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verkenning A4 knooppunt Burgerveen – A14. 

 

 
1. Inleiding 

Voor de A4 heeft de minister van I&W in oktober 2017 de zogenaamde Startbeslissing genomen. 

Hierin staat dat op de A4, tussen knooppunt Burgerveen en de N14, de doorstroming (en daarmee 

ook de verkeersveiligheid) in het geding is en nader onderzoek nodig is om deze problematiek op te 

lossen. Ook de problematiek van het sluipverkeer op het onderliggend wegennet wordt hierin 

benoemd. 

In vervolg op de Startbeslissing is het ministerie van I&W met de onderzoeksfase, de Verkenning, 

gestart. De Verkenning gaat over het zoeken naar mogelijke oplossingen voor de geconstateerde 

problemen in de Startbeslissing en het trechteren naar één Voorkeursalternatief. Dat moet leiden tot 

een Voorkeursbeslissing. De verkenning zal uiteindelijk leiden tot een (ontwerp)tracébesluit. 

2. Notitie Reikwijdte en Detailniveau MIRT-verkenning A4 knooppunt Burgerveen - A14 

In de eerste fase van de verkenning zijn de problemen nader onderzocht en mogelijke oplossingen 

zijn vervolgens getrechterd tot kansrijke maatregelen, die in maatregelpakketten samengevoegd 

kunnen worden. Dat heeft geresulteerd in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau MIRT-verkenning A4 

knooppunt Burgerveen - A14, op basis waarvan vervolgens een eerste globale Milieu Effect 

Rapportage zal worden uitgevoerd. In deze notitie zijn de volgende maatregelen als kansrijk 

gekwalificeerd: 

• Verbreding van de A4 met één rijstrook op de hoofdrijbaan; 

• Aanpassing van de parallelstructuur ter hoogte van de N11 en invoeging op de hoofdrijbaan 

A4 in beide richtingen; 

• Smart mobility-informatiepakket. 

 

Dat heeft geleid tot 2 maatregelpakketten, waarbij in beide pakketten de Smart mobility wordt 

meegenomen: 

Maatregelpakket (Alternatief) A 

Extra rijstrook op de hoofdrijbaan 

 

Maatregelpakket (Alternatief) B 

Extra rijstrook op de hoofdrijbaan + 



 

 

Aanpassing invoegstrook N11 op A4 naar Amsterdam + 

Aanpassing uitvoeging N11 richting Den Haag 

 

Het Smart mobility-informatiepakket omvat: 

• Geadviseerde snelheid via lampjes voor meer afstand en minder chaotisch wegbeeld of in-

carsystemen snelheidsadvies geven bij (dreigende) files. 

• Verkeer in verdiepte ligging sneller waarschuwen, minder snelle afwisseling in 

filemeldingen (onduidelijkheid over hoe lang de file is). 

• Schermen met actuele vertraging en alternatieven. En als vervanging van matrixborden 

zodat je wisselende adviessnelheden kunt weergeven (80 i.p.v. 70 of 90). 

• Interactief/Dynamisch Route-informatiepanelen (DRIP’s)om verkeer richting Leiden om te 

leiden via A44, bij Hoogmade via N446, bij keuze hoofdrijbaan/parallelbaan. 

• Toeritdosering bij aansluitingen en weven dynamischer maken i.p.v. in kolonnes door 

verkeerslicht. 

 

Deze twee maatregelpakketten worden in het MER fase 1 (globaal) onderzocht, inclusief de 

mogelijke bijdrage van het ‘Smart mobility-informatiepakket’. 

In dit pakket wordt ook bij de interactieve dynamische route informatiepanelen de optie genoemd 

om verkeer naar Leiden om te leiden bij Hoogmade via de N446. De N446 en straks de Leidse Ring 

Noord vormen samen met de A4 een logische ringweg, waarbij vanuit die gedachte de verwijzing 

logisch kan zijn. Verkeer naar Leiden is tenslotte bestemmingsverkeer. Ook kan daarop aangegeven 

worden dat die routekeus geen zin heeft, omdat die eveneens vol staat en geen tijdwinst oplevert. 

Daar staat tegenover dat het actief verwijzen naar het onderliggend wegennet, niet zijnde andere 

hoofdwegen (zoals bijvoorbeeld de A44) het risico met zich brengt dat niet bestemmingsverkeer 

deze route ook gaat kiezen  en daarmee bevordert dat de N446 (en in het verlengde daarvan ook de 

Persant Snoepweg / Leiderdorpse brug) actiever gebruikt gaat worden. Nader onderzoek zal moeten 

uitwijzen of en op welke wijze hieraan het beste vorm kan worden gegeven. 

 

3. Ontwerp verbreding met extra rijstrook en flessenhalsproblematiek 

 

De beide maatregelpakketten gaan uit van een extra rijstrook op de hoofdrijbaan over de hele lengte 

van het traject A4 knooppunt Burgerveen - A14. 

De consequentie van een extra rijstrook op de hoofdrijbaan is dat de afstreping van 3 naar 2 

rijstroken op de hoofdrijbaan ter hoogte van de verdiepte ligging vervangen wordt door een 

afstreping van 4 naar 3 rijstroken. Daar ligt voor Leiderdorp een groot punt van zorg. 

 

Ambtelijk is vanuit het ministerie van I&W aangegeven dat “het doel van het project niet is gelegen 

in het filevrij maken van de A4, maar om de doorstroming op het hele traject te verbeteren. In het 

onderzoek zal nader gekeken worden op welke wijze eventuele rijstrookverminderingen in het 

ontwerp ingepast kunnen worden, zonder dat hierdoor (nieuwe) knelpunten ontstaan. Hiertoe wordt 

een robuust ontwerp opgesteld, met doorkijk naar 2040, zodat aan de politiek en aan het publiek 

goed uitgelegd kan worden waarom het uiteindelijke ontwerp aan het projectdoel voldoet”. 

 

De afstreping van 3 naar 2 rijstroken na de verdiepte ligging in de richting Den Haag, is een bron van 

incidenten en veroorzaakt veel filevorming. Met regelmatig als consequentie behoorlijke 



 

 

verkeersinfarcten binnen Leiderdorp. Een extra rijstrook zal een periode bijdragen aan verlichting van 

deze problemen, maar zal op termijn weer een hinderlijke flessenhals vormen met alle problemen 

van dien.  

Het Tracébesluit dat ten grondslag ligt aan de huidige situatie ging ook uit van een robuust ontwerp, 

waarbij een flessenhals aanvaardbaar werd geacht. Maar dat pakte anders uit. Dit, in combinatie met 

het feit dat gedurende de 6-0 fasering in de bouwfase (waarbij geen flessenhals aanwezig was en de 

rijsnelheid lager) de doorstroming goed te noemen was, draagt bij aan de ongerustheid over deze 

maatregelpakketten.   

 

In het kader van de ontwerpsessies wordt nu studie gedaan naar de beste vormgeving om tot een 

robuust ontwerp te komen. Daarbij worden ook de diverse verkeerskundigen van de gemeenten 

betrokken.  

De vraag is echter of er binnen de geboden ontwerpmogelijkheden, vanuit de diverse 

ontwerpprincipes, voldoende ruimte wordt geboden om deze flessenhalsproblematiek op te kunnen 

lossen.  

Vanwege het variërende verkeersaanbod tussen de verschillende wegdelen, is wisseling in het aantal 

rijbanen op zich begrijpelijk. Maar dat dient vorm gegeven te worden zonder flessenhals vlak na de 

verdiepte ligging. Dat kan door de hoofdrijbaan ter hoogte van de verdiepte ligging en de 

parallelstructuur te laten bestaan uit een route zonder afstreping, waarbij het aantal rijstroken 

gebaseerd dient te zijn op het doorgaande verkeersaanbod. 

De parallelstructuur zal het afslaande verkeer moeten faciliteren (rechts voorsorteren en uitvoegen), 

waarbij het aantal rijstroken afgestemd dient te zijn op het afslaande verkeersaanbod. 

Indien de hoofdrijbaan niet op dit doorgaande verkeersaanbod wordt afgestemd, of het wavevak 

voor het in- en uitvoegen onvoldoende lengte heeft, dient de parallelstructuur ook expliciet voor 

doorgaand verkeer aangewezen te worden. 

 

4. Reactie op Notitie Reikwijdte en Detailniveau MIRT-verkenning A4 knooppunt Burgerveen - 

A14 

 

Zolang niet duidelijk is hoe het uiteindelijke ontwerp er uit gaat zien en onze ongerustheid kan 

wegnemen, zou  ook gekeken moet worden naar oplossingsvarianten waarbij de problematiek van 

de flessenhals op een andere manier weggenomen kan worden.  

Het moet gaan om de beste oplossing. Als de ontwerpsessies daar aanleiding toe geven, moet er 

ruimte zijn om buiten de bestaande kaders en/of ontwerpprincipes te denken. Daarbij kan 

bijvoorbeeld gedacht worden aan een variant waarbij de 4e rijstrook op de hoofdrijbaan (verder) 

wordt doorgetrokken ter hoogte van de parallelstructuur richting Den Haag. Dat betekent 

gedeeltelijk een 2e extra rijstrook waardoor het totaal in beide richtingen op drie nieuwe rijstroken 

komt. Dat vergt mogelijk een extra procedurestap van een sectorale structuurvisie, omdat de 

oorspronkelijke oplossingsrichtingen niet uitgingen van een wegverbreding met meer dan twee 

rijstroken (beide richtingen bij elkaar opgeteld). Maar net als de problematiek rond het 

Ringvaartaquaduct, zou voortschrijdend inzicht zwaarder moeten wegen dan de procedurele insteek.  

 

Ook is de vraag of in dit kader de benoemde maatregelen over het splitsen van verkeer in de 

verdiepte ligging Leiden (optimalisatie afsplitsing parallelstructuur richting Den Haag) en de banjonet 

variant met asymmetrische verbreding (waarbij de hoofdrijbaan van de A4 in beide richtingen wordt 



 

 

voorzien van een extra rijstrook vanaf de parallelstructuur en dan tot het einde van het traject 

(asymmetrisch), zonder en in combinatie met (dynamische) verlaging van de rijsnelheid, niet te snel 

terzijde worden geschoven. 

