionale samenwerkingsagenda van
de provincies Zuid- en Noord Holland (december
2008). Deze maatregelen dienen verder uitgewerkt te
worden in een gezamenlijk, integraal pakket met
procesafspraken, taken en verantwoordelijkheden.

• U
 itwerking van fasering: een eventueel faseringsscenario moet verder worden uitgewerkt en de bereikbaarheidseffecten ervan moeten modelmatig in beeld
worden gebracht. Dit is in deze studie slechts op
hoofdlijnen gedaan.
• Transferium Leiden-Oost: de gemeente Zoeterwoude
onderzoekt de mogelijkheden voor een recreatief
transferium. Dit transferium maakt Zoeterwoude
recreatief beter bereikbaar en dient als toegangpoort
tot het Groene Hart. Primair wordt hierbij gedoeld op
autoverkeer en langzaam verkeer. Het verdient verder
de aanbeveling te onderzoeken of een transferiumfunctie te realiseren is nabij de N11, RijnGouwelijn en
A4. Verder kan worden onderzocht of beide transferiumfuncties te combineren zijn.
• PPS: een aanbeveling is ook de mogelijkheden van
Publiek Private Samenwerking (PPS) te onderzoeken
voor een eventuele passage van Voorschoten als bij de
ontwikkeling van Valkenburg.

9 Behalve bij het oplossingscluster Stadsrandroute.
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Bijlage 1
Regionale
en lokale belangen

70 | Eindrapport - Integrale Benadering Holland Rijnland- 15 oktober 2009

Integrale Benadering Holland Rijnland

Regionale en lokale belangen
Op basis van onder meer besprekingen met alle
betrokken gemeenten wordt voor een aantal specifieke
locaties aangegeven welke belangen hier spelen op het
gebied van ruimtelijke kwaliteit, cultuurhistorische
elementen en de ontwikkeling van stedelijke functies.
Ecologische verbindingszones als onderdeel van de
Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS).
Twee verbindingen lopen van de duinen naar het
Groene Hart:
• verbinding duinen bij Noordwijk-Leeuwenhorst
-Polder Hoogeweg-Kagerplasssen-Groene Hart;
• verbinding duinen ten zuiden van Katwijk via
nieuwbouwlocatie Valkenburg langs het
Valkenburgse Meer naar de Papenwegse polder en via
De Horsten en de Duivenvoorde corridor en
Vlietlanden naar het Groene Hart.
• Daarnaast lopen er in noord-zuidrichting twee
ecologische verbindingszones:
• via Haarlemmer trekvaart en de Leidse Trekvaart,
Kagerplassen, naar de landgoederenzone van
Oegstgeest en over de nieuwbouwlocatie Valkenburg
naar de duinen;
• Kagerplassen-Leiden/Leiderdorp, via park Cronesteyn
en Oostvlietpolder naar de Vlietlanden.
Oostvlietpolder

De voornaamste belangen zijn enerzijds de functie van
het gebied als groene verbinding tussen Polderpark
Cronesteyn en de Vlietlanden en als onderdeel van de
Rijksbufferzone Den Haag-Leiden-Zoetermeer, en
anderzijds het voornemen van de gemeente Leiden om
hier een bedrijventerrein (39 ha bruto) te realiseren
binnen het deel van de Oostvlietpolder met uitzondering van de bufferzone Den Haag-Leiden-Zoetermeer.
Daarbij wil de gemeente in verband met de genoemde
groene verbindingsfunctie een strook langs de Vlietweg
groen laten; ter compensatie is een intensievere
invulling van het bedrijventerrein nodig. De bestemmingsplanvorming voor dit bedrijfsterrein kent een
zeer lange en conflictueuze voorgeschiedenis.

Rijksweg 11/RijnlandRoute), en de cultuurhistorische,
landschappelijke en natuurlijke waarde van buitenplaats Berbice met de zichtlijnen hierop in oost-westrichting.
Overige aandachtspunten zijn:
• aanwezigheid van sportvelden (op het gereserveerde
tracé met een tijdelijk karakter, daarbuiten
permanent).
• woningen langs de Leidseweg op het ooit voor de
Rijksweg 11 gereserveerde tracé, die later door het Rijk
zijn terugverkocht.
• aanwezig gasverdeelstation achter de Garage
Kamsteeg te Voorschoten met een leiding naar een
groter verdeelstation in de Oostvlietpolder.
• verkeersbelasting Voorschoterweg/Leidseweg.
Passage Stevenshof

Centraal staat hier de relatie van de nabijgelegen
woonwijk Stevenshof met de Papenwegse Polder zowel
in visuele zin (de openheid van het polderlandschap) als
qua recreatieve gebruiksmogelijkheden van de polder
voor de wijkbewoners. Overigens is de mogelijkheid
van aanleg van de RijnlandRoute in het bestemmingsplan voor de Stevenshofpolder nadrukkelijk
opgenomen.
Aandachtspunten hierbij zijn verder:
• verbetering van de huidige  slechte recreatieve
verbindingen vanuit Stevenshof en mogelijk conflict
met natuurwaarden ter plekke.
• de hoogte van geluidswerende voorzieningen in
relatie tot de visuele openheid van het
polderlandschap.
• aanwezige waterverbindingen (Doddewatering,
Veenwatering) vanuit de polder tot diep in
Stevenshof.
• molenbiotoop (wettelijke eisen omtrent hoogte van
bebouwing) rond de Stevenshofjesmolen aan de
rand van Stevenshof.

Verdere aandachtspunten zijn:
• een oplossing voor de overbelasting van de
Europaweg, en de aansluiting op de A4 die momenteel zorgen voor slechte bereikbaarheid van Leiden.
• landschappelijke openheid en molenbiotoop
(wettelijke eisen omtrent hoogte van bebouwing)
rond de molen Zelden van Passe.
• aanwezige gasleiding en gasverdeelstation en
waterleiding Heineken.
• de visuele invloed op het aangrenzende Groene Hart.

Omgeving nieuwbouwlocatie Valkenburg
Aan de ontwikkeling van de nieuwbouwlocatie
Valkenburg neemt het RVOB (Rijksvastgoed- en
Ontwikkelingsbedrijf ) actief deel in de planvorming
vanwege een aantal specifieke Rijksbelangen.
Voorwaarde voor ontwikkeling van de locatie is een
ruime groene bufferzone in de richting van Wassenaar
en goede ontsluiting van de locatie over de weg en per
openbaar vervoer (Nota Ruimte). Daarnaast wil het Rijk
hier specifiek een internationaal topwoonmilieu
realiseren waarmee de internationale concurrentiepositie (en woningmarkt) van de Randstad versterkt wordt.
Bij de tracékeuze en wijze van uitvoering van de
RijnlandRoute in dit gevoelige gebied speelt een groot
aantal aandachtspunten.

Passage Voorschoten

Noordzijde:

Hoofdpunten zijn hier de effecten van de RijnlandRoute
op de aangrenzende woonwijken (Noord-Hofland,
Adegeest en Krimwijk 2: ’niet horen, ruiken of zien’;
overigens is bij de begrenzing van deze woonwijken
rekening gehouden met de mogelijke aanleg van

• d
 e N206 ligt hier al enigszins verdiept met voldoende
ruimte voor verbreding N206, dit biedt een goed
uitgangspunt.
• de huidige N206 vormt een barrière tussen verschillende woonwijken van Katwijk en beperkt de
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•

•
•
•
•

mogelijkheden tot stedelijke intensivering (onder
andere bij bouwlocatie De Zanderij/Duinvallei);
de gemeenteraad van Katwijk heeft een motie
ingediend voor ondertunneling van de N206 van
Zeeweg tot Torenvlietbrug;
een andere wens van de gemeente Katwijk is
verdieping van de N206 bij de Duinvallei.
realisering van voldoende ontsluitingmogelijkheden
van de bouwlocatie Valkenburg op de N206.
aandachtpunt is de oversteek RijnGouwelijn over
N206 combineren met langzaam verkeersroute.
De varianten Holland Rijnland in het Groen en
Zoeken naar Balans bieden mogelijkheden voor
kantoorontwikkeling in een groene setting langs
N206 met goede bereikbaarheid (zowel autoverkeer
als openbaar vervoer).

de wijk Stevenshof; de bereikbaarheid van Stevenshof
moet worden gegarandeerd.
• de bebouwing van Nieuw-Rhijngeest ten westen van
de A44 in Oegstgeest komt volgens huidige plannen
strak langs de snelweg te liggen. De infrastructurele
maatregelen in de Knoop Leiden-West en aanpassingen aan de A44 kunnen hierop van invloed zijn.
• de veiling Flora Holland heeft uitbreidingsplannen in
noordelijke richting. Aansluiting op een mogelijke
Noordelijke Randweg Rijnsburg dan wel rechtstreeks
op de A44 zou gewenst zijn.
• extra aansluiting van de  Noordelijke Randweg
Rijnsburg op de A44 zou het toekomstige MEOBbedrijventerrein in Oegstgeest goede ontsluitingsmogelijkheden geven, wanneer de huidige aansluiting
van N444 gehandhaafd blijft.

Andere zijden:

Churchilllaan en Dr.Lelylaan

• c ombinatie van internationaal topmilieuwoningen
met Stadsrandroute stelt hoge eisen.
• een keuze voor de Stadsrandroute zou herziening van
het Integraal Structuurplan Valkenburg vereisen .
• aantasting Rijksbufferzone; deze vormt niet alleen
een onderdeel van de ecologische verbinding
Duinen-Groene Hart maar ook een ‘groene long’ ter
plaatse tussen Wassenaar en de As Leiden-Katwijk.
• vrees van de gemeente Wassenaar voor verkeersaantrekking op de N441 (Katwijk-Wassenaar) bij bepaalde
RijnlandRoute-variant(en).
• het landschappelijk en/of cultuurhistorisch belang
van de aanwezige tankgracht, het bunkerbos en het
helofytenfilter.
• de militaire barakken langs N441 met cultuurhistorische waarde zijn gemeentelijke monumenten en
genomineerd als Rijksmonument; een nabijgelegen
bunker heeft de status van Rijksmonument.
• ruimtereservering voor toekomstige uitbreiding
zandwinning Valkenburgse Meer plus de ruimte die
nodig is voor compensatie van de daardoor verloren
natuurwaarden.
• het belang van handhaving van het bedrijfsterrein
Maaldrift met het daarin opgenomen terrein van het
ministerie van Defensie.
• de smalspoorlocatie voor stoomtreinen met museum
ten oosten van het Valkenburgse Meer.
• het  belang van beperking van het ruimtebeslag van
de aansluiting van de RijnlandRoute op de A44.

