
Ontwerp-tracébesluiten A4 en A44 (RijnlandRoute)
Wat vindt u?

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 24 april 2014 de ontwerp-tracébesluiten A4 
en A44 vastgesteld. De ontwerp-tracébesluiten liggen van 9 mei tot en met 19 juni 2014 
ter inzage in de regio. 

Inhoud plan
De ontwerp-tracébesluiten A4 en A44 maken deel uit van het project RijnlandRoute. 
De RijnlandRoute is de nieuwe provinciale wegverbinding tussen de kust (Katwijk) en de A4 
bij Leiden. Deze nieuwe verbinding is van groot belang voor de regio Holland Rijnland, met 
name rondom Leiden en Katwijk. De RijnlandRoute is nodig om de economische potentie 
van de regio en de direct hieraan grenzende gemeenten, als Wassenaar en Leidschendam- 
Voorburg, te kunnen ontwikkelen en nieuwe woningbouw te kunnen ontsluiten.

De provincie Zuid-Holland heeft voor het provinciale deel van de RijnlandRoute een ontwerp-
inpassingsplan opgesteld. Dit ontwerp-inpassingsplan ligt van 28 maart tot en met 8 mei 2014 
ter inzage. Eenieder kan gedurende die termijn een zienswijze indienen over het ontwerp-
inpassingsplan. 

Voor het deel van de RijnlandRoute dat betrekking heeft op de rijkswegen zijn ontwerp-tracé-
besluiten opgesteld. Deze liggen van 9 mei tot en met 19 juni ter inzage.

De Crisis- en herstelwet is van toepassing op het project RijnlandRoute.

Ontwerp-tracébesluiten
Ontwerp-tracébesluit A4
Het ontwerp-tracébesluit A4 voorziet in de verlenging van de huidige parallelbanen van de A4 
vanaf de aansluiting Zoeterwoude-Dorp naar het nieuwe Knooppunt Vlietland. Iedere parallelbaan 
heeft twee rijstroken. De bestaande (hoofd)rijbanen van drie rijstroken worden omgebouwd naar 
twee rijstroken. Er wordt in iedere richting dus één rijstrook aan de A4 op dit deel toegevoegd.

Het ontwerp-tracébesluit A4 voorziet tevens in de realisatie van het nieuwe Knooppunt Vlietland. 
Dit knooppunt verbindt de A4 met de nieuw aan te leggen provinciale verbindingsweg tussen de 
A44 en de A4. Deze provinciale verbindingsweg maakt deel uit van het Provinciaal Inpassingsplan.

Ontwerp-tracébesluit A44
Het ontwerp-tracébesluit A44 voorziet in de verbreding van de A44 naar 2x4 rijstroken tussen 
de aansluiting Leiden-West en een nieuw te realiseren knooppunt nabij Maaldrift. Dit nieuw 
te realiseren knooppunt verbindt de A4 met de nieuw aan te leggen provinciale verbindings-
weg tussen de A44 en A4. Deze provinciale verbindingsweg maakt deel uit van het Provinciaal 
Inpassingsplan. Verder wordt de aansluiting Leiden-West geoptimaliseerd voor een betere 
doorstroming in de richtingen Katwijk en Leiden.

In de ontwerp-tracébesluiten staat in detail omschreven welke maatregelen verder worden 
getroffen en wat de effecten daarvan zijn, bijvoorbeeld voor natuur en landschap of op 
het gebied van geluid.

Waar kunt u de stukken inzien?
De ontwerp-tracébesluiten zijn te downloaden via www.centrumpp.nl. Daarnaast kunt u 
de documenten van 9 mei tot en met 19 juni 2014 inzien tijdens reguliere openingstijden bij:
- ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6 te Den Haag;
- gemeentehuis Katwijk, Koningin Julianalaan 3;
- gemeentehuis Wassenaar, Johan de Wittstraat 45;
- gemeentehuis Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 13;
- stadhuis Leiden, Stadhuisplein 1;
- gemeentehuis Voorschoten, balie sector Ruimte, Leidseweg 25; 
-  servicecentrum Leidschendam-Voorburg, Koningin Wilhelminalaan 2 te Leidschendam;
- gemeentehuis Zoeterwoude, Noordbuurtseweg 27 te Zoeterwoude-Dorp;
-  het Loket Informatiediensten van de provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1  

te Den Haag.

Hoe kunt u reageren?
U kunt van 9 mei tot en met 19 juni 2014 reageren.  Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur 
digitaal via www.centrumpp.nl onder ‘lopende projecten’. U kunt uw schriftelijke reactie 
ook digitaal als bijlage toevoegen. U kunt ons natuurlijk ook schrijven: Directie Participatie, 
RijnlandRoute (A4 en A44), Postbus 30316, 2500 GH  Den Haag. Wilt u uw zienswijze monde-
ling motiveren? Dat kan door een afspraak te maken via de Directie Participatie van het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu, telefoon 070 456 96 02.

Inloopavonden
Er is gelegenheid tot het stellen van vragen over de ontwerp-tracébesluiten tijdens 
verschillende inloopavonden. U bent van harte welkom op een van onderstaande dagen 
tussen 19.00 uur en 21.00 uur.

- 19 mei 2014: Tuinvereniging Oostvliet, Vlietweg 66f te Leiden;
- 20 mei 2014: Hoogheemraadschap Rijnland, Archimedesweg 1 te Leiden;
- 21 mei 2014: Van der Valk Hotel Leiden, Haagse Schouwweg 14 te Leiden; 
- 22 mei 2014: Corpus, Willem Einthovenstraat 1 te Oegstgeest.

Meer informatie
Op www.rijnlandroute.nl vindt u meer informatie over het project. Voor vragen over de Rijnland-
Route kunt u ook mailen met rijnlandroute@pzh.nl of bellen met het project RijnlandRoute 
via nummer 070 441 60 54. Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij de Directie 
Participatie, telefoon 070 456 96 02.
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