 

Voorgesteld wordt om in deze zin op de flessenhalsproblematiek en de smart mobility maatregel 

N446 te reageren, conform bijgevoegde brief.  

RT Ruimtelijke Ontwikkeling 
d.d. 23 januari 2019 
Frank van Dieten  
 
 
 
 
Bijlagen: 
Bijlage 1  : brief ministerie I&W, d.d. 19 december 2018, kenmerk IENW/BSK-2018/275740 
Bijlage 2  : Notitie Reikwijdte en Detailniveau MIRT-verkenning A4 knooppunt Burgerveen - A14 

(NRD) 
Bijlage 2a: bijlage I NRD Probleemanalyse: meer inzicht in de problemen qua doorstroming en 

verkeersveiligheid. 
Bijlage 2b: bijlage II NRD Gebiedsanalyse: inzicht in de omgeving van de A4. 
Bijlage 2c: bijlage III NRD Samenvatting consulting kids: informatie over de ideeën van 

basisschoolkinderen over mogelijke oplossingen voor de A4. 
Bijlage 2d: bijlage IV NRD Longlist: alle maatregelen die in deze eerste fase onderzocht zijn. 
Bijlage 2e: bijlage V NRD Factsheets: de beoordeling van alle maatregelen uit de longlist op 

informatiebladen van één A4. 
Bijlage 3  : concept reactie op de NRD 
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Ministerie van Infrastructuur
en waterstaat

> Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag

Het College van Burgemeester en Wethouders van
Gemeente Leiderdorp
T.a.v. de heer W. Joosten
Wethouder
Postbus 35
2350 AA Leiderdorp

Bestuurskern
Dir.Wegen en
Verkeersvei ligheid
Programmering Rijkswegen

Den Haag

Postbus 2090 1

2500 EX Den Haag

Contactpersoon
J.H. Leferink
Sen¡or bele¡dsmedewerker

M +31(0)6-15879207
Johan. Leferink@m inienm. nl

Ons kenmerk
TENWBSK-2018/275740Datum

Betreft
19 december 2018
Notitie Reikwijdte en Detailniveau MIRT-Verkenning A4
Burgerveen - N14

Geachte heer Joosten,

Met genoegen deel ik u mee dat de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor
het op te stellen Milieueffectrapport (MER) in het kader van de MlRT-Verkenning
A4 Knooppunt Burgerveen - N14 gereed is. Het eindconcept van de NRD is op 21
november 2018 besproken in de Bestuurlijke Adviesgroep voor deze MIRT-
Verkenning.
De NRD staat in bijgaande downloadlink www.a4buroerveen-n14.nl/nrd

Bestuurlijk advies
Op grond van de Wet milieubeheer stel ik u hierbij in de gelegenheid om mij te
adviseren over de reikwijdte en het detailniveau van dit MER. Ik verzoek u
vriendelijk om mij uw reactie uiterlijk 13 februar¡ 2ol9 te doen toekomen.

Ter inzage legging
van donderdag t7 januari 2019 tot en met woensdag 13 februari 2019 kan een
ieder een zienswijze indienen op het voornemen een m.e.r.-procedure te starten
voor de Verkenning A4 Burgerveen-N14. Meer informatie vindt u in de bijlage. De
NRD wordt als achtergrond document gepubliceerd en is vanaf donderdag 17
januari 20 19 ook te vinden op : www. platformparticipatie. nl/buroerveen.

Informatieavonden
In verband met het voornemen een m.e.r-procedure te starten organiseert het
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat drie informatiebijeenkomsten. Tussen
19.00 uur en 21.00 uur kunnen belanghebbenden en andere geïnteresseerden op
elk gewenst moment binnenlopen.

Iedereen is van harte welkom op:
. dinsdag 22 januari 2019

Van der Valk Hotel de Gouden Leeuw, Veurseweg 180, Voorschoten. donderdag 24 januari 2O19
De Eendenkooi, Kooikersplein 1, Zoeterwoude

. dinsdag 29 januari 2019
Restaurant Tussen Kaag en Braassem, Regenboogweg 702, Nieuwe Wetering

I llllt llilililililtil il]t ti]tiltililililt ililil ilfl]il il]
2t18t473089t1397 48
24 december 2A18
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Ik veftrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
DE DIRECTEUR WEGEN VERKEERSVEILIGHEID,

*:--

Bestuurskern
Dir.Wegen en
Verkeersveiligheid
Programmering Rijkswegen

Datum
19 december 2018

Ons kenmerk
TENWBSK-2018/27s740

drs, R.W.C. Clabbers

Bijlagen:
- Notitie Reikwijdte en Detailniveau a/s downloadlink
- Kennisgeving voornemen tot starten van de m.e.r.-procedure
- Verzendlijst
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Verzendlijst Notitie Reikwijdte en Detailniveau
MlRT-Verkenning A4 Burgerveen - N14
Bjlage bij de brief aan bestuurders met de Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland
Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland
Hoogheemraadschap van Rijnland
College van de gemeente Leidschendam-Voorburg
College van de gemeente Voorschoten
College van de gemeente Leiderdorp
College van de gemeente Leiden
College van de gemeente Zoeterwoude
College van de gemeente Kaag en Braassem
College van de gemeente Haarlemmermeer
College van de gemeente Alphen aan de Rijn
Holland Rijnland
Vervoersregio Amsterdam
Metropoolregio Rotterdam - Den Haag
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Een zienswi.¡ze ind¡enen kan op 3 man¡eren. U ontvangt altijd een ontvangst-
bevestig¡ng.

Alphen
aan den Rijn

Dên Haag
Zoete Ìmeer

INFORMATIEBIJEENKOMSTÊN

Het minìsterje van lnfrâstructuur en Wãterstaet orgeniseert d¡ie informat¡e-
bijeenkomsten. Tussen r9.oo uur en 2t.oo uur kunt u op elk gewenst moment
binnenlopen.

U bent van herte welkom op:
- dinsdag zz lanuari zorg

Vãn der Velk Hotel de Gouden Leeuw Veurseweg t8o, 2252 AG Voorschoten
- donderdag 24 ¡anuari zorg

De Eendenkooi, Kooikersple¡n t,2l8z EG Zoeterwoude
- dinsdag z9 lanuari zorg:

Resteurant ïussen Keeg en Braassem, Regenboogweg toz,
2376 BH N¡euweWetering

ACHTÊRGRONDI N FORMATI E

Alle documenten staan vanâf l7 jenuarÌ zorg op:
ww.platf ormpert¡c¡patie.nllburgerveen.

DIGITAAI
Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via:
www.pletformpartic¡patie.nl;/burgerveen.

MI-}NDFI ING

POST

Adres: D¡rect¡e Participetie
t.ã.v. MIRT-Verkenn¡ng A4
Postbus loji6, z5oo GH Den Haag

W¡j stellen het op prijs els u ingaat op de volgende vragen:
- Wat mag volgens u niet worden vergeten in de MlRl-Verkenn¡ng ¡nzeke

A4 Burgerveen - Nl4?
- Wilt u zich abonneren op de n¡euwsbr¡ef A4 Burgerveen - Nt4?

W¡lt u het achtergronddocumenr (NRD) op pap¡er hebþen?
Neem dan contact op met Direct¡e Participatie om de papieren vers¡e
op te vragen, telefoon o7o 456 89 99,

\/FRt/Or G

Aan de wettelìjk edv¡seurs en betrokken bestuursorganen wordt edv¡es
gevraagd over de reikw¡jdte en het deta¡lniveau (NRD) ven de MER.

De m¡n¡ster betrekt de ziensw¡jzen bij de verdere besluitvorming. Als u een
zienswijze heeft ingediend op het voornemen, dan wordt u hìerover verder
geinformeerd door de Directie Participatie.

Ielefonisch tijdens kãntooruren via telefoonnummer o7o 456 89 gg-

E INFORMATIE

Meer informetie op: ww.platformpert¡c¡patie.nl/burgerveen en
www.a4burgerveen-nl4.nl.
Vregen over de procedure? Telefoon o7o 456 89 gg.

Vragen over het project? Telefoon oSoo 8ooz.
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Over deze notitie
Het Rijk volgt bij de mogelijke aanpassing van rijksinfrastructuur een vast proces. Dit heet het MIRT-proces. 
De eerste stap in dit proces is een Startbeslissing van de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). 
Hierin geeft de minister aan waarom voor een bepaalde weg naar oplossingen wordt gezocht en soms ook 
al wat voor oplossingen dat mogelijk zijn.

Voor de A4 heeft de minister deze Startbeslissing in november 2017 genomen. Hierin staat dat op de A4 tussen 
knooppunt Burgerveen en de N14 de doorstroming (en daarmee ook de verkeersveiligheid) in het geding is.

De Startbeslissing vormt de input voor de MIRT-Verkenning (vanaf hier: Verkenning). Deze Verkenning 
eindigt met een Voorkeursbeslissing van de minister van IenW, die ook naar de Tweede Kamer gestuurd 
wordt. Deze wordt in het najaar van 2019 verwacht. Hierin wordt één alternatief gekozen dat nader 
uitgewerkt wordt in de planuitwerkingsfase van het MIRT-proces.

De Verkenning gaat dus over het zoeken naar mogelijke oplossingen voor de geconstateerde problemen in 
de Startbeslissing en het trechteren naar één Voorkeursalternatief dat opgenomen kan worden in de 
Voorkeursbeslissing.

In de eerste fase van de Verkenning zijn de problemen nader onderzocht en is – met hulp van bewoners, 
bedrijven, organisaties en overheden – een grote hoeveelheid aan mogelijke oplossingen inzichtelijk 
gemaakt. Deze informatie is vervolgens getrechterd tot kansrijke maatregelen, die in maatregelpakketten 
samengevoegd kunnen worden.