In dit gebied spelen evenals bij de omgeving Rijksweg
A44 veel belangen in verband met de toekomstige
ontwikkelingen van het Leiden Bio Science Park en het
‘Huis van de Sport’. Enerzijds biedt de RijnlandRoute
kansen voor deze ontwikkelingen, anderzijds is er soms
sprake van strijdigheden met betrekking tot fysieke
ruimteclaims. Daarnaast vraagt handhaving dan wel
verbetering van de ontsluiting van wijken aandacht in
relatie tot de facilitering van doorgaand verkeer door de
eventuele RijnlandRoute. Daarnaast zijn de plannen van
de gemeente Leiden (Kadernota Bereikbaarheid) voor
het realiseren van een ringwegstructuur van belang.
Hieronder volgen een aantal specifieke
aandachtspunten.

Rijksweg A44

De volgende aandachtspunten spelen hierbij een rol:
• Het Integraal Structuurplan Valkenburg gaat uit van
een zuidelijke ligging van de RijnGouwelijn-West ten
opzichte van de N206, reeds vanaf de Knoop Leiden
West. Het voorkeurstracé RijnGouwelijn-West zoals
vastgesteld door Provinciale Staten gaat uit van een
noordligging ter hoogte van de knoop Leiden-West.
Dit sluit aan bij de huidige plannen van de gemeente
Leiden, waarin tevens wordt uitgegaan van een
noordelijke ligging van de RijnGouwelijn-Oost langs
de Plesmanlaan tot aan de Knoop Leiden-West.
• De huidige afslag Leiden-Zuid heeft een functie voor
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Deel Knoop Leiden-West tot Churchillbrug:

Aandachtspunten:
• In de stedenbouwkundige visie Bio Science Park (BSP)
zijn onder andere opgenomen kantoorontwikkeling
aan de westzijde van de Ehrenfestweg en het hotel en
de detailhandel aan de oostzijde Ehrenfestweg.
• De noodzaak van een ongelijkvloerse kruising
Ehrenfestweg-Plesmanlaan; vraagpunt is de verkeerskundig minimaal noodzakelijke afstand tussen deze
kruising en de knoop Leiden-West.
• De huidige plannen van de gemeente Leiden gaan uit
van een noordelijke ligging van de RijnGouwelijnOost langs de Plesmanlaan. Mocht er alsnog een
andere keuze komen (zie bij Rijksweg A44), dan zou
de kruising van de RijnGouwelijn met de Plesmanlaan
gecombineerd kunnen worden met een nieuwe
ongelijkvloerse kruising.
• Er is interesse voor de bouw van een kantoor in de
oksel Plesmanlaan-Haagse Schouwweg; dit lijkt lastig
te combineren met een Churchilllaan- tracé voor de
RijnlandRoute
• Bij de ontwikkeling van het Huis van de Sport wordt
het huidige sportterrein aan Haagse Schouwweg-Dr.
Lelylaan getransformeerd. Er zullen hoogwaardige
publiekstrekkende sportfuncties, zoals een 400
m-ijsbaan en een topsporthal worden gerealiseerd in
de hoek Haagsche Schouwweg-Dr. Lelylaan, een
zichtlokatie vanaf RijnlandRoute. Bij een andere
Integrale Benadering Holland Rijnland
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variant wordt gedacht aan woningbouw als lint langs
de Haagsche Schouwweg.
Holiday Inn is in gesprek met gemeente over
uitbreiding om evenementen aan te kunnen bieden.
Dit omdat binnenkort de Groenoordhallen zullen
verdwijnen. In relatie met de plannen van het Huis
van de Sport is dit een interessante ontwikkeling.
Er is aandacht nodig voor ontsluiting van de wijken
Hoge en Lage Mors gezien de wens om het aantal
aansluitingen op een RijnlandRoute zoveel mogelijk
te beperken.
Eveneens is er extra aandacht nodig voor de spoorzone tussen de Diamantlaan en de Oude Rijn.
Enerzijds dreigt versnippering als gevolg van de
komst RijnlandRoute, anderzijds kan de komst van de
RijnlandRoute de katalysator zijn voor integrale
herstructurering van deze zone.
Aantal aansluitpunten tussen Holiday Inn en
Churchillbrug: afweging tussen de functie van de
RijnlandRoute voor snelle doorstroming van
doorgaand verkeer en de wens tot wijkontsluitingen.

Bestuurlijke afspraken
In de regio Holland Rijnland zijn verschillende
bestuurlijke overeenkomsten gesloten. Hieronder staan
de belangrijkste voor de Integrale Benadering Holland
Rijnland.
Bestuursovereenkomst A4/W4

Ondertekend op 14 februari 2002 door de ministeries
van Verkeer en Waterstaat, VROM, de provincie
Zuid-Holland en de gemeenten Leiden, Leiderdorp en
Zoeterwoude. Dit betreft vooral een aantal financiële
afspraken, gekoppeld aan de bereidheid van de minister
van Verkeer en Waterstaat om de verbrede A4 (2 x 3) bij
de passage Leiden/ Leiderdorp over een grotere lengte
verdiept aan te leggen. Dit is inclusief afspraken over de
toelaatbaarheid van ruimtelijke ontwikkelingen
(woningbouw, bedrijven- en kantorenontwikkeling) in
de omgeving van de A4. Het Masterplan W4 is voor
partijen de leidraad voor verdere planvorming. Wat
betreft de aan te leggen infrastructuur is de ‘W4-variant’
bepaald als uitgangspunt.

Deel Churchillbrug tot grens Oostvlietpolder:

Aandachtspunten:
• passage Oude Rijn is lastig inpasbaar (inclusief te
verbreden spoorpassage).
• een tunnel onder de Oude Rijn inclusief de onderdoorgang van de Haagweg zou kansen bieden voor
verdere ontwikkeling van de Rijnzone.
• verbreding van de huidige brug in westelijke richting
met uitwisselingsmogelijkheden met de Haagweg
kost ruimte en staat op gespannen voet met een
nieuwbouwplan in het oostelijke oksel van het
kruispunt Haagweg/Churchilllaan of studentenwoningen in westelijke oksel.
• in het kader van de plannen van de gemeente Leiden
voor de Leidse binnenring zou de ringweg West
(doortrekken Schipholweg met aantakking op
Churchilllaan) kunnen worden aangetakt op de
RijnlandRoute.
• er zijn plannen voor het gebied rond de  
Churchillllaan (voorontwerp-bestemmingsplan,
Gebiedsvisie Leiden Zuidwest) waarover reeds
financiële afspraken zijn gemaakt. Door de komst van
de RijnlandRoute zouden delen hiervan moeten
vervallen en afgekocht moeten worden, met name
rond het Vijf Meiplein en de Haagweg
(zuidoostkwadrant).
• In de regionale OV-visie van Holland Rijnland krijgt
de Churchilllaan een belangrijke functie. Er moet
rekening worden gehouden met busbanen.
• Inpassing van de RijnlandRoute langs de wijken
Fortuinwijk en Boshuizen vraagt om een diepere
ligging; wijkontsluitingsmogelijkheden vragen om
ligging op maaiveldhoogte ter plekke.

Samenwerkingsovereenkomst Knoop Leiden-West

Ondertekend op 26 februari 2007 door de provincie
Zuid-Holland, de Universiteit Leiden en de gemeenten
Katwijk, Leiden, Oegstgeest en Teylingen. Deze
overeenkomst omvat woningbouw in de periode tot
2012, de ontwikkeling van Leiden Bio Science Park en de
mogelijkheid op Rijnfront-Zuid ook algemene categorie
1 bedrijvigheid te realiseren. Het gaat hier om ruimte
voor reguliere bedrijvigheid en glastuinbouw, inrichting
van de voormalige invliegstrook van vliegveld
Valkenburg en de ontsluiting Rijnfront-Zuid rechtstreeks op de N206 te realiseren voor 2010. De laatste is
als zodanig gekoppeld aan de universitaire bijdrage van
twee miljoen euro.
Bestuursovereenkomsten RijnGouwelijn

Bestuursovereenkomst 1 (BO 1) is getekend op 7 juli
2005 door de provincie Zuid-Holland en acht gemeenten waaronder Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude. BO 1
omvat afspraken over de scope van het project en de
financiële bijdragen van gemeenten gekoppeld aan
afspraken over verstedelijkingmogelijkheden langs de
RijnGouwelijn.
De scope omvat de volgende afspraken:
• een halte Meerburg in de gemeente Zoeterwoude,
direct ten oosten van de A4 gelegen aan een nieuw aan
te leggen dedicated light-rail-spoor, ‘ter ontsluiting van
de voorziene woon- en kantoorlocatie alsmede een aan
te leggen transferium’.
• een halte Rijnfront-Zuid ten noorden van de N206,
met opstelsporen voor keerpunt en tijdelijk eindpunt
voor de periode dat er wel een RijnGouwelijn-Oost maar
nog geen RijnGouwelijn-West is gerealiseerd.
Aanvullend op de algemene bestuursovereenkomst is
door iedere gemeente een bilaterale bestuursovereenkomst met de provincie getekend. Met Oegstgeest is
daarbij afgesproken de financiële bijdrage komt te
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vervallen als de halte niet ten noorden van de N206
wordt gerealiseerd.
Bestuursovereenkomst 2 (BO 2) is een bilaterale
afspraak in aanvulling op BO1 en is getekend in
december 2008 door de provincie Zuid-Holland en de
gemeente Leiden.
De BO2 beschrijft:
• de projectscope, opdrachtgeverschap, risicoverdeling,
exploitatie beheer en onderhoud van het Leidse
tracédeel van de RijnGouweLijn en
• aanvullingen waaronder: medefinanciering en
realisatie van de Ringweg Oost en een financiële
bijdrage aan een nieuwe ontsluiting van het Leiden
Bio Science Park.
Verder is afgesproken te onderzoeken of een wijziging
van de ligging van de RijnGouwelijn ten opzichte van de
Plesmanlaan van noord naar zuid een batig saldo
oplevert (gecombineerd met het verschuiven van het
kruisingspunt van RijnGouwelijn en de Plesmanlaan
van het huidige kruisingspunt ten westen van de A44
naar de ontsluiting van het Leiden Bio Science Park ten
oosten van de A44).
Samenwerkingsovereenkomst Greenport +
Pact van Teylingen

