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Bestemd voor de raad van : 14 mei 2012 
Vraag nr.     : 1 
Onderwerp    : Geluidswering A4 ter hoogte Cardea en Holtlant. 
Vraagsteller    : D66/Ed Grootaarts 
Datum    : 3 april 2012   
 
Sinds dit weekend is de westelijke buis van het Oude Rijn Aquaduct in de A4 definitief in gebruik 
genomen en rijden de voertuigen, weliswaar nog op provisorische wijze, op het nieuwe tracé, via 
twee maal drie rijstroken. Het fileleed op de A4 rond de passage Leiderdorp wordt hierdoor 
verminderd. Ook de geluidsoverlast van de A4 wordt voor een aanzienlijk deel van de 
Leiderdorpse bevolking minder. Een positieve ontwikkeling voor Leiderdorp en haar bewoners. 
Helaas geldt dit niet voor de bewoners van het Holtlant - Cardea gebied. Hier wordt de overlast 
eerder erger.  
 
In het Voorontwerp Bestemmingsplan W4 hoofdstuk 2.14 2e alinea, zijn opmerkingen 
opgenomen over geluidswerende voorzieningen ter plaatse:  
“De bebouwing van Vierzicht langs de A4 vormt een geluidwerende wand langs de rijksweg, 
waardoor de hoogte mede bepalend is. De hoogte van de bebouwing is afwisselend tot een 
hoogte van maximaal 25 m, met op de hoeken twee torens van maximaal 30 en 42 m. Indien 
Vierzicht kavel I en V niet tijdig gebouwd worden, dient een geluidscherm geplaatst te worden om 
aan de geluidseisen te voldoen, zoals geregeld in het Tracébesluit artikel 4 sub 4: 'Ten aanzien 
van de geluidschermen gelegen tussen km 29,8 en km 33,2, met uitzondering van de horizontale 
en verticale geluidschermen in en bij de bak voor de verdiepte ligging van de A4 tussen km 
31,550 en km 32,610, hebben de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude de 
mogelijkheid om zelf een geluidsafschermende voorziening te realiseren als alternatief voor de in 
tabel 3 opgenomen geluidwerende voorzieningen, mits uit nader akoestisch onderzoek blijkt dat 
minimaal dezelfde geluidsituatie ontstaat als met de geluidschermen uit tabel 3 het geval is. De 
alternatieve geluidwerende voorziening moet gereed zijn uiterlijk op het moment dat de A4 wordt 
opengesteld. Bij een gedeeltelijke openstelling dient de alternatieve geluidwerende voorziening 
voor het open te stellen deel van de A4 te zijn gerealiseerd. In het geval de gemeenten geen of 
niet tijdig gebruik maken van de mogelijkheid een alternatieve geluidwerende voorziening te 
realiseren worden de geluidwerende voorzieningen uit tabel 3 gerealiseerd.”  
 
Op dit ogenblik is er geen zicht op een tijdige realisering van Vierzicht zodat nagedacht moet 
worden over geluidswerende voorzieningen op korte en mogelijk ook langere termijn.  
 
Het bovenstaande is voor mijn fractie aanleiding de volgende vragen aan u te stellen:  
1. wanneer worden er, tijdelijke en/of definitieve geluidswerende voorzieningen aangebracht aan 
de westzijde van de A4 ter hoogte van Cardea en Holtlant?  
 Antwoord: 

De strook van Cardea / Holtlant maakt deel uit van het ontwikkelingsgebied Vierzicht, 
kavel 1. De gemeente realiseert in Vierzicht de geluidwerende voorzieningen, in principe 
in de vorm van bebouwing. Indien de bebouwing niet tijdig, zijnde uiterlijk bij de oplevering 
van de verbrede rijksweg A4, is gerealiseerd, zullen alsnog schermen of andere 



geluidwerende voorzieningen moeten worden geplaatst. De oplevering van de rijksweg 
staat gepland voor eind 2014.  
Eind 2014 zal de geluidwering derhalve gerealiseerd dienen te zijn, in tijdelijke of 
definitieve vorm. 
Er is op dit moment geen sprake van een gedeeltelijke openstelling. Gedeeltelijke 
openstelling houdt in oplevering van een deel van de weg in de eindsituatie, zoals een 
traject tussen kilometer aanduiding x en y, volledig en over de volle breedte gereed. 
Daarvan is nu, bij de diverse bouwfaseringen, geen sprake. 

 
2. Worden deze geplaatst door de gemeente of Rijkswaterstaat?  
 Antwoord: 

Zoals hierboven al is aangegeven, is de gemeente de verantwoordelijke partij voor 
realisatie van de geluidwerende voorzieningen voor Vierzicht. Blijft de gemeente in 
gebreke, dan zal het Rijk daartoe overgaan, op kosten van de gemeente. 

 
3. Hoe Verhoudt zich dit tot het wel of niet ontwikkelen van Vierzicht 1?  
 Antwoord: 

Zie het antwoord op vraag 1. 

4. Is het, als er geen snelle tijdelijke of definitieve voorziening mogelijk is, mogelijk om tijdelijk, 

net als bij de andere stukken waar aan de A4 wordt gewerkt, een geluidswering in de vorm van 

bijvoorbeeld containers neer te zetten ( dit vanzelfsprekend met behoud van de bomen 

 Antwoord: 

Afwijking van de overeengekomen afspraken, in de vorm van het vervroegd aanbrengen 

van geluidwerende voorzieningen, zal voor rekening van de gemeente komen. Daar is op 

dit moment geen geld voor beschikbaar. 

Tevens is de vraag of een dergelijke voorziening gerealiseerd kan worden binnen het 

gebied van het tracébesluit. Als dat niet mogelijk is, is eventuele realisatie alleen mogelijk 

op kavel 1 zelf, waarbij het behoud van alle bomen niet mogelijk is.  

 



 