Deze notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) geeft het proces en de keuzes weer die in deze eerste fase van 
de Verkenning zijn onderzocht. De NRD is zelfstandig leesbaar, maar bevat enkele bijlagen die waar nodig 
meer informatie verschaffen. Dit zijn de:
• Probleemanalyse: meer inzicht in de problemen qua doorstroming en verkeersveiligheid.
• Gebiedsanalyse: inzicht in de omgeving van de A4
• Samenvatting consulting kids: informatie over de ideeën van basisschoolkinderen over mogelijke 

oplossingen voor de A4.
• Longlist: alle maatregelen die in deze eerste fase onderzocht zijn.
• Factsheets: de beoordeling van alle maatregelen uit de longlist op informatiebladen van één A4.

De NRD heeft naast het bieden van een weergave van het te doorlopen proces en bijbehorende inhoud nog 
een ander belangrijk doel. De NRD vormt namelijk ook de start van de m.e.r.-procedure (milieueffectrap-
portage) voor de A4. Deze procedure omvat onder andere het opstellen van een milieueffectrapport (MER) 
voor deze Verkenning (MER fase 1) en een MER voor de volgende fase in het MIRT-proces (MER fase 2).

Leeswijzer

In hoofdstuk één leest u over de aanleiding en het doel van de Verkenning voor de A4. Hoofdstuk twee gaat 
nader in op het MIRT-proces en de m.e.r-procedure. In de hoofdstukken drie en vier staan de huidige 
situatie, de referentiesituatie en de probleemanalyse centraal.

De totstandkoming van de kansrijke maatregelpakketten staat beschreven in hoofdstuk vijf. En tot slot 
staan in hoofdstuk zes de thema’s en wijze van beoordeling voor het MER fase 1.



Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | 4MIRT Verkenning A4 Burgerveen – N14

Inleiding: de MIRT 
Verkenning A4 
Burgerveen – N14

1.1 Aanleiding om de A4 aan te pakken

De rijksweg A4 vormt de belangrijkste wegverbinding tussen de drie grootste steden van Nederland. Vanuit 
Amsterdam loopt de A4 langs luchthaven Schiphol en Leiden naar Den Haag en van daaruit verder richting 
Rotterdam. In de laatste jaren is de weg uitgegroeid tot de drukste weg van Nederland, met een prominente 
plaats in de jaarlijkse file top-50.

Een goede doorstroming op de A4 is cruciaal voor de bereikbaarheid van de Randstad. Een verbeterde 
doorstroming op de A4 resulteert ook in een betere beschikbaarheid van de lokale en provinciale wegen (en 
minder verkeer via deze wegen). Bij incidenten op de hoofdweg hebben omliggende gemeenten last van 
verkeer dat een alternatieve route zoekt, waardoor het onderliggend wegennet overbelast raakt.

Een tweede aandachtspunt is de verkeersveiligheid. Op het deel van de A4 tussen knooppunt Burgerveen en 
de aansluiting met de N14 zijn regelmatig ongelukken. Dit komt deels als gevolg van drukte op de weg, maar 
ook vanwege weefbewegingen, onduidelijkheid over keuze parallelbaan of hoofdrijbaan, de verstoring in 
het wegbeeld bij de verdiepte ligging en de beperkte hoogte van het Ringvaartaquaduct.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft vanwege deze problematiek in november 2017 via een 
zogenaamde Startbeslissing besloten een MIRT-Verkenning te starten voor het traject A4 vanaf knooppunt 
Burgerveen tot aan de N14. Hierover leest u meer in hoofdstuk twee.

1.2 Doelstelling van deze Verkenning

De doelstelling van deze Verkenning is het verbeteren van de verkeersdoorstroming op de A4 tussen 
Knooppunt Burgerveen en N14.
In de Startbeslissing is dit nader omschreven als: “het verminderen van de voertuigverliesuren/economische 
verlieskosten en het verbeteren van de verkeersveiligheid op de A4 tussen Knooppunt Burgerveen en de N14 en daarmee het 
verbeteren van de bereikbaarheid van diverse (economisch belangrijke) locaties in de Randstad. Dit heeft minder overbelasting 
van het onderliggend wegennet bij congestie en vermindering van incidenten als positief effect”. 

Als randvoorwaarde geldt dat de verkeersdoorstroming op andere wegvakken (hoofdwegennet en onderlig-
gend wegennet) gewaarborgd moet blijven. Ook mag er geen sprake zijn van een (per saldo) toename van 
het aantal voertuigverliesuren op de A4 en omliggende wegen.

1
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1.3 Scope

Het plangebied van deze Verkenning loopt vanaf de aansluiting met de N207 en de afsplitsing van de A44 
(knooppunt Burgerveen valt dus binnen de scope) tot de aansluiting met de N14. De aansluiting met de N14 
zelf valt buiten het plangebied. Deze aansluiting maakt onderdeel uit van de Planuitwerking A4 
Haaglanden-N14, zie figuur 1.

De focus ligt in deze Verkenning primair op de aanpak van de A4. Samen met de bestuurlijke partners wordt 
echter ook gekeken naar eventuele kansen om buiten de A4 de bereikbaarheid te verbeteren. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen “Meekoppelkansen” en “Regiowensen”. 

Meekoppelkansen zijn maatregelen die een positieve bijdrage aan de doelstellingen van de A4 hebben, 
(mede) onder verantwoordelijkheid van het Rijk kunnen vallen, maar niet in een Tracébesluit opgenomen 
worden. Regiowensen zijn initiatieven die bijdragen aan de bereikbaarheid van de regio in brede zin, maar 
waar andere partijen (zoals gemeenten, provincie of het waterschap) verantwoordelijk voor zijn. 
Regiowensen worden daarom buiten deze Verkenning (in regionaal verband) verder opgepakt. Beide typen 
maatregelen kunnen bijvoorbeeld wel een plek krijgen in een Bestuurlijke Overeenkomst.

figuur 1 Plangebied (blauwe lijn) van de Verkenning 
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Een MIRT-Verkenning 
voor de A4

2.1 Wat houdt de MIRT-Verkenning voor de A4 in?

Een MIRT-Verkenning is onderdeel van de MIRT-aanpak voor nieuwe hoofdinfrastructuur of aanpassingen 
aan bestaande infrastructuur. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. 
Het MIRT is een bijlage bij de begroting van het Ministerie van IenW en geeft hiermee inzicht en transparantie 
over de planning en begroting van deze rijksprojecten. In het MIRT staat het overzicht van de Rijksprojecten 
en –programma’s waarmee gewerkt wordt aan de ruimtelijke inrichting van Nederland.

Een MIRT-Verkenning start altijd met een zogenaamde Startbeslissing. Hierin wordt besloten dat onderzocht 
moet worden welke oplossingen er zijn om de problemen op de A4 aan te pakken. De Startbeslissing voor 
deze Verkenning heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat op 25 oktober 2017 genomen. De 
Startbeslissing vormt ook de start van de MIRT-Verkenning (vanaf nu Verkenning).

Het doel van deze Verkenning is om de problematiek in beeld te brengen en hiervoor kansrijke oplossingen 
te bedenken. Vervolgens worden deze kansrijke oplossingen onderzocht op tal van aspecten (verkeer, 
milieu, ontwerp, kosten, etc.). Uiteindelijk wordt op basis van deze informatie een keuze voor één 
Voorkeurskeursalternatief gemaakt dat de problemen op de A4 tussen Burgerveen en de N14 zoveel mogelijk 
oplost. De minister legt dit besluit vast in een Voorkeursbeslissing en deze oplossing wordt daarna verder 
uitgewerkt in de Planuitwerkingsfase en mondt uiteindelijk uit in een Tracébesluit.

In figuur 2 zijn de stappen van het gehele MIRT-proces van Startbeslissing tot uiteindelijke beheer van de 
weg weergegeven.

2
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figuur 2 Stappen in het MIRT-proces

2.2 Een m.e.r.-procedure in twee fasen

Voor de mogelijke aanpassingen aan de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de N14 is het verplicht om een 
m.e.r.-procedure (m.e.r.) te doorlopen. Dit komt omdat aanpassingen aan een autosnelweg over een 
afstand van meer dan 10 kilometer m.e.r.-plichtig zijn.

2.2.1 Doel van een m.e.r-procedure.
Het doel van de m.e.r.-procedure is om het milieubelang bij de besluitvorming te betrekken. Tijdens deze 
procedure wordt een Milieueffectrapport (MER) opgesteld. Hierin worden de redelijke alternatieven 
beschreven die – in dit geval - de problematiek op een deel van de rijksweg A4 kunnen oplossen of 
verminderen. De vergelijking van de alternatieven vindt in het MER plaats.
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2.2.2 Een MER in twee fasen
Een m.e.r.-procedure is altijd gekoppeld aan een (ruimtelijk) besluit. Uiteindelijk wordt deze 
m.e.r.-procedure gekoppeld aan het Tracébesluit dat in het kader van de Planuitwerkingsfase (de fase  
na de Verkenning) wordt vastgesteld. De m.e.r.-procedure start echter wel al tijdens deze Verkenning.  
De m.e.r.-procedure is daarom ‘gesplitst’ in twee officieuze fases:
• Fase 1: MER voor de Verkenning (globaler detailniveau)
• Fase 2: MER voor de Planuitwerking (gedetailleerder)

In fase 1 wordt een MER opgesteld waarin de verschillende alternatieven afgewogen worden op de impact 
op het milieu en de leefomgeving. Fase 2 vindt plaats in de Planuitwerkingsfase. Hierin wordt alleen het 
Voorkeursalternatief gedetailleerd onderzocht op effecten.

2.3 Trechtering in de Verkenning

Het proces van trechtering in de Verkenning vindt plaats in drie fases.

Fase 1:   Van inzicht in problemen, mogelijke oplossingen/ maatregelen naar kansrijke maatregelpakketten. 
De weerslag van dit proces is beschreven in deze notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

Fase 2:   Nadere uitwerking en onderzoek van de kansrijke maatregelpakketten. Dit wordt beschreven in 
het Milieueffectrapport (MER) stap 1.

Fase 3:   Beschrijving van de keuze voor een Voorkeursalternatief, onder andere op basis van het MER,  
de kosten en de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Deze keuze wordt beschreven  
in de notitie Voorkeursalternatief (notitie VKA).