De samenwerkingsovereenkomst Greenport Duin- en

Bollenstreek is in januari 2009 ondertekend door de
Bollenstreekgemeenten. Het betreft vooral de oprichting van een Greenport Ontwikkelingsmaatschappij
(GOM) met als doel ‘het zelfstandig realiseren van
ruimtelijke projecten dan wel afspraken maken/
overeenkomsten met derden sluiten over de uitvoering
van ruimtelijke projecten’. De aanleg van bovenlokale
weginfrastructuur valt buiten de werkingssfeer van de
GOM. Taken van de GOM zijn wel:
• realisering nieuwe bollengrond en herverkaveling van
bestaande bollengrond, reconstructie en nieuwbouw
van glastuinbouw en andere Greenport-gerelateerde
bedrijvigheid;
• realisering van 500 offensiefwoningen type ‘dun en
duur’ en 100 landgoedachtige woningen ‘heel dun
heel duur’, beide buiten de rode contouren;
• zorgen voor een duurzame energie- en waterhuishouding in de nieuw te ontwikkelen locaties.
Bestuursovereenkomst regionaal investeringsfonds
Holland Rijnland

Ondertekend op 19 december 2007 door de twaalf
gemeenten binnen regio Holland Rijnland. Hierin zijn
afspraken gemaakt voor de vulling van een regionaal
investeringsfonds voor vijf projecten waarvoor
cofinanciering van provincie en Rijk nodig is. Het
Regionaal Investeringsfonds noemt de volgende
bedragen:

RijnlandRoute

wegverbinding tussen de A4/A44 en de N206

€ 37,5 mln.

Rijn-Gouwelijn (West)

ov-verbinding tussen Gouda en de kust voor zover het
traject tussen Leiden en de kust bij Katwijk/Noordwijk

€ 37,5 mln.

Noordelijke verbinding

tussen N206 en A44 /A4

€ 37,5 mln.

Offensief van Teylingen

versterking van de Greenport

€ 10,0 mln.

Regionaal groenprogramma

milieu en landschap incl. projecten in het Groene Hart

€ 20,0 mln.

Totaal

Het fonds wordt gevuld met jaarlijkse stortingen door
de gemeenten vanaf 2008 tot 2022. Van de € 142,5
miljoen draagt Leiden ruim € 46 miljoen bij en Katwijk
ruim € 26 miljoen (samen dus ruim de helft). De drie
noordelijke gemeenten Hillegom, Lisse en
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€ 142,5 mln.

Noordwijkerhout dragen samen ruim € 18 miljoen bij.
Afgesproken is dat wanneer een project niet door zou
gaan, de hiervoor gespaarde gelden terugvloeien naar
de gemeenten naar rato van hun inbreng. De gemeenten blijven dan wel doorbetalen aan overige projecten.

Integrale Benadering Holland Rijnland
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Bijlage 2 Participatie
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Het proces
De spelregels en uitgangspunten van het project ‘Sneller
en Beter’ zijn tijdens de uitvoering van de verkenning
Integrale Benadering Holland Rijnland uitgewerkt. Er is
verschillende malen contact geweest tussen beide
projecten, ook om van elkaar te kunnen leren. In deze
bijlage worden verschillende aspecten van ‘Sneller en
beter’ toegelicht.
Gebiedsgerichte benadering (gebiedsvisie/gebiedsagenda)

De verkenning is gebaseerd op de probleemanalyse en
de ontwikkelvisie uit het tussenrapport ‘Integrale
Benadering projecten Holland Rijnland’ van oktober
2008. Het doel is om de ruimtelijk-economische
ontwikkeling op de As Leiden-Katwijk een impuls te
geven en om de bereikbaarheid van de regio Holland
Rijnland te verbeteren voor de verdere economische
ontwikkeling van de regio en de realisatie van de
woningbouwopgave, rekening houdend me de
ruimtelijke kwaliteiten van de regio.
Gemotiveerde startbeslissing

In een Startbeslissing hebben de minister van Verkeer
en Waterstaat en de gedeputeerde Verkeer en Vervoer
afspraken bekrachtigd over de opgave, de gebiedsgerichte aanpak, de werkwijze, rolverdeling en verantwoordelijkheden, participatie, communicatie en het
beoordelingskader van het project. De gekozen opzet is
die van een vormvrije verkenning. De resultaten worden
verwerkt in de provinciale structuurvisie.
Stevige gezamenlijke projectorganisatie

In het kader van Randstad Urgent is een bestuurlijk duo
belast met de eindverantwoordelijkheid van het project:
de minister van Verkeer en Waterstaat en de gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. De ambassadeur
van het project, mevrouw J. Leemhuis-Stout, vervult
waar nodig een verbindende en modererende rol op
bestuurlijk niveau. Besluitvorming vindt tijdens het BO
MIRT najaarsoverleg plaats. Voorafgaand is interdepartementaal en interregionaal overleg georganiseerd. Het
project wordt ambtelijk aangestuurd door directeuren
van: ministerie VenW, Rijkswaterstaat, ministerie
VROM, ministerie van LNV, provincie Zuid-Holland en
de regio Holland Rijnland. De ministeries van VenW,
VROM, de provincie en Holland Rijnland leveren
middelen en mankracht voor het projectteam. Inhoud
en proces zijn expliciet naast elkaar georganiseerd om
de vaart in de verkenning te houden. Er vindt gedurende
het hele traject afstemming plaats met projectorganisaties van de afzonderlijke projecten. Een reviewteam,
samengesteld uit de heren P. Tordoir, T. Venhoeven en
B. Immers, zorgt voor kwaliteitsborging en geeft
gevraagd en ongevraagd advies.
Ruime en vroegtijdige participatie (betrokkenheid
stakeholders)

Maatschappelijke betrokkenheid
Er is zoveel mogelijk aangesloten bij bijeenkomsten en

activiteiten op dit punt van de zes projecten die in dit
kader al georganiseerd worden. Bekeken vanuit de
principes van Sneller en Beter vindt participatie
daarmee relatief laat in het proces plaats. De reeds
lopende projecten in de verkenning zijn dan ook
geschoeid op een andere leest en volgen de wijze
waarop infrastructuur en ruimtelijke plannen werden
ontwikkeld vóór de adviezen van de commissie
Elverding. Met name na het bestuurlijk overleg MIRT
van mei 2009 is gestart met het verder vorm geven van
de participatie. De integrale benadering definieert zes
niveaus van participatie met toenemende mate van
directe beïnvloeding: informeren, raadplegen,
adviseren, coproduceren, meebeslissen en beslissen.
Ambtenaren en, waar relevant, vertegenwoordigers van
belangengroepen zijn betrokken in workshops en
ateliers gericht op specifieke gebieden (coproductie).
Hierdoor werd het onderzoek in breedte en diepte
verrijkt en ontstaat een basis voor draagvlak vanuit die
samenwerking. Men hoeft het daarbij overigens niet
met elkaar eens te zijn. Inzicht in elkaars argumenten
en de ruimte voor oplossingen, fysiek en financieel, is
essentieel voor acceptatie.
Een brede participatie op bewonersniveau is alleen
zinvol binnen de afzonderlijke projecten. Uiteindelijk is
het contraproductief verwachtingen te wekken, die
uiteindelijk niet kunnen worden waargemaakt. Na het
bestuurlijk overleg MIRT in oktober 2009 is bewonersparticipatie meer voor de hand liggend.
Bestuurlijk
Bestuurders werden ondermeer actief betrokken via
gesprekken, via hun ambtenaren, in projectgerichte
bijeenkomsten en in drie bestuurlijke conferenties.
Deze conferenties dienen tevens ter voorbereiding op
de bestuurlijke overleggen in het kader van het MIRT.
Gemeenteraden, het algemeen bestuur van Holland
Rijnland, provinciale staten en Tweede Kamer worden
via reguliere wegen geïnformeerd. Regiobestuurders
zijn breed betrokken.
Robuust trechteringsproces

Deze verkenning werkt van drie oplossingsclusters toe
naar een bestuurlijke keuze voor één nader uit te
werken voorkeursalternatief. De drie oplossingsclusters
zijn in dit rapport verder beschreven; keuze voor een
voorkeursalternatief is nu aan de bestuurders.
Een leerpunt in de ogen van het projectteam is dat
trechtering niet te vroeg moet plaatsvinden. De
inzichten rond kosten en effecten van oplossingen
worden gaandeweg bijgesteld, te snelle trechtering kan
ertoe leiden dat goedkopere maar voldoende acceptabele oplossingen te vroeg aan de kant worden geschoven vanuit één sectoraal belang. In een integraal proces
is het, mede voor de ontwikkeling van draagvlak bij
bestuurders, verstandig zoveel mogelijk opties open te
houden. Dit leidt tevens tot de mogelijkheid dat er
creatieve combinaties ontstaan van oplossingen die
anders al uit zicht verdwenen zijn.
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Zinvolle effectbepaling

Expliciete bestuurlijke verankering

Informatie over kosten, effecten en draagvlak, die nodig
is om het beoordelingskader te vullen, zijn door
analyses, ontwerp en toetsing gedestilleerd. Hierbij zijn
onder andere een (K)KBA, verkenning A4/A44
RijnlandRoute, een financiële analyse en een omgevingsanalyse uitgevoerd. Bij het opstellen van de visie
op de Integrale Benadering Holland Rijnland projecten
is voor vijf van de zes hiervoor beschreven projecten een
globale overkoepelende KKBA opgesteld. In de tweede
fase van het project, de verkenning, is vooral ingezoomd op het relatief kostbare project RijnlandRoute.
De informatie die voor dit project in beeld is gebracht is
gedetailleerder en aantoonbaar meer betrouwbaar dan
gebruikelijk in deze fase. Dit komt ten goede aan de
beoogde besluitvorming.

Bestuurlijke besluitvorming vindt plaats in het BO MIRT
in oktober 2009. Daarbij is het sluiten van een convenant/bestuurlijke overeenkomst denkbaar. Nadien
zullen de besluiten in het BO MIRT bekrachtigd worden
door de betreffende organen.