In hoofdstuk vijf is nader beschreven hoe de trechtering van een groslijst naar uiteindelijke maatregel-
pakketten is verlopen.

figuur 3 De drie fases in deze Verkenning
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2.4 Procedurestappen tot aan een Tracébesluit

2.4.1 Tracébesluit
Voor de aanleg of aanpassing van snelwegen is de Tracéwet van toepassing. In deze wet is vastgelegd welke 
ruimtelijke procedures doorlopen moeten worden bij dergelijke besluiten. Deze wet is ook van toepassing 
voor de aanpak van de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de N14. Voor dit project wordt de reguliere 
procedure uit de Tracéwet doorlopen. Dit houdt in dat er geen Structuurvisie wordt opgesteld, maar alleen 
een Voorkeursbeslissing wordt genomen waarin de voorkeur voor bijvoorbeeld de wijziging van een 
rijksweg wordt vastgelegd. De minister van IenW is hiervoor het bevoegd gezag.

2.4.2 Procedurestappen in de m.e.r.-procedure
De formele eerste stap is een openbare kennisgeving waarop een ieder mag reageren. Deze openbare 
kennisgeving bevat geen inhoud alleen procedurele spelregels. Daarom wordt in de openbare kennisgeving 
verwezen naar de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), zodat belanghebbenden de kans hebben om 
kennis te nemen van het plan, de start van het onderzoek, en de onderzoeksthema’s. Ook worden de 
betrokken bestuursorganen en wettelijke adviseurs over de NRD geraadpleegd. De Commissie voor de 
milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) is in deze fase niet om advies gevraagd.

Na de openbare kennisgeving en publicatie van deze NRD wordt een MER fase 1 opgesteld. Hierin worden de 
kansrijke maatregelpakketten (zo heten de alternatieven in deze Verkenning) en meekoppelkansen nader 
onderzocht op alle relevante thema’s. In paragraaf 5.1 wordt dit nader toegelicht. Het MER fase 1 wordt door 
de Commissie m.e.r. beoordeeld.

Na de Voorkeursbeslissing wordt een MER fase 2 opgesteld. Hier wordt het gekozen Voorkeursalternatief 
meer gedetailleerd beoordeeld. Uiteindelijk gaat het MER (fase 1 en 2) in de Planuitwerkingsfase (na de 
Verkenning) tegelijk met het ontwerp-Tracébesluit voor de A4 Burgerveen – N14 ter inzage en kunnen 
hierop zienswijzen ingediend worden. Ook dit MER wordt getoetst door de Commissie m.e.r. In figuur 3 
staan de diverse procedurestappen van de m.e.r- procedure.
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figuur 4 De stappen in de m.e.r. gedurende de Verkenning en later in de Planuitwerking

2.4.3 Betrokkenen, stakeholders en participanten
Deze Verkenning wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het ministerie van IenW in samenwerking 
met Rijkswaterstaat. De provincies (Noord-Holland en Zuid-Holland) en de gemeenten in het projectgebied 
en de omgeving daarvan verenigd in het samenwerkingsverband Holland Rijnland (Leidschendam-Voorburg, 
Voorschoten, Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Alphen a/d Rijn, Haarlemmermeer en Kaag en Braassem),  
de Vervoersregio Amsterdam en het Hoogheemraadschap van Rijnland zijn intensief betrokken.

In de Verkenning is ook de omgeving betrokken: bewoners, belangengroepen, scholen en gebruikers van 
de infrastructuur en het gebied. Gedurende de maanden april – oktober 2018 is de omgeving op diverse 
momenten en op verschillende manieren betrokken. Er is een aantal inloopbijeenkomsten georganiseerd, 
er is gesproken met bedrijven en organisaties nabij de A4 en er is een aantal werksessies gehouden. 
Daarnaast kon worden gereageerd via de website A4 Burgerveen-N14 en via de landelijke informatie lijn 
0800 – 8002. De resultaten van de participatie zijn gebruikt in de probleemanalyse en bij het vullen van de 
lijst met mogelijke maatregelen en oplossingen voor de A4. Ook in het vervolg van de Verkenning zal de 
omgeving op verschillende manieren worden betrokken.

In de m.e.r.-procedure fungeert het ministerie van IenW als initiatiefnemer. De minister is (vanwege het 
uiteindelijk te nemen tracébesluit) ook het bevoegd gezag. Het ministerie zal zorg zal dragen voor een 
passende scheiding van functies en rollen conform artikel 7.28a Wet milieubeheer.



Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | 11MIRT Verkenning A4 Burgerveen – N14

Beschrijving van  
de huidige situatie en 
de referentiesituatie

3.1 Een korte geschiedenis van de A4

Rijksweg 4 (A4) is de snelweg die van noord naar zuid door de Randstad loopt en met een kleine onder-
breking doorloopt tot de Belgische grens. Al in de jaren ‘30 zijn de eerste werkzaamheden gestart voor de 
verbinding tussen Amsterdam en Schiphol. Eind jaren ‘30 is gestart met het aankopen van grond voor de 
verlenging van de snelweg naar Leidschendam, maar vanwege de oorlog - en als gevolg daarvan de noodzaak 
voor woningbouw in plaats van de aanleg van infrastructuur - is de verbinding tussen Amsterdam, Den Haag 
en Rotterdam pas eind jaren ‘50 gerealiseerd. Met de realisatie van het gedeelte tussen Burgerveen en 
Hoogmade (inclusief het Ringvaartaquaduct) in 1961 was de verbinding met 2x2 rijstroken compleet. 
 
Halverwege de jaren ‘90 begonnen de intensiteiten op de A4 knelpunten voor de doorstroming op te 
leveren. De eerste plannen voor de uitbreiding van de A4 werden gemaakt en in 2006 is het weggedeelte 
tussen Roelofarendsveen en Leiden verbreed naar 2x3 rijstroken. De uitbreiding van het tracé bij Leiden liet 
langer op zich wachten doordat het Tracébesluit in 2007 partieel vernietigd werd door de Raad van State. 
Daarna is een nieuw Tracébesluit genomen, waarmee de uitbereiding mogelijk werd gemaakt. In november 
2014 waren de werkzaamheden in de richting Amsterdam voltooid, in maart 2015 ook voor de andere 
rijrichting. Onder meer een uitbreiding van het aantal rijstroken, een parallelstructuur, een verdiepte 
ligging en een nieuw aquaduct werden gerealiseerd.

In 2017 zijn diverse kleine aanpassing/optimalisaties aan de A4 uitgevoerd. Dit betreft onder andere een iets 
andere belijning en bebording. Het huidige ritspunt bij Zoeterwoude (zuidelijk richting Den Haag), waar de 
weg van drie naar twee rijstroken gaat, blijkt door het sterk toegenomen verkeersaanbod een knelpunt te 
zijn voor de doorstroming. In oktober van dat jaar is in de richting Den Haag dit ritspunt bij Zoeterwoude 
300 meter verschoven. Hierdoor krijgt de weggebruiker meer tijd om rustig in te voegen(nr. 1 in figuur 5 op 
de volgende bladzijde). Sinds het najaar van 2018 is dit de huidige situatie op de A4 tussen knooppunt 
Burgerveen en de aansluiting met de N14.

3.2 De A4 tussen nu en 2030

Door de aanleg van de Rijnlandroute en het project A4 Vlietland – N14 is de toekomstige uitgangssituatie op 
de A4 voor deze Verkenning wezenlijk anders dan de huidige situatie. Voordat begonnen wordt met de 
realisatie Burgerveen – N14, is er ten opzichte van de huidige situatie een nieuwe aansluiting gerealiseerd 
voor de Rijnlandroute, het knooppunt Hofvliet (nr. 3 in figuur 5). Met deze aansluiting wordt als het ware de 
parallelstructuur van de A4 verlengd. In de richting van Den Haag loopt de invoegstrook van aansluiting 
Zoeterwoude-Dorp door tot de uitvoegstrook van knooppunt Hofvliet. Na dit knooppunt komen de 
parallel- en hoofdstructuur weer samen.
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Voor een goede aansluiting op de RijnlandRoute (N434) wordt de A4 tussen de aansluiting Zoeterwoude-Dorp 
en Vlietland anders ingericht. De hoofdrijbanen en de parallelrijbanen krijgen ieder twee rijstroken. In de 
richting Amsterdam zal de flessenhals bij Zoeterwoude daarmee verdwijnen omdat de vier rijstroken zich op 
een natuurlijke manier splitsen in 2x2 rijstroken (nr 2b in figuur 5). 

Daarnaast wordt met het project A4 Vlietland – N14 de A4 tussen de aansluiting met de N14 en het nieuwe 
knooppunt Hofvliet (begin/einde van de parallelstructuur) aan beide kanten verbreed met één rijstrook  
(nr. 2a in figuur 5). In de toekomstige situatie bestaat dit gedeelte van de A4 daardoor uit vier rijstroken.  
Dit is ook het uitgangspunt voor deze Verkenning.

figuur 5 Aantal rijstroken A4 e huidige situatie (boven) en referentiesituatie 2030 (onder)

3.3 De situatie in 2030: de referentiesituatie

In een Verkenning en m.e.r.-procedure is het gebruikelijk om de mogelijke oplossingen te vergelijken met 
de zogenaamde referentiesituatie. De referentiesituatie is de situatie in de toekomst (2030) waarin alle 
geplande ontwikkelingen in de omgeving (waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden) doorgaan, 
behalve de maatregelen die in deze Verkenning centraal staan. De realisatie van de RijnlandRoute en de A4 
Vlietland-N14 met een extra rijstrook tussen de N14 en het nieuwe knooppunt (zie vorige paragraaf ) zitten 
dus in de referentiesituatie.

Naast de verbreding van de A4 (zie vorige paragraaf ) worden in de referentiesituatie ook andere ruimtelijke 
ontwikkelingen meegenomen waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden, zoals andere infrastructurele 
projecten, woningbouw, bedrijventerreinen, leisure, etc. Door deze ontwikkelingen groeit het verkeer 
tussen de huidige situatie en de referentiesituatie (2030).



Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | 13MIRT Verkenning A4 Burgerveen – N14

3.4 De A4 en de omgeving nader beschouwd

3.4.1 De A4 en omliggende wegen
In de huidige situatie rijden er tussen de 130.000 en 180.000 voertuigen per etmaal over de A4. Het vormt de 
doorgaande route tussen Amsterdam, Den Haag en Rotterdam (en daarna verder naar Antwerpen). De A4 is 
daarnaast ook belangrijk voor de nationale ontsluiting van de aanliggende regio Holland-Rijnland (Leiden, 
Leiderdorp, Bollenstreek, Alphen). Tenslotte wordt de A4 tussen de aansluiting Zoeterwoude-Dorp en het 
Prins Clausplein, samen met de N11, gebruikt als uitwijkroute bij grote ongevallen op de A12 tussen 
Bodegraven en Den Haag. 

Rondom de A4 liggen diverse andere wegen. Van zuid naar noord zijn de belangrijkste: de N14, de toekomstige 
N434 (RijnlandRoute), N206, N11, N207 en de N446. De wegen hebben primair een regionale en bovenlokale 
functie.

3.4.2 Enkele kenmerken van de A4
De A4 tussen knooppunt Burgerveen en de N14 is circa 27 kilometer lang. In totaal zijn zes aansluitingen/
knooppunten (de N14 niet meegerekend, maar het nieuwe knooppunt Hofvliet wel) aanwezig op het tracé. 
Dit is ook te zien in figuur 7. Ook zijn er diverse kunstwerken aanwezig. Zo is er de verdiepte ligging, 
genaamd het Limesaquaduct, bij Leiden/Leiderdorp en het Ringvaartaquaduct. Het Ringvaartaquaduct 
bestaat feitelijk uit drie aquaducten, zie figuur 6. Eén voor de HSL, één relatief nieuw aquaduct richting 
Amsterdam en het oorspronkelijke aquaduct uit 1961 (oudste aquaduct van Nederland) richting Den Haag.

figuur 6 Overzicht van de drie aquaducten bij de Ringvaart
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figuur 7 De diverse wegen en aansluitingen/knooppunten op en rond de A4

3.4.3 De omgeving van de A4
De A4 tussen knooppunt Burgerveen en de N14 staat niet op zichzelf. De weg ligt in een omgeving waar  
ook diverse waarden en bijzondere kenmerken aanwezig zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van natuur, 
cultuurhistorie, water en geluid.

In de opgestelde gebiedsbeschrijving zijn de relevante aspecten rond de A4 tussen knooppunt Burgerveen 
en de N14 in beeld gebracht. De volledige gebiedsanalyse staat in een online omgeving, waarin per thema 
de relevante aspecten op kaart zijn gezet. In figuur 8 is een impressie van de website weergegeven. In deze 
paragraaf staan de belangrijkste aandachtspunten vermeld. Voor meer informatie kunt u de online 
omgeving via deze link bereiken.

http://arcg.is/0zDq5u
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figuur 8 Voorbeeld online omgeving Gebiedsanalyse

De mogelijke aanpassingen aan de A4 bevatten in ieder geval het toevoegen van extra rijstroken. Op het 
traject tussen het nieuwe knooppunt Hofvliet tot en met het knooppunt Burgerveen is hiervoor of al een 
ruimtereservering gemaakt of past dit binnen het reeds verharde gedeelte van de A4. Tussen knooppunt 
Hofvliet en de N14 is die ruimte niet zondermeer aanwezig. Hier zal uitbreiding van rijstroken plaats 
moeten vinden op plekken waar nu geen verharding is. Dit is dan ook de plek waar in principe de meeste 
impact kan ontstaan voor daar aanwezige landschappelijke en aardkundige waarden en/of gebieden.

Uit de gebiedsbeschrijving blijkt dat er voor een beperkt aantal thema’s mogelijke aandachtspunten zijn. 
Voor de meeste thema’s zijn er weinig tot geen effecten te verwachten en voor een aantal thema’s is dit nog 
te vroeg om te zeggen. In onderstaande tabel is dit per thema kort beschreven. In de volgende fase, waar het 
MER deel 1 wordt opgesteld, vindt voor al deze thema’s nader onderzoek plaats.

Thema Mogelijke aandachtspunten

Natuur De Natura 2000-gebieden liggen relatief ver weg. De enige effecten hierop kan 
toename van stikstofdepositie zijn. Er kan door verbreding mogelijk impact zijn op 
het aanwezige Natuur Netwerk Nederland en de weidevogelgebieden. Dit wordt 
nader onderzocht Ook wordt gekeken naar mogelijk negatieve effecten op 
beschermde flora en fauna.

Water Er bevinden zich diverse waterstaatkundige elementen bij de A4. 

Archeologie Alleen waar nieuw ruimtebeslag plaatsvindt, kunnen aanwezige archeologische 
waarden aangetast worden. Dit wordt onderzocht.

Cultuurhistorie Langs het tracé zijn o.a. diverse molenbiotopen aanwezig. De impact hierop is 
onderdeel van het onderzoek.

Landschap De A4 loopt door diverse landschapstypen, dit wordt in een Inpassingsvisie nader 
onderzocht.

OV & fiets Voldoende OV-lijnen en (lange afstand)fietspaden aanwezig in het gebied. Hier zijn 
kansen voor verknoping tussen OV, P+R en fiets.

Geluid Door toename van verkeer ontstaat ook een toename van geluid, dit wordt nader 
onderzocht in het MER.

Luchtkwaliteit De normen voor luchtkwaliteit worden nu en naar verwachting ook na verbreding 
niet overschreden, in het MER vindt nader onderzoek plaats.

Externe veiligheid Over de A4 vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. De impact van o.a. 
verbreding op het risico van het vervoer van gevaarlijke stoffen voor kwetsbare 
functies wordt nader onderzocht. 

Recreatie Tussen de N14 en knooppunt Hofvliet liggen enkele recreatieterreinen. De impact 
hierop wordt onderzocht.
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Probleemanalyse

Dit hoofdstuk gaat in op de problemen op de A4. Hierbij wordt niet alleen naar het hier en nu, maar ook 
naar de referentiesituatie (2030) gekeken. Er is een uitgebreide probleemanalyse als bijlage (bijlage I) bij 
deze notitie opgenomen, in dit hoofdstuk staan de highlights. 

4.1 Opnieuw files op de A4

De A4 tussen Burgerveen en Leiden stond jarenlang hoog in de File Top 50. Na de verbreding van de A4 en de 
aanleg van de parallelstructuur is de doorstroming verbeterd ten opzichte van de oorspronkelijke situatie in 
2011: de filezwaarte is met 53% afgenomen.

Dit neemt echter niet weg dat op de ‘vernieuwde’ A4 opnieuw filevorming is. Hierdoor staat de A4 wederom 
in de File Top 50. Deze filevorming wordt met name veroorzaakt door een sterke toename van het verkeers-
aanbod door de aantrekkende economie. Een van die fileknelpunten bevindt zich ter hoogte van Leiden 
waar de weg (in beide richtingen) van drie naar twee rijstroken gaat, zie figuur 9.

figuur 9 Een van de oorzaken van de files op de A4

4.2 Hoeveelheid verkeer op de A4 nu en in de toekomst

De verkeersintensiteiten van de huidige situatie zijn in beeld gebracht door middel van telgegevens van alle 
rijbanen van Nederlandse rijkswegen.

Voor de toekomstige situatie in 2030 wordt een verkeersmodel gebruikt. Het Rijk gebruikt hiervoor het 
NRM (2018). Dit staat voor het Nederlands Regionaal Model. Dit model gebruikt het Rijk om toekomst-
prognoses te maken van het verkeer op het hoofdwegennet. De intensiteiten van de huidige situatie 
(telcijfers uit 2017) en de referentiesituatie 2030 staan in de tabel op de volgende pagina. De locaties kunt  
u terug vinden in figuur 10.

 

4
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figuur 10 Enkele locaties waarvoor de intensiteiten in 2017 en 2030 in de tabel zijn weergegeven

tabel 1 Enkele wegvakken met intensiteiten (etmaal) in 2017 en 2030 (referentiesituatie). Lichtblauw gekleurd zijn de wegvakken  
die onderdeel zijn van de scope

Nr. Wegvak 2017 2030 % groei

1 A4 | Prins Clausplein - Leidschendam 189.400 239.800 27%

2 A4 | Leidschendam – Zoeterwoude-dorp 150.900 205.000 36%

3 A4 | Zoeterwoude-dorp – Zoeterwoude-Rijndijk 166.800 197.200 18%

4 A4 | Zoeterwoude-Rijndijk - Hoogmade 139.200 169.200 22%

5 A4 | Hoogmade - Roelofarendsveen 131.700 160.400 22%

6 A4 | Roelofarendsveen – Burgerveen 136.100 167.900 23%

7 A4 | Burgerveen – De Hoek 214.100 265.400 24%

8 N44 | De Kieviet - Wassenaar 60.000 62.600 4%

9 A44 | Leiden - Noordwijk 63.800 90.500 42%

10 A44 | Kaag – Oude Wetering 66.500 85.400 28%

11 N11 | Hazerswoude – Zoeterwoude-Rijndijk 45.800 56.700 24%

12 N14 | Noordelijke Randweg 56.200 57.200 2%

13 RijnlandRoute | Knooppunt Hofvliet – A44 - 51.700 -

Uit de tabel blijkt dat het verkeer fors groeit in de komende jaren. Dit komt enerzijds door de geplande 
aanpassingen van de A4, zoals de aansluiting van de RijnlandRoute en de extra rijstroken tussen de N14 en 
het knooppunt Hofvliet, maar ook door de verwachte sterke groei van de bevolking en economie in de 
Randstad. De grootste toenamen worden verwacht tussen Leiden en Den Haag en nabij knooppunt 
Burgerveen. Netto neemt het verkeer hier met circa 30.000 motorvoertuigen per etmaal toe.
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4.3 Wie maakt er gebruik van de A4?

Met behulp van zogenaamde selected links kan inzichtelijk gemaakt worden waar verkeer vandaan komt en 
heen gaat. Zo laat de selected link in figuur 11 de herkomst en bestemming zien van het verkeer dat de 
zwarte streep, tussen de N14 en knooppunt Hofvliet in beide richtingen, passeert. Hieruit blijkt dat de  
A4 vooral gebruikt wordt door lange afstandsverkeer tussen Amsterdam en Den Haag. Dit is circa 50% van 
het verkeer op de A4. Er is nauwelijks verkeer ten oosten van Alphen aan de Rijn en Zoetermeer dat van dit 
deel van de A4 gebruik maakt.

figuur 11 Selected link (herkomst en bestemmingen) op de A4 tussen Hofvliet en de N14

In de uitgebreide probleemanalyse in bijlage I kunt u voor meer plekken op de A4 en op de provinciale 
wegen zien wat de herkomst en bestemmingen zijn. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat de N206 ten noorden 
van de aansluiting Zoeterwoude Dorp vooral gebruikt wordt door verkeer met een herkomst of bestemming 
in Leiden. Het grootste deel van het verkeer rijdt van en naar de A4 in zuidelijke richting. 
Ook op de N11 en (in mindere mate) de N206 vanuit Zoetermeer is een duidelijke verkeersstroom te zien van 
en naar Leiden. Er is relatief weinig verkeer dat vanaf de N206 vanuit Leiden naar de A4 richting Burgerveen 
rijdt. Verkeer van en naar Zoetermeer dat over de N206 ten zuiden van de aansluiting Zoeterwoude-Dorp 
rijdt, heeft een sterke relatie met de A4 richting Burgerveen en Leiden. 

De N434 (Rijnland-route) zal veel gebruikt worden door verkeer met bestemming aan de westkant van 
Leiden, richting de N11 en de A4 richting Rotterdam. 

4.3 Doorstroming

De doorstroming op de A4 tussen Burgerveen en de N14 staat in de huidige situatie al onder druk. Dit blijkt 
uit de noteringen in de File Top 50 (2017):
2.  Den Haag richting Amsterdam tussen N14 en Zoeterwoude-Dorp.
18. Amsterdam richting Den Haag tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Zoeterwoude-Dorp. 
20. Amsterdam richting Den Haag tussen het Limesaquaduct en Zoeterwoude-Rijndijk.
24. Amsterdam richting Den Haag tussen Zoeterwoude-Dorp en Leidschendam.
30. Amsterdam richting Den Haag tussen Roelofarendsveen en Hoogmade.
43. Den Haag richting Amsterdam tussen Hoogmade en Roelofarendsveen.
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De belangrijkste reden voor de files op de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de N14 en vice versa is dat het 
aanbod van verkeer in de spits te groot is voor de capaciteit van de weg. Daarnaast zijn bijzondere elementen 
aanwezig die het traject filegevoelig maken of bij drukke spitsperioden kunnen leiden tot meer vertraging. 

Een aantal geconstateerde knelpunten en aandachtspunten, die naar voren zijn gekomen uit de probleemana-
lyse, diverse bijeenkomsten met de omgeving en de gesprekken met de wegbeheerder en dagelijkse gebruikers, 
hebben te maken met de afstreping van drie naar twee rijstroken net na de splitsing tussen de hoofdrijbaan en 
parallelbaan richting Den Haag. Ook wordt de bewegwijzering naar de parallelbaan als verwarrend ervaren.
 
Tot slot is een veelgehoorde klacht dat de situatie op de parallelbaan tussen de toerit vanaf de N206 en de 
afrit naar de N11 onduidelijk is.

Door de geplande aanpassingen als gevolg van de RijnlandRoute worden enkele aandachtspunten beter, 
maar de problematiek blijft aanwezig. Door de sterke groei van het verkeer tussen de huidige situatie en de 
referentiesituatie blijft de capaciteit van de A4 onder druk staan met files tot gevolg.

Voor de referentiesituatie in 2030 zijn de zogenaamde I/C-verhoudingen in beeld gebracht. De I/C-verhouding 
is de verhouding tussen de intensiteit (I) en de capaciteit (C) op een wegvak, op een weg of op meerdere 
achtereenvolgende wegvakken. Er zijn drie I/C-klassen:
• Lager dan 0.8 is er voldoende restcapaciteit op de weg
• Tussen 0.8-0.9 is er beperkte restcapaciteit op de weg
• Hoger dan 0.9 is er weinig/geen restcapaciteit

In de praktijk leidt een I/C-verhouding hoger dan 0,9 vrijwel zeker tot files en tussen 0,8 en 0,9 tot  
mogelijke filevorming. figuur 12 en 13 toont de I/C-verhouding van de referentiesituatie voor  
respectievelijk de ochtend- en avondspits.

figuur 12 I/C-verhoudingen referentiesituatie (2030) in de ochtendspits
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In de ochtendspits is op grote delen van de A4 tussen de N14 en Burgerveen sprake van te hoge 
I/C-verhoudingen:
1. Tussen de N14 en knooppunt Hofvliet in beide rijrichtingen
2. Tussen de N11 en de aansluiting met de RijnlandRoute in de richting van Den Haag
3. Tussen de N11 en Hoogmade in beide rijrichtingen
4. Tussen Hoogmade en Roelofarendsveen in de richting van Amsterdam
5. Tussen Roelofarendsveen en Burgerveen in beide rijrichtingen. 

Op deze wegvakken wordt een capaciteitsknelpunt verwacht. 

figuur 13 I/C-verhoudingen referentiesituatie (2030) in de avondspits.

Ook in de avondspits is op grote delen van de A4 tussen de N14 en Burgerveen sprake van te hoge 
I/C-verhoudingen:
1. Tussen de N14 en knooppunt Hofvliet in beide rijrichtingen
2. Tussen de N11 en Hoogmade in beide rijrichtingen
3. Tussen Hoogmade en Roelofarendsveen in beide rijrichtingen
4. Tussen Roelofarendsveen en Burgerveen in beide rijrichtingen

Als gevolg van de hoge I/C-waarden in ochtend- en avondspits kiest een deel van het verkeer dat eigenlijk 
van de A4 gebruik zou willen/moeten maken alternatieve routes. Verkeer kiest bijvoorbeeld voor de A44, 
N445, N207 en enkele lokale wegen (bijvoorbeeld de Persant Snoepweg) en/of rijdt via verzorgingsplaatsen. 
Dit blijkt uit modelberekeningen en uit ervaringen op de informatiebijeenkomsten. 
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4.5 Verkeersveiligheid 

In de vorige paragraaf is beschreven dat het gebied tussen de aansluiting Leidschendam bij de N14 en 
Zoeterwoude-Dorp de hoogste filezwaarte heeft. Op wegen met hoge I/C-verhoudingen vinden veel 
ongevallen plaats en omgekeerd zorgen ongevallen weer voor files. Dat er een verband is tussen de drukte 
op de weg en het aantal ongevallen blijkt wel uit het feit dat op de A4 veel kopstaart-ongevallen plaatsvinden. 
Dit zijn typisch ongevallen die veel voorkomen bij (het ontstaan van) files.

In totaal zijn tussen 2014 en 2017 1.645 ongevallen geregistreerd op A4 vanaf knooppunt Burgerveen tot de 
aansluiting met de N14. In de probleemanalyse (zie bijlage I) is per hectometer het aantal en type ongevallen 
terug te vinden. 

Van alle geregistreerde ongevallen, vinden de meeste ongevallen (circa 70) plaats bij het Limesaquaduct bij 
Leiden/Leiderdorp (de ‘verdiepte ligging’). Ook ter hoogte van de parallelstructuur en de afstreping van drie 
naar twee rijstroken richting Amsterdam vinden diverse ongevallen plaats.

De verkeersveiligheidsituatie bij het Ringvaartaquaduct vanaf Amsterdam richting Den Haag vraagt 
aandacht. Hoewel hier niet de meeste ongevallen plaatsvinden op het traject, vinden hier wel andersoortige 
ongevallen, zoals aanrijdingen tegen het kunstwerk zelf, plaats. Dit heeft met name de volgende oorzaken:
1. De A4 splitst hier in twee rijstroken links en één rijstrook rechts. In het midden van het aquaduct staat 

een middenwand waar regelmatig aanrijdingen plaatsvinden.
2. De doorrijhoogte is lager (4,10 meter) dan van andere kunstwerken. Dit is hoger dan het absolute 

minimum (4,0 meter), maar leidt toch regelmatig tot beschadigingen aan het viaduct als gevolg van te 
hoge vrachtauto’s. Ook het remgedrag van vrachtwagenchauffeurs, die twijfelen over de doorrijhoogte, 
zorgt voor verstoring van het verkeer. 

4.6 Conclusie

De doelstelling voor deze Verkenning vanuit de Startbeslissing richt zich op het verbeteren van de door-
stroming en daarmee ook verbetering van de verkeersveiligheid. In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste 
knelpunten hiervan in beeld gebracht. De slechte doorstroming op dit deel van de A4 zorgt voor een hoog 
aantal voertuigverliesuren en leidt tot oneigenlijk gebruik van andere wegen in plaats van de A4.

De drukte op de A4 is ook een van de oorzaken van het hoge aantal ongevallen. De slechte doorstroming 
zorgt met name voor veel kopstaartongevallen. Een betere doorstroming draagt daarom ook bij aan een 
grotere verkeersveiligheid. De drukte op de weg is echter niet de enige veroorzaker van ongevallen. Uit de 
probleemanalyse blijkt dat verschillende delen van het traject niet optimaal ingericht zijn en daardoor als 
knelpunten op het gebied van de verkeersveiligheid ervaren worden. 

Samengevat zijn dit de belangrijkste aandachtspunten/knelpunten met betrekking tot  
de doorstroming in 2030:
• Hoge I/C-verhoudingen op de hoofdrijbaan van de A4.
• Afstreping van 3 naar 2 rijstroken op de hoofdrijbaan.
• In- en uitvoegstroken op de parallelbaan met name bij de N11. 
• Verkeer dat door de drukte op de A4 alternatieve routes gebruikt.
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5.1 Werken met maatregelpakketten

De Verkenning leidt tot een Voorkeursbeslissing waarin gekozen kan worden voor (een combinatie van) 
maatregelen die de problemen met doorstroming (en verkeersveiligheid) zoveel mogelijk oplossen.