Intensieve en vroegtijdige inschakeling van de markt

In de afzonderlijke projecten was de markt al benaderd.
De markt heeft verder blijk gegeven van interesse in de
aanpak van de problematiek van de regio via eigen
initiatieven. Pas als alle overheden het eens zijn, dat wil
zeggen na uitspraak voor een bestuurlijk voorkeursalternatief, is het zinvol de markt verder actief te
benaderen. Dit is voorzien na het bestuurlijk overleg
MIRT in oktober 2009.
Zicht op financiële haalbaarheid

De verkenning beoogt dat partijen in het najaar 2009 de
financiële bijdragen aan de infrastructuurprojecten
vaststellen, met bijbehorende voorwaarden over onder
andere verstedelijking, ruimtelijke ontwikkeling en
leefbaarheid. Daarbij dient zicht te zijn op volledige
dekking van de projecten.
Alle stappen waren erop gericht om naast inzicht in de
kosten (ramingen/alternatieven) ook bestuurders een
‘besef’ mee te geven van het kostenniveau van de
ambities. Partijen groeien tijdens de verkenning naar
elkaar toe. Financiële haalbaarheid is binnen het
project een doel, omdat het een voorwaarde is voor een
besluit. Ook over de wijze waarop dit mogelijk zou
kunnen zijn (ook uitgezet in de tijd) worden in dit
rapport uitleg gegeven.

Aanpak en capaciteit vervolg na voorkeursbesluit duidelijk
geregeld

Voor de projecten zelf staan alle partijen in de startblokken. Het is verstandig om de concrete afspraken voor
het vervolg een onderdeel laten zijn van het besluit in
oktober. Er is er een grote mate van verwevenheid
tussen de projecten en de rol van de betrokken partijen
daarin. Voor de integrale afstemming en regie is het
nodig een organisatorisch verband te blijven houden zoals een programma - om ook het vervolgtraject van de
ontwikkeling van de regio en in het bijzonder het succes
van de infrastructurele projecten succesvol en maximaal
effectief te kunnen laten zijn.
Eén bestuurlijk gedragen en organisatorisch, financieel en
juridisch uitvoerbare voorkeursbeslissing

Er is toegewerkt naar een bestuurlijke keuze voor één
voorkeursalternatief met inzicht in effecten en zicht op
financiering. Een besluit over een gedragen en
realiseerbare voorkeursvariant, is gebaseerd op de
hoogte en verdeling van de financiële bijdragen.
Opleveringstoets

Maatregelen om aan wettelijke inpassingvereisten te
voldoen, zijn meegenomen in de ontwerpen van de
oplossingsclusters. De mate waarin deze maatregelen
verwezenlijkt kunnen worden is direct afhankelijk van
de uitkomsten van het MIRT-najaarsoverleg. Uitwerking
en toets krijgen verder zijn beslag in de loop van de
betreffende projecten.
Het wettelijk minimum voor omgevingseffecten is in de
onderhandeling tussen de partijen de ‘ondergrens’.
Stedenbouwkundige inpassing is in die ondergrens niet
meegenomen; wel in de ruimtelijk ingepaste varianten.
Beide niveaus van uitwerking zijn uitgebreid verkend.
Omdat meerdere partijen met hun eigen wensen in het
proces betrokken zijn, is de energie erop gericht om een
inpassingniveau te kiezen dat een balans vindt tussen
de wensen en de kosten, maar dat boven het wettelijk
minimum ligt.
Afspraken over een mogelijke opleveringstoets moeten
nog gemaakt worden. Het ligt voor de hand dit na het
bestuurlijk overleg MIRT van oktober 2009 te doen.
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De spelregels
Het kabinet heeft vijf uitgangspunten voor passende
publieksparticipatie vastgesteld. Vertaald door het
project ‘Sneller en Beter’ naar betreffende projecten
leidt dat tot onderstaande spelregels. Bij elke spelregel
wordt aangegeven in welke mate de verkenning
Integrale Benadering Holland Rijnland hieraan voldoet.
Participatie staat den dienste van besluitvorming

Stel vast welke bestuurlijke, beleidsmatige en procedurele kaders het vertrekpunt zijn .
Aan voldaan. Hiervoor verwijzen we naar de Startbeslissing
Zorg dat participatie volwaardig onderdeel is van het
besluitvormingsproces
Aan voldaan.
Zorg bij belangrijke bestuurlijke, beleidsmatige of
procedurele veranderingen voor consistentie in het
participatieproces.
Aan voldaan. Een toegespitste en gedifferentieerde aanpak is
gekozen. Er is bewust gekozen voor onderscheid in betrokkenheid
in de ontwikkeling en in de besluitvorming. De participatievormen
zijn: informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren,
meebeslissen en beslissen
Maatwerk in participatievormen

Stem de participatievorm af op de impact van de
plannen, de beleidsruimte en de doelgroepen van de
participatie. Maak voor de verkenningsfase en de
planuitwerkingsfase een procesontwerp en een
participatieplan.
Aan voldaan.

Goed samenspel van bestuurders, ambtenaren en publiek

Laat bestuurders het participatietraject initiëren en start
pas wanneer de bestuurders gezamenlijk akkoord zijn
gegaan met het procesontwerp en het participatieplan
Hier is aan voldaan.
Maak bestuurders verantwoordelijk, enthousiast en
betrokken voor en tijdens het hele participatietraject
De bestuurders hebben zich allen betrokken en verantwoordelijk
voor hun deel getoond en voor het participatietraject. De HR
gemeenten getuigen dit door geëngageerde bijdragen in
gesprekken conferenties etc. En ook de regiegroep toont aan dat
het project in focus staat bij de bestuurders. Niet in de laatste
plaats draagt een ieder een financiële steen bij
Wees vooraf duidelijk over de mate waarin participatie
invloed heeft op de besluitvorming
Dit is vooral tijdens de loop van het proces onder meer door middel
van notites en dialogen met de regiegroep aan de orde geweest.
Laat bestuurders na afloop verantwoorden hoe de
uitkomsten hebben meegewogen in de besluitvorming
Dit punt komt nog na het BO MIRT van 29 oktober as.
Juiste houding, competenties en kennis
Maak afspraken met betrokkenen over hoe je met elkaar
om wilt gaan en hoe je elkaar op gedrag kunt aanspreken Creëer een respectvolle sfeer waarin betrokkenen
open kunnen zijn over hun wensen en belangen. Wees
een betrouwbare partner en creëer vertrouwen tussen
de betrokkenen. Wees creatief en heb een goed
overzicht van en inzicht in participatiemethoden
Aan voldaan, getuige reacties.
Heldere en betrouwbare communicatie

Zorg voor voldoende tijd en voldoende geld om de
participatie uit te voeren
De tijdsdruk, negen maanden tot aan bestuurlijk overleg MIRT in
plaats van twee jaar, heeft de mogelijkheden wel wat beperkt.
Geld is op dit punt geen thema.

Zorg voor een heldere aansluiting van de verschillende
participatiemomenten. Communiceer open en effectief
en stel alle relevante informatie beschikbaar
Hier is op ambtelijk en bestuurlijk niveau erg veel aandacht voor
geweest en de reacties zijn vooralsnog positief.
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Bijlage 3 Alternatief
spoortracé
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Op basis van de door het projectteam onderzochte
varianten, ziet het reviewteam kansen voor een
alternatief spoortracé. Dit alternatieve spoortracé heeft
als unieke benadering het creëren van multimodale
knooppunten en het benutten van een verondersteld
ontwikkelingspotentieel bij dergelijke knooppunten.
Ondanks het gegeven dat dit alternatieve tracé niet in
dezelfde mate is onderzocht als de andere oplossingsclusters, zal in deze bijlage aandacht besteed worden
aan de uitgangspunten van het tracé, het tracé zelf en
een uiteenzetting over de kansen voor PPS bij dit
alternatief.
Centraal Station Leiden als multimodaal knooppunt

De kern van het alternatieve spoortracé is de benutting
van het ontwikkelingspotentieel van het Centraal
Station Leiden indien dit tot een mulitimodaal
knooppunt ontwikkeld kan worden. Het Centraal
Station Leiden zal dan als uitwisselingspunt fungeren
van verschillende vervoerstypen zoals trein, tram, fiets
en auto. Meer nog dan bij de knopen Leiden-West en
Leiden-Oost kan een nieuw in te passen weg door de
stad de ontwikkeling van het stationsgebied bij het
Centraal Station versnellen. De belangrijkste onderliggende argumenten zijn daarbij:
• de strategische ligging van Leiden in de Randstad op
de grens van de Noord- en de Zuidvleugel inclusief
sterke relaties met beide gebieden;
• de toenemende robuustheid van mobiliteitsnetwerken door de koppeling van hoofdverkeerswegen met
railinfrastructuur;
• de ontwikkeling van een sterke, multimodale,
binnenstedelijke ontwikkelingsas van Alphen aan de
Rijn naar Katwijk door de combinatie van de
RijnlandRoute met de RijnGouwelijn. De
RijnGouwelijn levert daarbij een gunstige bijdrage
aan de bereikbaarheid van de werklocaties per
openbaar vervoer en de fiets;
• de kansen voor multimodale knooppuntontwikkeling bij de A4, het Centraal Station en bij de A44.
Daarbij zal een multimodaal knooppunt bij Centraal
Station Leiden resulteren in maximaal 8.000 extra
banen waarbij in de meest ambitieuze variant zelfs
een landelijke welvaartsgroei zal ontstaan;
• de kortere afstand van de RijnlandRoute van 70
kilometer bij een gelijkblijvende snelheid;
• de mogelijkheden voor duurzame stadsontwikkeling
en binnenstedelijk bouwen;
• de tot het minimum beperken van de aantasting van
het landschap.

gelegen. Van oost naar west zijn de volgende onderdelen van het tracé te onderscheiden:
Aansluiting op de A4 en de N11
De aansluiting met de A4 en de N11 maakt dat er geen
oponthoud is bij het uitvoegend verkeer. We veronderstellen dat bij de eisen van een stroomroute dit een
volledig knooppunt zou moeten zijn.
Verbinding van de A4 tot Rijn-Schiekanaal
Op het tracé tussen de A4 en het Rijn-Schiekanaal is het
mogelijk om op maaiveldniveau dicht langs het huidige
spoor een weg te leggen. Dit deel van de weg ligt tussen
het huidige spoor en het Polderpark Cronesteyn. Er zijn
hier mogelijkheden om de weg met de RijnGouwelijnOost te combineren wat voordelen biedt voor de
inpassing van de weg. De kruising met het RijnSchiekanaal kan worden vormgegeven door een
beweegbare brug. Hierdoor is het mogelijk om laag over
het water te gaan en een aansluiting op de Kanaalweg te
behouden. De Kanaalweg wordt mogelijk door de
gemeente Leiden opgewaardeerd en krijgt dan de
functie van een binnenring.
Rijn-Schiekanaal tot Lammerschansweg, langs het ROC
Nadat het tracé het Rijn-Schiekanaal heeft gepasseerd
wordt deze tussen het nieuwe ROC-gebouw en de
Professorenwijk ingepast. Om hier een weg aan te
kunnen leggen wordt een groot deel van de spoorrail
verschoven naar het zuiden. Om ruimte te besparen
wordt het spoor op betonplaten gelegd, in plaats van op
een talud. De verwachting is dat de assen van het spoor
en een weg met twee keer twee rijbanen in de huidige
ruimte passen.
Kruising van de Lammenschansweg tot het Trekvliet
De kruising met de Lammenschansweg krijgt een
viaduct waardoor het tracé over de weg wordt geleid. Ter
hoogte van de Herenstraat komt het tracé verdiept om
vervolgens 120 meter onder de Trekvliet door te gaan.
Daarna kan het tracé nog deels verdiept doorgetrokken
worden met wanden die werken als geluidswering. De
weg komt weer op maaiveld ter hoogte van het
voormalige terrein van Van Gend en Loos.
Trekvliet tot Haagweg
Over het voormalige terrein van Van Gend en Loos ligt
het tracé op maaiveld, aan de noordzijde van het spoor,
zodat de aansluiting met het vervolg van het tracé
optimaal is. Dit kan deels ten koste gaan van de reeds
geplande woningbouw op deze locatie.

RijnlandRoute als stroomweg

De weg wordt vormgegeven als een stroomvariant, dat
wil zeggen dat er maximaal 80 km/uur gereden kan
worden met een wegprofiel van twee maal een
tweebaansweg. Er zijn daarbij in principe geen
gelijkvloerse kruisingen op het tracé. Uitgegaan wordt
van een aansluiting op de (nog te realiseren) buitenste
ring van Leiden, op de Kanaalweg en op de
Plesmanlaan. Het tracé volgt het spoor, waarbij de weg
voor het grootste deel ten noorden van het spoor is

Haagweg tot Plesmanlaan, incl een ondergrondse kruising onder
het spoor Leiden-Gouda en de Ouwe Rijn
Vanaf het voormalige terrein van Van Gend en Loos gaat
het tracé onder de Oude Rijn en de spoorlijn LeidenGouda via een tunnel van ongeveer 650 meter. Deze
tunnel buigt licht zodat deze vlak voor het kruispunt bij
de Plesmanlaan en Vondellaan aansluit. Vanaf de mond
van de tunnel aan de kant van de Plesmanlaan, vindt er
een aftakking plaats naar het multimodaal knooppunt
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bij het Centraal Station. Dit knooppunt is binnen
enkele minuten te bereiken. Het alternatief is om een
aftakking in de tunnel hier naartoe te realiseren. Door
middel van een half open tunnel kunnen kosten
worden bespaard.
Opwaardering Plesmanlaan tot A44
Het laatste gedeelte van het tracé naar de A44 toe loopt
via de huidige Plesmanlaan. Deze heeft op dit moment
op twee plaatsen een gelijkvloerse kruising. Het heeft
de voorkeur deze op te waarderen tot ongelijkvloerse
kruisingen.

door deze variant mogelijkheden voor toekomstig
dubbelspoor op het traject Leiden-Utrecht. Extra te
benutten meerwaarde zit in de mogelijkheid om Leiden
meer direct aan het Groene Hart te koppelen dan nu het
geval is en de mogelijke ontwikkelpotenties van de
Knoop Leiden-West.
De verwachte risico’s van het alternatieve spoortracé
zitten voornamelijk in de toekomstvastheid van deze
oplossing en de gevolgen voor de lucht- en geluidskwaliteit. Mitigerende maatregelen zullen de kostprijs van
het alternatieve spoortracé doen stijgen.
Opbrengsten

Kansen en risico’s

Ten aanzien van de kansen kan gesteld worden dat dit
alternatief aansluit op de beleidsambities van Rijk en
Provincie om ontwikkelingen rond stationslocaties
zoals Leiden Centraal, te stimuleren. Bovendien pleit de
Rijksnota Randstad 2040 voor het versterken van de
stedelijke economie. Wanneer publieke partijen en
private partijen de handen ineen zouden slaan, heeft
het stationsgebied van Leiden grote potenties voor
binnenstedelijke ontwikkelingen.
Andere kansen voor dit alternatief zijn de wederzijdse
versterking van wegverkeer en railverkeer op regionaal
niveau door de combinatie van de RijnlandRoute en de
RijnGouwelijn. En op landelijk niveau de uitwisseling
van deze modaliteiten bij Leiden Centraal met een
robuuster verkeersnetwerk tot gevolg. Bovendien zijn er

In vergelijking met de andere oplossingsclusters is de
inpassing van dit tracé op een hoger abstractie in beeld
gebracht. Gevolg is dat de kwaliteit van de inschatting
van de kosten, maar ook de mogelijke opbrengsten,
lager zijn dan voor een goede vergelijking noodzakelijk
is. Echter, de eerste inschattingen geven voldoende
beeld om de richting van de kosten en opbrengsten te
toetsen. Ten aanzien van de inkomsten mag gesteld
worden dat het grootste deel van de veronderstelde
baten voortkomt uit de ontwikkeling van de grond in de
directe nabijheid van het Centraal Station Leiden.
Ruimtelijk Economisch Atelier Tordoir is samen met
Fakton op basis van een quick-scan tot de voorlopige
conclusie gekomen dat de mogelijke inverdieneffecten
vanwege de ontsluiting en de gebiedsontwikkeling
liggen tussen de € 92,5 miljoen en € 270 miljoen, netto

Ontwikkeling binnen bestaande plankaders

Ontwikkeling binnen
nieuw Masterplan

alleen nieuw

nieuw & gepland

nieuw & gepland

Inbreng plankavels, in m2 (1000)

130

195

255

Opbrengsten grondexploitatie
contante waarde 2020, mln. €

60

100

190

Extra OZB-inkomsten contante
waarde 2020, mln. €

32,5

47,5

80

totaal, mln. €

92,5

147,5

270

Tabel: opbrengsten alternatief spoortrace

Uitgangspunten:
• afzetvolume 12.500 m2 per jaar (bestaande plankaders) tot 17.500 (nieuw Masterplan)
• kostenneutrale ontwikkeling parkeerplaatsen (1.500-3.000)
• nieuw Masterplan voor CS-gebied zorgt voor iets hogere dichtheid en kwaliteit
• 10% opslag vastgoedwaarde in plangebied vanwege ontsluiting RijnlandRoute
• 10% extra kwaliteitsopslag in geval van realisatie van een nieuw Masterplan
• 5% opslag vastgoedwaarde in directe omgeving plangebied vanwege ontsluiting
• 5% opslag vastgoedwaarde in directe omgeving plangebied in geval van realisatie van een nieuw Masterplan
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Alternatieve spoortracé

Investeringskosten, incl.
VAT, excl. btw

btw (19%)

Grondverwerving

Subtotaal
(incl. grond
en btw)

aansluiting A4/N11

43,8

8,3

PM

52,1

1. aansluiting A4&tracé A4 - Rijn-Schiekanaal

15,1

2,9

PM

18,0

2. kruising Rijn-Schiekanaal

19,3

3,7

PM

23,0

3. Tracé Rijn-Schiekanaal - Lammenschansweg

51,9

9,9

PM

61,8

4. Tracé Lammenschansweg - Trekvliet

107,3

20,4

PM

127,6

5. Trekvliet tot aan Van Gend en Loos Terrein

149,0

28,3

PM

177,3

6. Van Gend & Loos Terrein tot aan Haagweg

10,3

2,0

PM

12,2

7. Haagweg - Spoor Leiden-Gouda

148,6

28,2

PM

176,9

8. Spoor Leiden /Gouda - Plesmanlaan

100,8

19,2

PM

120,0

9. Opwaardering Plesmanlaan tot A44

129,8

24,7

PM

154,5

10. Aansluiting A44 (Knoop Leiden West)

23,0

4,4

3,0

30,4

11. Tjalmaweg incl. 1 ongelijkvl. Valkenburg

54,9

10,4

2,0

67,3

12. Reconstructie kruispunt N206-N441 (gelijkvloers)

2,1

0,4

0,0

2,5

13. Brug Vliet in verlengde Churchilllaan + wegvak

27,2

5,2

5,2

37,6

14. Verbreding A4 Leiden-Delft

42,0

8,0

0,0

50,0

Subtotalen

925,2

175,8

10,2

1.111,2

+PM

+PM

Alle bedragen in miljoenen euro’s, prijspeil 2009
Tabel: kosten alternatief spoortracé (kosten in miljoenen euro’s)

contant in 2020.
Kosten

Naast de kosten voor het tracé zelf zijn noodzakelijke
investeringen meegenomen, zoals die in de andere
oplossingsclusters van toepassing zijn, indien deze
maatregelen het plan compleet maken. Het gaat hierbij
voornamelijk om de investeringen in de N206 ten
westen van de Knoop Leiden-West en de bypass door de
Oostvlietpolder ten behoeve van de ontsluiting van
Leiden-Oost. Aangezien een gedetailleerde analyse van
de grondverwervingskosten ten behoeve van dit
alternatieve tracé niet mogelijk was, zijn deze kosten
niet volledig meegenomen:
PPS biedt mogelijkheden

Als één van de argumenten voor dit tracé worden door
het reviewteam de kansen van Publiek Private
Samenwerking (PPS) genoemd. Dit voorstel staat in
verband met de introductie van het fenomeen PPS bij
infrastructurele- en huisvestingsprojecten van de

overheid in Nederland, vanaf de jaren ‘90. PPS is daarbij
een containerbegrip waaronder diverse vormen van
samenwerkingsverbanden tussen publieke en private
partijen worden verstaan. Voorbeelden van dergelijke
samenwerkingsverbanden zijn concessies, allianties,
joint-ventures en zogenaamde DBFM(O1) constructies
(ministerie van Financiën, 2008). In het algemeen kan
gesteld worden dat PPS de (overwegend) private
realisatie is van een project waarmee een publiek
belang is gemoeid. De private partner draagt daarbij een
gespecificeerd deel van de risico’s en de taken ten
aanzien van de levering van de publieke dienst. Dit alles
is vastgelegd in een contract tussen de private partner
en de publieke opdrachtgever waarbij de private partner
financiële middelen inbrengt in de vorm van eigen en/
of vreemd vermogen (Commissie Ruding, 2008).