Maatregelen zijn er in verschillende soorten. Er zijn ingrijpende maatregelen, zoals het aanleggen van extra 
rijstroken of het verleggen van de weg. Maar er zijn ook kleinere, minder ingrijpende maatregelen, zoals het 
aanpassen van bebording of belijning van de weg of het toepassen van innovatieve verkeersregelsystemen.  
Uit de Startbeslissing bleek al wel dat er niet één maatregel is die alles oplost. Daarom wordt gekeken naar 
combinaties van maatregelen: maatregelpakketten. Een pakket kan bijvoorbeeld bestaan uit de maatregel 
verbreding van de A4, gecombineerd met gedrags- en Smart Mobility maatregelen. Met Smart Mobility worden 
maatregelen bedoeld die gebruik maken van ICT-toepassingen.

In dit hoofdstuk staat toegelicht hoe uiteindelijk tot kansrijke maatregelpakketten is gekomen, en hoe deze 
pakketten nader onderzocht worden in de volgende fase van deze Verkenning.

5.2 Ophalen van maatregelen, wensen en ideeën

Vanaf april 2018 zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd om de problemen op de A4 in kaart te brengen en 
om oplossingen, wensen en ideeën te inventariseren. In de periode tot de zomer 2018 konden omwonenden, 
bedrijven en andere partijen input leveren tijdens drie georganiseerde inloopbijeenkomsten. Daarnaast was 
het mogelijk te reageren via de website a4-burgerveen-n14.nl en via de landelijke informatie lijn 0800 – 8002. 
Vervolgens is aanvullende informatie opgehaald middels gesprekken en gebiedsateliers. Een bijzondere 
bijdrage werd geleverd door schoolkinderen uit de groepen 6, 7 en 8 van scholen uit de betrokken gemeenten, 
die onder de noemer Consulting Kids oplossingen hebben aangedragen met als thema Smart Mobility.

Daarnaast zijn vanuit de betrokken gemeenten, provincies, waterschap en Rijkswaterstaat zelf diverse 
maatregelen, wensen en ideeën aangedragen.

5 Mogelijke oplossingen: 
trechtering  
naar kansrijke 
maatregel pakketten
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Ten slotte zijn maatregelen meegenomen die zijn verzameld tijdens het onderzoek naar kleinschalige 
inrichtings- en benuttingsmaatregelen uit 2015. In dat onderzoek is gekeken of de doorstroming op de A4  
tussen de aansluitingen Zoeterwoude-Dorp en Zoeterwoude-Rijndijk verbeterd kon worden met kleinschalige 
maatregelen. De opgehaalde maatregelen die toentertijd niet mogelijk waren in verband met onder andere de 
projectscope en financiën worden opnieuw beschouwd in het kader van het project A4 Burgerveen-N14. 

Alle opgehaalde input is verzameld in een zogenaamde groslijst. 

5.3 Van groslijst naar kansrijke maatregelen

5.3.1 Van groslijst naar longlist
Op de groslijst staat alle verzamelde input. Niet al deze input betreft oplossingen of maatregelen voor de 
aanpak van de A4. De groslijst bevat ook gesignaleerde problemen of stellingen. Deze aspecten zijn 
meegenomen in de probleemanalyse.

Ook bevat de groslijst diverse aandachtspunten en/of verzoeken met betrekking tot milieueffecten en 
landschappelijke inpassing. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om extra geluidschermen (of verhoging van de 
bestaande schermen) en specifieke inpassingsmaatregelen. Deze aspecten worden meegenomen bij de 
Inpassingsvisie en/of moeten blijken uit de effectstudies in het MER.

Tot slot zijn ook de maatregelen en oplossingen, waarvan met zekerheid gesteld kan worden dat deze niet 
direct bijdragen aan de doelstelling van deze Verkenning (het verbeteren van de doorstroming en daarmee 
ook de verkeersveiligheid op de A4 tussen Burgerveen en de N14), apart gehouden. Dit betreft onder andere 
diverse duurzaamheidsmaatregelen. Deze maatregelen zijn als meekoppelkansen of regiowensen benoemd 
en worden als zodanig meegenomen in het verdere proces van deze Verkenning. Hierover leest u in 
paragraaf 5.4 meer. 

Uiteindelijk blijven na deze trechtering de maatregelen uit de groslijst over, die mogelijk een bijdrage 
kunnen hebben aan het behalen van de doelstellingen voor de A4. Deze overgebleven lijst heet de longlist.

In figuur 14 ziet u hoe het proces van het ophalen van maatregelen, wensen en ideeën via de groslijst heeft 
geresulteerd in een longlist.

De longlist zelf kunt u terugvinden in bijlage III.
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figuur 14 Proces van ideeën via de groslijst naar de longlist

5.3.2 Van longlist naar een indeling in vijf categorieën
Om te bepalen of een maatregel op de longlist kansrijk is om de problematiek op de A4 op te lossen, is een 
beoordelingskader nodig. Dit kader staat in tabel 2. Alle maatregelen van de longlist zijn beoordeeld op 
deze aspecten via factsheets. Deze factsheets zijn als bijlage IV opgenomen bij deze notitie.

tabel 2 Beoordelingskader fase 1 

Hoofdaspect Thema Criterium

Doelbereik 
 

Doorstroming Doorstroming A4

Netwerkeffect

Verkeersveiligheid Effect op kans op ongevallen

Beleving van de weg

Externe effecten Milieu Geluid, luchtkwaliteit, gezondheid, 
externe veiligheid

Natuur, landschap en cultuurhistorie

Barrièrewerking en hinder

Haalbaarheid Techniek Technische complexiteit en 
Haalbaarheid

Afhankelijkheid van externe partijen

Kosten Investeringskosten

Kosten van exploitatie
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De beoordeling is veelal kwalitatief van aard. Alleen qua doorstroming en kosten zijn voor sommige 
maatregelen nadere analyses uitgevoerd. In het MER worden de uiteindelijke kansrijke maatregelpakketten 
op alle thema’s meer in detail onderzocht.

Na beoordeling van alle maatregelen in de factsheets zijn er vijf opties voor een maatregel, zie figuur 15:
• De maatregel komt op de shortlist. De maatregel is kansrijk om de doelstelling (deels) te verwezenlijken.
• De maatregel is een meekoppelkans. Meekoppelkansen zijn maatregelen die een positieve bijdrage aan 

de doelstellingen van de A4 hebben, (mede) onder verantwoordelijkheid van het Rijk kunnen vallen, 
maar niet in een Tracébesluit opgenomen worden. De maatregelen worden niet in het MER beschouwd, 
maar separaat onderzocht. Dit vindt plaats in de eerste helft van 2019. Indien er een duidelijke relatie 
bestaat tussen de kansrijke maatregelpakketten en de uiteindelijk overbleven meekoppelkansen wordt 
dit uiteraard wel in het MER beschreven.

• De maatregel is een regiowens. Regiowensen zijn initiatieven, die bijdragen aan de bereikbaarheid van 
de regio in brede zin. De financiering en uitvoering ligt primair bij andere overheden/partijen. 
Regiowensen worden daarom buiten deze Verkenning (in regionaal verband) verder opgepakt en niet in 
het MER beschouwd.

• Er is eerst nader onderzoek nodig. Dit zijn bijvoorbeeld maatregelen waar in deze fase nog niet goed 
aangetoond kan worden of deze wel of niet nodig zijn. Dit gaat bijvoorbeeld over het verlengen van een 
toe- of afrit op de A4. In het nader onderzoek in de volgende fase van deze Verkenning wordt dit wel 
duidelijk.

• De maatregel is niet kansrijk. Uit het onderzoek in de factsheets kan ook blijken dat een maatregel niet 
kansrijk is. De geldt bijvoorbeeld voor maatregelen die een negatief effect hebben op verkeersveiligheid 
en/of doorstroming. Ook bepaalde verbredingsopties, waarvoor betere alternatieven bestaan zijn als niet 
kansrijk betiteld. Het kan ook zijn dat een maatregel in het kader van deze Verkenning als niet kansrijk is 
beoordeeld. Er is wel altijd gekeken of de maatregel niet in combinatie met andere maatregelen wel 
kansrijk wordt geacht.

figuur 15 Van longlist naar shortlist, meekoppelkansen en regiowensen
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De kansrijke maatregelen voor de A4 kunnen opgenomen worden in de uiteindelijke Voorkeursbeslissing. 
Dit geldt niet voor de meekoppelkansen en regiowensen. Indien deze maatregelen door de verantwoordelijke 
partij kansrijk wordt geacht, kan deze in een te sluiten Bestuurlijke Overeenkomst opgenomen worden.

5.3.3 Welke maatregelen zijn kansrijk en welke niet?
In totaal stonden er 114 maatregelen op de longlist. Deze zijn allen beoordeeld in de factsheets. Soms zijn 
meerdere maatregelen in één factsheet beoordeeld, omdat ze over het zelfde onderwerp gaan (bijvoorbeeld 
over snelheidsregimes).

In de volgende passages staat beschreven welke maatregelen kansrijk zijn, wat de meekoppelkansen en 
regiowensen zijn en welke maatregelen afvallen zijn. Voor een compleet overzicht per maatregel kunt u de 
factsheets in bijlage IV raadplegen.

Verbreding van de A4 is nodig over de gehele lengte
Uit de probleemanalyse blijkt dat in de huidige situatie al diverse doorstromingsproblemen zijn. Deze 
worden door de groei van het verkeer op de A4 in de komende jaren vergroot. Deze doorstromingsproble-
men worden niet op één specifieke plek op de A4 veroorzaakt, maar vinden plaats over het gehele tracé.