1

Design, Build, Finance, Maintain and Operate
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Ongeacht de vorm, liggen er aan de toepassing van PPS
twee doelstellingen ten grondslag: (1) een hogere mate
van doelmatigheid in de uitvoering van projecten en/of
(2) het aanboren van extra bekostigingsbronnen voor
projecten (Commissie Ruding, 2008). Om te beoordelen
of één van de vormen van PPS een geschikte manier is
om een bepaald project uit te voeren, is het noodzakelijk te bepalen in welke mate de toepassing van een van
de vormen van PPS daadwerkelijk de doelmatigheid van
de uitvoering zal verhogen en/of mogelijke extra
bekostigingsbronnen zal weten aan te boren. Dit proces
begint bij het bepalen van de projectgrenzen.

vallen. Knelpunt is daarbij van wie de gronden zijn en of
de eigenaar deze van de hand wil doen met minimale
marges. Uit ervaring met andere grote projecten blijkt
dat het direct meenemen van vastgoed in de projectscope een mogelijke dekking van ongeveer 0-10% van de
projectkosten bedraagt. Dit lijkt dan ook een reële
verwachting voor de situatie in Leiden voor deze bron.
Hiervoor zou een business case opgesteld moeten
worden, inclusief een budget analyse. De meerwaarde
van de koppeling zit ook in de kwaliteit van de
inrichting, maar levert doorgaans geen extra dekking
op.

Om de mogelijke verhoging van de doelmatigheid in de
uitvoering van projecten in beeld te brengen is de
Public Private Comparator (PPC) ontwikkeld. Deze PPC
vergelijkt de verwachte economische meerwaarde
tussen verschillende contractvormen. Uit deze
vergelijkingen blijkt dat PPS, in de vorm van DBFM(O),
in het algemeen als meer doelmatig naar voren komt
dan de meer traditionele contractvormen.

Verwachte meeropbrengsten uit OZB als resultaat van
waardestijging van vastgoed is een minder toegepaste
wijze van bekostiging, hoewel de opbrengst potentie er
zeker is. Vaak draagt de betrokken overheid bij vanuit
algemene middelen en wordt een directe koppeling
gezien als een extra last voor de gemeente. Hierbij
speelt dat deze middelen doorgaans al bestemt zijn voor
andere investeringen. Eerder gemaakte quickscan
berekeningen laten zien dat deze bron ongeveer een
potentie heeft van afgerond 5% tot 10%,van de
projectkosten, mochten ze volledig aangewend kunnen
worden aan het project.

Ten aanzien van hogere doelmatigheid in de uitvoering
liggen er dus kansen voor het alternatieve spoortracé.
Deze doelmatigheid komt tot uitdrukking in het
percentage meerwaarde welke verwacht mag gaan
worden als gevolg van een andere contractkeuze, deze
economische meerwaarde ligt in de praktijk tussen 0 en
5%. Bedacht moet worden dat deze meerwaarde zich
doorgaans niet vertaald naar meer beschikbaar budget,
maar in meer kwaliteit.
Ten aanzien van de tweede doelstelling, PPS als middel
om extra bekostigingsbronnen aan te kunnen wenden,
kan gesteld worden dat de toepassing van PPS voor dit
specifieke project omgeven is met grote onzekerheden.
Wel zijn er een aantal algemene opmerkingen te
plaatsen. Binnen de verschillende vormen van PPS zijn
er goede mogelijkheden om extra bekostigingsbronnen
aan te boren. Voorbeelden hiervan zijn tol, (lokale)
belasting, parkeergelden en gebiedsontwikkeling.
Noodzakelijk hierbij is dat deze financiële middelen
afroombaar zijn ten bate van het project en niet al een
andere bestemming dan wel ‘eigenaar’ hebben. Een
euro kan maar één keer uitgegeven worden. In veel
gevallen blijkt dat alternatieve dekkingsbronnen al een
bestemming hebben.

De derde mogelijke bekostigingsbron, concessie voor
exploitatie van het transferium, richt zich met name op
de parkeerplekken. Uit evaluatie van meerdere
transferia is gebleken dat kostenneutrale transferia niet
erg waarschijnlijk zijn (DG-RWS, 2000). Daarbij komt
dat maatregelen ten bate van het transferium, zoals
flankerend parkeerbeleid, niet ten laste worden gelegd
aan het project maar dit feitelijk wel zijn. Dit drukt
daarmee de potentie van deze bekostigingsbron, maar
voegt wel maatschappelijke meerwaarde toe aan het
project.

In het alternatieve spoortracé worden drie vormen van
extra bekostigingsbronnen toegelicht, te weten
vastgoedopbrengsten, extra OZB-opbrengsten en
concessieopbrengsten. Ten aanzien van vastgoedopbrengsten is uit ervaring bij de PPS-projecten A2
Maastricht, Omlegging Badhoevendorp en Zuidas
gebleken dat deze middelen, na bestuurlijke afspraken,
direct aan het project toegerekend kunnen worden.
Hierbij is doorgaans afgesproken dat de projectscope
wordt uitgebreid met de vastgoedontwikkeling en
daarmee deze bronnen binnen het project kunnen
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Bijlage 4
Kostentabellen
oplossingsclusters
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Per cluster zijn zowel de a-varianten (veelal maaiveld
ligging) als de b-varianten (gedeeltelijk verdiepte
ligging) uitgewerkt. In iedere tabel is een aantal
infrastructurele maatregelen, die buiten de scope
van het project RijnlandRoute (provincie ZuidHolland) vallen, maar binnen de scope van de
integrale verkenning behoren, apart weergegeven.
Dit zijn onder meer de maatregelen op de A4 tussen
Leiden en Leidschendam en de maatregelen op de
Molentuinweg in Katwijk. Naast de directe investeringskosten (inclusief voorbereiding, administratie
en toezichtskosten VAT), zijn btw en grondverwer-

vingskosten apart weergegeven. Aan het eind van
deze bijlage staat een overzichtskaart waarin voor de
b-varianten de kostenopbouw gekoppeld aan de
infrastructurele delen is weergegeven.

1. Holland Rijnland in het Groen
In onderstaande tabel zijn de kosten weergegeven van
de maaiveldvariant van Holland Rijnland in het Groen
(1a). Kosten in miljoenen euro’s. Deze variant scoort
verkeerskundig slecht, is niet robuust en toekomstvast.

Holland Rijnland in het Groen
variant 1a

Investeringskosten, incl. VAT, excl.
btw

btw (19%)

Grondverwerving

Subtotaal
(incl. grond en
btw)

Aansl. A4 + wegvak Oostvlietpolder

6,3

1,2

5,0

12,5

Brug Vliet + viaduct Voorschoterweg

47,2

9,0

0,0

56,2

Deels verdiepte ligging Churchilllaan,
ongelijkvloerse kruisingen

160,1

30,4

5,0

195,5

Kruising Haagweg + Oude Rijn

27,3

5,2

0,0

32,5

Kruising spoor

9,9

1,9

0,0

11,8

Verdiepte ligging Dr. Lelylaan

64,1

12,2

10,0

86,3

Weggedeelte Haagse Schouwweg + Plesmanlaan

52,2

9,9

2,0

64,1

Landschappelijke inpassing + Geluidwerende voorz.

18,7

3,6

0,0

22,3

Knoop Leiden West

23,0

4,4

3,0

30,4

Tjalmaweg, incl. 1 ongelijkv. Valkenburg

54,9

10,4

2,0

67,3

Reconstructie kruispunt N206-N441 (gelijkvloers)

2,1

0,4

0,0

2,5

Verbreding A4 Leiden-Delft

42,0

8,0

0,0

50,0

Subtotalen

507,9

96,5

27,0

631,4

80,4%

15,3%

4,3%

=100%

Investerings
kosten, incl. VAT,
excl. btw

btw (19%)

Grondverwerving

Subtotaal
(incl. grond en
btw)

60,0

11,4

0,0

71,4

Plusmogelijkheden Holland Rijnland in het Groen
(meerkosten, bovenop bovenvermelde bedragen)

Passage Plesmanlaan in tunnel
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In onderstaande tabel zijn de kosten weergegeven van de deels verdiepte variant van Holland Rijnland in het Groen
(1b). Kosten in miljoenen euro’s. Deze variant kent een hogere mate van inpassing door een gedeeltelijk verdiepte
ligging en een aquaduct onder De Vliet. Deze variant kent echter ook beperkingen door zijn aansluitvormen en
beïnvloeding van omliggende gebieden en ontwikkelingen. Met name door het laatstgenoemde kent deze variant
een hoger risicoprofiel, hetgeen in deze fase niet in geld uitgedrukt kan worden.

Holland Rijnland in het Groen
variant 1b

Investeringskosten, incl. VAT, excl.
btw

btw (19%)

Grondverwerving

Subtotaal
(incl. grond en btw)

Aansl. A4 + wegvak Oostvlietpolder

6,3

1,2

5,0

12,5

Kruising Vliet + Voorschoterweg (aquaduct)

113,7

21,6

0,0

135,3

Verdiepte ligging Churchilllaan, kruising 5 meilaan

193,9

36,8

5,0

235,8

Kruising Haagweg + Oude Rijn

27,3

5,2

0,0

32,5

Kruising spoor

9,9

1,9

0,0

11,8

Verdiepte ligging Dr. Lelylaan

64,1

12,2

10,0

86,3

Weggedeelte Haagse Schouwweg + Plesmanlaan

52,2

9,9

2,0

64,1

Landschappelijke inpassing + Geluidwerende voorz.

18,7

3,6

0,0

22,3

Knoop Leiden West

23,0

4,4

3,0

30,4

Tjalmaweg, incl. 1 ongelijkv. Valkenburg

54,9

10,4

2,0

67,3

Reconstructie kruispunt N206-N441 (gelijkvloers)

2,1

0,4

0,0

2,5

Verbreding A4 Leiden-Delft

42,0

8,0

0,0

50,0

Subtotalen

608,2

115,6

27,0

750,7

81,0 %

15,4 %

3,6 %

=100%

Investerings
kosten, incl. VAT,
excl. btw

btw (19%)

Grondverwerving

Subtotaal
(incl. grond en btw)

60,0

11,4

0,0

71,4

Plusmogelijkheden Holland Rijnland in het Groen
(meerkosten, bovenop bovenvermelde bedragen)

Passage Plesmanlaan in tunnel
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In de volgende tabel zijn de kosten weergegeven van Holland Rijnland in het Groen spoortracé (1sp).
Kosten in miljoenen euro’s, Dit tracé gaat uit van een geboorde tunnel onder het spoor.

Holland Rijnland in het Groen
spoortracé

Investeringskosten, incl. VAT, excl.
btw

btw (19%)

Grondverwerving

Subtotaal
(incl. grond en btw)

PM

PM

1. Aansluiting N11/A4

PM

2. Boortunnel onder spoor

883,3

167,8

PM

1.051,2

3. Opwaardering Plesmanlaan tot A44

26,6

5,1

0,0

31,7

4. Aansluiting A44 (Knoop Leiden West)

23,0

4,4

3,0

30,4

5. Tjalmaweg, incl. 1 ongelijkvl. Valkenburg

54,9

10,4

2,0

67,3

6. Reconstructie kruispunt N206-N441 (gelijkvloers)

2,1

0,4

0,0

2,5

7. Brug Vliet in verlengde Churchilllaan + wegvakken

27,2

5,2

5,2

37,6

8. Verbreding A4 Leiden-Delft

42,0

8,0

0,0

50,0

Subtotalen

1.059,1

201,2

10,2

1.270,6
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2. Stadsrandroute
Bij de Stadsrandroute in een uitvoering (2a) hoort het
onderstaande kostenoverzicht.

De uitvoering van de RijnlandRoute door Voorschoten
is uitgevoerd met een korte tunnel (600 m) en een half
verdiepte ligging tussen Leidse weg en spoorlijn.

Standsrandroute variant 2a
Investeringskosten, incl. VAT, excl.
btw

btw (19%)

Grondverwerving

Subtotaal
(incl. grond en btw)

Aansluiting A4

46,4

8,8

0,5

55,7

Wegvak Oostvlietpolder (A4-Vliet)

5,2

1,0

0,9

7,1

Brug Vliet in verlengde Chuchill-laan + wegvakken

27,2

5,2

5,2

37,6

Brug Vliet, brug Voorschoterweg en hoog over Leidseweg

36,3

6,9

43,6

86,8

Wegvak Voorschoten (maaiveld+schermen)

31,1

5,9

0,0

37,0

Spoorkruising

39,4

7,5

0,0

46,9

Wegvak Stevenshof (maaiveld+schermen)

18,6

3,5

1,0

23,1

Aansluiting Maaldrift (RLR over A44 heen)

40,0

7,6

1,0

48,6

Buitenom maaiveld (incl. aansluiting N441)

54,0

10,3

42,5

106,8

Knoop Leiden West

23,0

4,4

3,0

30,4

Tjalmaweg, incl. 1 gelijkvloers Valkenburg-Zuid

47,7

9,1

2,0

58,8

Reconstructie kruispunt N206-N441 (gelijkvloers)

2,1

0,4

0,0

2,5

Doortrekking par.structuur A4

10,0

1,9

0,0

11,9

Verbreding A4 Leiden-Delft

42,0

8,0

0,0

50,0

Subtotalen

423,0

80,4

99,7

603,1

70,1%

13,3%

16,5%

=100%

Plusmogelijkheden Stadsrandroute (meerkosten ,bovenop bovenvermelde bedragen)
Investerings
kosten, incl. VAT,
excl. btw

btw (19%)

Grondverwerving

Subtotaal
(incl. grond en btw)

Molentuinweg ongelijkvloers

19,0

3,6

0,0

22,6

RLR onder A44 door

15,0

2,9

0,0

17,9

Verdiepte ligging Stevenshof (mv-4 m)

43,0

8,2

0,0

51,2

Gedeelte aansluiting onder A4 door

9,0

1,7

0,0

10,7

Investerings
kosten, incl. VAT,
excl. btw

btw (19%)

Grondverwerving

Subtotaal
(incl. grond en btw)

N206 Tjalmaweg; 4 gelijkvloerse aansluitingen

-5,1

-1,0

0,0

-6,1

Voorschoten: Maaiveld + Brug over Vliet

-128,3

-24,4

0,0

-152,7

Alleen halve aansluiting Voorschoterweg (**1)

11,6

2,2

1,0

14,8

Bestaande aansluiting Europaweg

-24,4

-4,6

-1,0

-30,0

Bespaarmogelijkheden Stadsrandroute

(**1)= +, dus meerkosten (geen besparing)
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Bij de Stadsrandroute ‘verdiept’ (2b) is als uitgangspunt gekozen dat ter hoogte van Valkenburg over een lengte van
circa 1.500 meter een tunnel (net onder maaiveld) zal worden aangelegd, om de open verbinding tussen Valkenburg
en de duinen te behouden. Kosten weergegeven in miljoenen euro’s.

Stadsrandroute variant 2b
Investeringskosten, incl. VAT, excl.
btw

btw (19%)

Grondverwerving

Subtotaal
(incl. grond en btw)

Aansluiting A4

46,4

8,8

0,5

55,7

Wegvak Oostvlietpolder (A4-Vliet)

5,2

1,0

0,9

7,1

Tunnel Voorschoten (600 m) (incl. Vlietpassage)

179,8

34,2

43,6

257,6

Wegvak Voorschoten (half verdiept)

15,9

3,0

0,5

19,4

Spoorkruising

39,4

7,5

0,0

46,9

Wegvak Stevenshof (maaiveld+schermen)

18,6

3,5

1,0

23,1

Aansluiting Maaldrift (RLR over A44 heen)

40,0

7,6

1,0

48,6

Buitenom maaiveld (incl. aansluiting N441)

54,0

10,3

42,5

106,8

Knoop Leiden-West

23,0

4,4

3,0

30,4

Tjalmaweg, incl. 1 ongelijkv. Valkenburg

54,9

10,4

2,0

67,3

Reconstructie kruispunt N206-N441 (gelijkvloers)

2,1

0,4

0,0

2,5

Doortrekking par.structuur A4

10,0

1,9

0,0

11,9

Verbreding A4 Leiden-Delft

42,0

8,0

0,0

50,0

Subtotalen

531,3

101,1

95,0

727,3

73,1%

10,3%

13,1%

=100%

Plusmogelijkheden Stadsrandroute (Meerkosten bovenop bovenvermelde bedragen)
Investerings
kosten, incl. VAT,
excl. btw

btw (19%)

Grondverwerving

Subtotaal
(incl. grond en btw)

Molentuinweg ongelijkvloers

19,0

3,6

0,0

22,6

RLR onder A44 door

15,0

2,9

0,0

17,9

Verdiepte ligging Stevenshof (mv-4 m)

43,0

8,2

0,0

51,2

Verdiepte ligging Voorschoten
(van Leidseweg tot spoor)

38,3

7,3

0,0

45,6

Voorschoten geheel in Tunnel

60,4

11,5

0,0

71,9

Gedeelte aansluiting onder A4 door

9,0

1,7

0,0

10,7

Investerings
kosten, incl. VAT,
excl. btw

btw (19%)

Grondverwerving

Subtotaal
(incl. grond en btw)

N206 Tjalmaweg; 4 gelijkvloerse aansluitingen

-5,1

-1,0

0,0

-6,1

Voorschoten: Maaiveld + Brug over Vliet

-128,3

-24,4

0,0

-152,7

Alleen halve aansluiting Voorschoterweg (**1)

11,6

2,2

1,0

14,8

Bestaande aansluiting Europaweg

-24,4

-4,6

-1,0

-30,0

Bespaarmogelijkheden Stadsrandroute

(**1)= +, dus meerkosten (geen besparing)
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3. Zoeken naar Balans
In onderstaande twee tabellen zijn de kosten weergegeven van de a-variant en de b- variant van het oplossingscluster Zoeken naar Balans (in miljoenen euro’s). De
a-variant kenmerkt zich door de passage Voorschoten

met een brug over de Vliet, viaducten over de
Voorschoterweg en Leidseweg, een maaiveldligging
tussen de Leidseweg en het spoor en een maaiveldligging ter hoogte van Stevenshof.

Zoeken naar Balans variant 3a
Investeringskosten, incl. VAT, excl.
btw

btw (19%)

Grondverwerving

Subtotaal
(incl. grond en btw)

Aansluiting A4

46,4

8,8

0,5

55,7

Wegvak Oostvlietpolder (A4-Vliet)

5,2

1,0

0,9

7,1

Brug Vliet in verlengde Chuchill-laan + wegvakken

27,2

5,2

5,2

37,6

Brug Vliet, brug Voorschoterweg en hoog over Leidseweg

36,3

6,9

43,6

86,8

Wegvak Voorschoten (maaiveld+schermen)

31,1

5,9

0,0

37,0

Spoorkruising

39,4

7,5

0,0

46,9

Wegvak Stevenshof (maaiveld+schermen)

18,6

3,5

1,0

23,1

Aansluiting Maaldrift (over N44)

30,7

5,8

1,0

37,5

Weefvakken A44 (incl. brug)

37,4

7,1

12,0

56,5

Knoop Leiden West

23,0

4,4

3,0

30,4

Tjalmaweg, incl. 1 gelijkvloers Valkenburg

47,7

9,1

2,0

58,8

Reconstructie kruispunt N206-N441 (gelijkvloers)

2,1

0,4

0,0

2,5

Doortrekking par.structuur A4

10,0

1,9

0,0

11,9

Verbreding A4 Leiden-Delft

42,0

8,0

0,0

50,0

Subtotalen

397,1

75,5

69,2

541,8

73,5 %

14,0 %

12,6 %

=100%
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In onderstaande tabel zijn de kosten weergegeven van
de b-variant (in miljoenen euro’s). Deze meer ingepaste
variant kenmerkt zich door een ‘korte’ tunnel onder de
Vliet en de Voorschoterweg en een half verdiepte ligging

tussen de Leidseweg en het spoor. Bij Stevenshof ligt de
RijnlandRoute in een maaiveldligging.

Zoeken naar Balans variant 3b
Investeringskosten,
incl. VAT, excl. btw

btw (19%)

Grondverwerving

Subtotaal
(incl. grond en btw)

Aansluiting A4

46,4

8,8

0,5

55,7

Wegvak Oostvlietpolder (A4-Vliet)

5,2

1,0

0,9

7,1

Brug Vliet in verlengde Chuchill-laan + wegvakken

27,2

5,2

5,2

37,6

Tunnel Voorschoten (600 m) (incl. Vlietpassage)

179,8

34,2

43,6

257,6

Wegvak Voorschoten (half verdiept)

15,9

3,0

0,5

19,4

Spoorkruising

39,4

7,5

0,0

46,9

Wegvak Stevenshof (maaiveld+schermen)

18,6

3,5

1,0

23,1

Aansluiting Maaldrift (over N44)

30,7

5,8

1,0

37,5

Weefvakken A44 (incl. brug)

37,4

7,1

12,0

56,5

Knoop Leiden West

23,0

4,4

3,0

30,4

Tjalmaweg, incl. 1 ongelijkv. Valkenburg

54,9

10,4

2,0

67,3

Reconstructie kruispunt N206-N441 (gelijkvloers)

2,1

0,4

0,0

2,5

Doortrekking par.structuur A4

10,0

1,9

0,0

11,9

Verbreding A4 Leiden-Delft

42,0

8,0

0,0

50,0

Subtotalen

532,6

101,2

69,7

703,5

75,7%

14,4%

9,9%

=100%

Plusmogelijkheden Zoeken naar Balans (meerkosten , bovenop bovenvermelde bedragen)
Investerings
kosten, incl. VAT,
excl. btw

btw (19%)

Grondverwerving

Subtotaal
(incl. grond en btw)

Molentuinweg ongelijkvloers

19,0

3,6

0,0

22,6

RLR onder A44 door

15,0

2,9

0,0

17,9

Verdiepte ligging Stevenshof (mv-4 m)

43,0

8,2

0,0

51,2

Verdiepte ligging Voorschoten
(van Leidseweg tot spoor)

38,3

7,3

0,0

45,6

Voorschoten geheel in Tunnel

60,4

11,5

0,0

71,9

Gedeelte aansluiting onder A4 door

9,0

1,7

0,0

10,7

Investerings
kosten, incl. VAT,
excl. btw

btw (19%)

Grondverwerving

Subtotaal
(incl. grond en btw)

N206 Tjalmaweg; 4 gelijkvloerse aansluitingen

-5,1

-1,0

0,0

-6,1

Voorschoten: Maaiveld + Brug over Vliet

-128,3

-24,4

0,0

-152,7

Alleen halve aansluiting Voorschoterweg (**1)

-2,9

-0,6

1,0

-2,5

Bestaande aansluiting Europaweg

22,0

4,2

-1,5

24,7

Bespaarmogelijkheden Zoeken naar Balans

(**1)=
+, dus meerkosten
(geen
besparing) Holland Rijnland- 15 oktober 2009
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Bijlage 5
Onderzoeksverantwoording
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Toelichting op gebruikte modellen
In deze bijlage zijn de uitgangspunten beschreven die zijn gehanteerd voor de berekeningen met het
verkeersmodel.

Verkeersmodel
Modelopbouw

De RVMK is een model dat is ‘ingebed’ in het NRM (Nieuw Regionaal Model) Randstad. De referentie
HB-matrices zijn berekend in de RVMK. De distributie en modal-split effecten zijn voor de verschillende
varianten bepaald in het NRM en vervolgens overgezet op de RVMK-matrices. Deze zijn vervolgens
toegedeeld in de RVMK.

Basis- en prognosejaren

Het verkeersmodel voor Holland Rijnland bestaat uit een basisjaar (2005) waarop het model gekalibreerd is,
en uit een prognosejaar (2020).

Toedeling

Er is van uitgegaan dat het vrachtverkeer altijd eenzelfde route kiest, onafhankelijk van de drukte op die
route. Autoverkeer zal, bij toenemende verkeersdrukte, naar alternatieve routes zoeken. In het verkeersmodel wordt hiermee rekening gehouden door een capaciteitsafhankelijke toedelingsmethodiek (de ‘volume
averaging’-methode) toe te passen.

WLO-scenario

European Coördination

Prijsbeleid

Nee

Tijdsperiode

Het model beschrijft, conform het NRM Randstad, de tweeuursochtendspits (07.00-09.00 uur), de
tweeuursavondspits (16.00-18.00 uur) en de restdagperiode voor de gemiddelde werkdag. Gesommeerd
vormen deze dagdelen de etmaalperiode.

Motieven

Verkeer is een sommatie van verschillende soorten verplaatsingen. Als verplaatsingsmotieven worden
onderscheiden werk, zakelijk, winkel en overig, onderverdeeld naar verplaatsingsrichting (bijvoorbeeld
woon-werk en werk-woon).

Vervoerswijzen

Auto, middelzware en zware vracht zijn afzonderlijk (statisch) gemodelleerd.

Plangebied

Gebied Amsterdam-Utrecht-Rotterdam-Den Haag

Netwerk en socio-economische vulling
Netwerk

Als basis is het netwerk van het RMVK-model gebruikt, die is ingebed in het NRM. Uitgangspunt is dat alle
projecten uit de categorieën 0 en 1 inclusief de ZSM-1 en ZSM-2 projecten uit het MIRT 2009 zijn in 2020
gerealiseerd.

Toetsing

De modelresultaten zijn voor het basisjaar 2005 getoetst aan telcijfers. De t-waardentoets is hier gehanteerd
en deze voldoet ruim aan de norm.

Toename woningvoorraad Holland Rijnland
2005-2020

25.700 woningen, waaronder Alkemade (1.325), Hillegom (335), Katwijk (9662) inclusief locatie Valkenburg
(5000), Leiden (3068), Leiderdorp (914), Lisse (995), Noordwijk (1.776), Noordwijkerhout (895), Oegstgeest
(2371), Teylingen (2554), Voorschoten (1393) en Zoeterwoude (412).

Toename arbeidsplaatsen ‘kantoren’ Holland
Rijnland 2005-2020

24.860 arbeidsplaatsen, waaronder Katwijk: Duinvallei (800), Leiden: A4-zone (800), Leiden Centraal
(2.560), Leeuwenhoek/Rhijngeest (13500), divers (1.000), Leiderdorp: A4-zone (1.580), Oegstgeest:
Leeuwenhoek/Rhijngeest (1.600), Zoeterwoude: A4-zone (3.020).

Toename arbeidsplaatsen ‘bedrijventerrein’
Holland Rijnland 2005-2020

8.246 arbeidsplaatsen, waaronder Katwijk: Klei-Oost Zuid (980), Florapark2 (880), Leiden: Oostvlietpolder
(2284), Lisse: Hobaho gebied (106), Dever Zuid (176), Noordwijk: Space Businesspark (1400), Noordwijkerhout: Delfweg (653), Oegstgeest: MEOB-terrein (718), Voorschoten: Dobbewijk (1.049).
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Toelichting op kostenramingen
De kostenramingen zijn opgezet overeenkomstig de
‘Standaardsystematiek Kostenramingen in de GWW’,
zoals beschreven in publicatie 137 van het kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur van de
stichting CROW. Het prijspeil van de raming is 2009.
Er is onderscheid gemaakt in de investeringskosten, btw
en grondverwerving.
In deze fase van het project is gebruikt gemaakt van
eenheidsprijzen/kengetallen. Deze zijn vooraf bepaald
op basis van ervaringscijfers bij vergelijkbare projecten.
Zo zijn bijvoorbeeld per wegtype eenheidsprijzen per
strekkende meter bepaald, waarin alle wegonderdelen,
zoals verharding, markering, bebording, verlichting,
wegsloten, etc. al meegenomen zijn.
Waar de ontwerpen verder zijn uitgewerkt zijn de
kostenramingen op een detailniveau van m2, m3 en
stuks uitgewerkt. In deze fase was beperkt inzicht in de
ligging en aantallen kabels en leidingen. Aanpassingen
en/of maatregelen aan kabels en leidingen vallen onder
de post nader te detailleren; waar inzicht was in grote
transportleidingen c.q. leidingkruisingen zijn kosten in
de ramingen separaat meegenomen.
Onder investeringskosten vallen kosten voor:
• directe (bouw)kosten;
• nader te detailleren (10 tot 15% afhankelijk van de
gedetailleerdheid van de ontwerpen) ;
• eenmalige- en uitvoeringskosten, Algemene Kosten,
Winst en Risico (totaal ca. 23%);
• bijdragen (o.a. RAW / FCO; 0,3%)
• object onvoorzien (10%)
• VAT (15%): voorbereidings-, administratie- (projectmanagement) en toezichtskosten;
• overige bijkomende kosten (10%)
• project onvoorzien (10%)
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De kosten voor vastgoed zijn gedeeltelijk op perceelniveau ingeschat door een ervaren taxateur, deels op
basis van gemiddelde m2-prijzen (bijvoorbeeld voor
landbouwgrond). Tevens is ervan uitgegaan dat een deel
van de gronden in bezit zijn van de lokale overheden en
dat deze grond ‘om niet’ beschikbaar wordt gesteld voor
de aanleg van de RijnlandRoute. Planschade en
nadeelcompensatie is in deze fase zeer lastig in te
schatten. Er is hiervoor een onvoorzien van 20%
meegenomen op de perceelsprijzen.
Onder de VAT-kosten behoren ook legeskosten, kosten
voor onderzoeken, studies en dergelijke.
Op basis van de expert judgement over te nemen
geluidsmaatregelen, zijn waar nodig kosten per wegvak
meegenomen voor onder andere de aanleg van
geluidsschermen. Toepassing van geluidsarm asfalt is
als standaard uitgangspunt gekozen.

Toelichting op figuren
De meeste figuren zijn gemaakt door BVR. De figuren op
de pagina’s 15 en 46 (onderaan) komen van Goudappel/
Coffeng. De figuren met de ringenstructuur Leiden op
pagina 32 en de overige figuren uit 4.1 zijn gemaakt
door het projectteam zelf. Tot slot zijn er diverse
plattegronden van Google Maps gebruikt.

Integrale Benadering Holland Rijnland

Schuttersveld 9
2316 XG Leiden
Postbus 558
2300 AN Leiden

www.randstadurgent.nl