De problematiek op de A4 is dusdanig, dat alleen maatregelen op het gebied van OV, fiets, Smart mobility of 
losse maatregelen aan aansluitingen of een specifiek wegvak (al dan niet geclusterd) onvoldoende 
oplossend vermogen hebben. Dit werd ook al in de Startbeslissing geconcludeerd. Dit neemt overigens niet 
weg dat dergelijke maatregelen, in combinatie met het vergroten van de capaciteit van de A4 door middel 
van extra rijstroken, in het geheel niet kansrijk zijn. Diverse van deze maatregelen kunnen als aanvullende 
of flankerende maatregelen getroffen worden.

Ten aanzien van het vergroten van de capaciteit van de A4 is in de Startbeslissing aangegeven dat een extra 
rijstrook op de hoofdrijbaan over de gehele lengte een kansrijke maatregel is. Uit de analyses in deze fase 
blijkt dit ook. De I/C-waarden dalen duidelijk, het aantal auto’s dat per dag in de files daalt sterk en de 
reistijden verbeteren. Dit geldt niet alleen voor de A4. Ook op de A44 en het onderliggend wegennet zijn 
positieve effecten qua doorstroming en reistijdwinst te zien. Deze maatregel wordt daarom sowieso 
meegenomen in een maatregelpakket.

In tabel 3 zijn de I/C-verhoudingen van de referentiesituatie en de verbreding van de A4 op de hoofdrijbaan 
(R1) weergegeven voor de ochtend- en avondspits. De getallen zijn nog indicatief en worden in de volgende 
fase opnieuw berekend. De daling van de I/C-verhoudingen op alle wegvakken is duidelijk zichtbaar. Wel 
blijft de A4 een drukke weg. Dit komt door het grote aanbod in deze economisch belangrijke regio.
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tabel 3 I/C-waarden referentiesituatie en verbreding met één rijstrook over de gehele lengte (V1)

Ochtendspits Avondspits

A’dam – DH DH– A’dam A’dam – DH DH – A’dam

Ref V1 Ref V1 Ref V1 Ref V1

N14 – kp. Hofvliet 0,99 0,93 0,92 0,82 0,90 0,75 0,96 0,88

Kp. Hofvliet – N11 (hoofdrijbaan) 0,97 0,92 0,99 0,92 0,92 0,83 0,97 0,89

N11 – Hoogmade 0,93 0,90 1,00 0,92 0,99 0,89 0,99 0,92

Hoogmade - Roelofarendsveen 0,82 0,80 0,93 0,84 0,94 0,83 0,91 0,82

Roelofarendsveen – kp. Burgerveen 0,99 0,91 0,96 0,86 0,97 0,81 0,99 0,87

Kp. Burgerveen – De Hoek 0,72 0,74 0,87 0,87 0,84 0,85 0,77 0,79

N44 0,87 0,62 0,65 0,55 0,71 0,63 0,81 0,69

A44 Oegstgeest – Noordwijk 0,92 0,78 0,91 0,78 0,94 0,88 0,96 0,92

A44 Warmond – Noordwijkerhout 0,91 0,74 0,89 0,81 0,95 0,88 0,93 0,86

A44 Noordwijkerhout - Kaag 0,91 0,74 0,97 0,88 0,96 0,89 0,92 0,84

Kaag – kp. Burgerveen 0,79 0,67 0,87 0,82 0,90 0,83 0,84 0,77

Op de longlist stonden nog enkele andere verbredingsopties:
• Gedeeltelijke verbreding (bajonet-variant)
• Verbreding van een specifiek wegvak
• Verbreding parallelstructuur
• Verbreding hoofdrijbaan en parallelstructuur

Oplossingen met een gedeeltelijke verbreding, bijvoorbeeld een oplossing met een extra rijstrook vanaf 
Amsterdam bij de start parallelstructuur tot N14 en een extra rijstrook vanuit Den Haag van knooppunt 
Hofvliet tot en met knooppunt Burgerveen (de ‘bajonet-variant’) leken kansrijk, omdat zo de huidige 
filekiem door de afstreping van drie naar twee rijstroken op de hoofdrijbaan aangepakt wordt. Bij deze 
optie blijven de I/C-verhoudingen vanaf Amsterdam tussen knooppunt Burgerveen en de N11 en vanaf  
Den Haag tussen de N14 en knooppunt Hofvliet echter zeer hoog. Deze waarden liggen dan rond de 1,0 wat 
zou leiden tot files op deze trajecten. Daarom is deze oplossing niet afdoende en scoort slechter dan een 
volledige verbreding.

Andere maatregelen voor verbreding van de A4, bijvoorbeeld over kortere lengte of slechts één wegvak, 
hebben ook te weinig probleemoplossend vermogen. 

Daarnaast is ook gekeken naar oplossingen waarbij alleen de parallelstructuur verbreed wordt. Op de 
parallelstructuur is, anders dan op de hoofdrijbaan, geen sprake van filevorming op het hele traject.  
Wel zijn er specifieke knelpunten met in- en uitvoegers van de N11. Het verbreden van de gehele parallel-
structuur is dan ook niet nodig en dit pakt ook de knelpunten met doorstroming nabij knooppunt 
Burgerveen en de N14 niet aan.

Tot slot is ook de optie, waarbij de parallelbaan en de hoofdrijbaan verbreed worden, bekeken. Deze 
oplossing scoort niet beter dan het verbreden van alleen de hoofdrijbaan. De I/C-verhoudingen en 
reistijden zijn vrijwel gelijk. Wel is deze oplossing bijna twee keer zo duur. Het is niet nodig om de gehele 
parallelstructuur te verbreden (zie vorige passage). Beter is een inzet op de specifieke knelpunten bij de 
in- en uitvoegers van de N11 op de parallelstructuur (zie volgende passages).
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Alternatieve routes
Door de problemen met de doorstroming op de A4 neemt een deel van het verkeer andere routes, 
zoals de A44 en het onderliggend wegennet. Als de doorstroming op de A4 verbetert, zal dit verkeer 
ook weer van de A4 gebruik gaan maken. Uit de eerste analyses van de verbreding van de A4 met één 
rijstrook op de hoofdrijbaan blijkt dat in deze oplossing het verkeer op de A44 afneemt en ook het 
onderliggend wegennet minder wordt belast.

Specifieke aandacht voor de knelpunten op de parallelstructuur
Diverse aangedragen maatregelen hebben ook betrekking op aanpassingen aan de parallelstructuur.  
Op de parallelbaan is, anders dan op de hoofdrijbaan, geen sprake van filevorming op het gehele traject. 
Verbreding van de volledige parallelstructuur is dan ook niet noodzakelijk. Wel zijn er specifieke issues  
(zie paragraaf 4.6), bijvoorbeeld bij de in- en uitvoeger van de N11 op de parallelbaan (en dan vervolgens  
de parallelbaan op de hoofdrijbaan). 

Op deze plekken kan met aanpassing/verlengen van deze wegvakken de doorstroming en daarmee ook de 
verkeersveiligheid daar verbeterd worden. De exacte vormgeving en lengte van deze in- en uitvoegstroken 
wordt nader beschouwd in de volgende fase.

Het Ringvaartaquaduct
De situatie bij het Ringvaartaquaduct is in de eerste fase van deze Verkenning specifiek onderzocht.  
Hierbij is gekeken naar verkeersveiligheid, doorstroming en mogelijkheden om het aquaduct aan te  
passen. In de volgende passages staan de conclusies van dit onderzoek. In bijlage IV vindt u hierover 
gedetailleerde informatie.

Verkeersveiligheid
Het Ringvaartaquaduct, komend vanaf Amsterdam, is op het gebied van verkeersveiligheid op dit  
moment al een belangrijk aandachtspunt, zie ook paragraaf 4.5. Door de groei van het verkeer nemen  
de geconstateerde aandachtspunten ook in negatieve zin toe. De belangrijkste aandachtspunten zijn:
• Korte rijbaansplitsing op de doorgaande route.
• Beperkte doorrijdhoogte van het aquaduct.
• Grote overgang van donker en licht.
• Steile hellingen voor en na het aquaduct.
• Smalle rijstroken in de linker onderdoorgang.
• Ontbreken van een vluchtstrook in de linker onderdoorgang en een smalle vluchtstrook in de rechter 

onderdoorgang.

In de eerste fase van de Verkenning zijn twee varianten voor verbreding bij het Ringvaartaquaduct 
beschouwd. De eerste variant betreft geen uitbreiding van de capaciteit tussen knooppunt Burgerveen en 
tot net na het Ringvaartaquaduct (dit geldt alleen vanuit de richting Amsterdam) en dan vervolgens na het 
aquaduct wel verbreding met één rijstrook.

De tweede variant betreft het wel verbreden ter hoogte van het Ringvaartaquaduct met één rijstrook.  
De situatie bij het Ringvaartaquaduct is dan twee rijstroken aan de linkerzijde van de middenwand en  
twee rijstroken aan de rechterzijde van de middenwand.

Beide varianten hebben een negatieve impact op verkeersveiligheid. Bij de variant zonder verbreding  
van het Ringvaartaquaduct wordt er een nieuwe filekiem ter plaatse van het Ringvaartaquaduct gecreëerd. 
Ook neemt het verkeer als gevolg van de verbreding van andere delen van de A4 toe wat ook tot verslechtering 
van de verkeersveiligheid leidt.
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Als ter plaatse van het Ringvaartaquaduct wel een extra rijstrook wordt gemaakt, dan is ook sprake van 
nieuwe verkeersveiligheidsissues. Dit betreft de smalle rijstroken (waarop vrachtverkeer naast ‘gewoon’ 
verkeer rijdt) en de afwezigheid van een vluchtstrook aan beide kanten. Ook de hulpdiensten kunnen 
moeilijker passeren. 

Beide varianten zijn vanuit verkeerveiligheid als negatief beoordeeld. In tabel 4 staat het samenvattende 
eindoordeel van de verkeers-veiligheidsbeoordeling. In bijlage IV vindt u meer informatie over de verkeers-
veiligheidsbeoordelingen voor de onderzochte situaties.

tabel 4 Samenvattend eindoordeel verkeersveiligheidsbeoordeling.

Omschrijving
risicofactor

Risicowaardering

Huidige 
situatie

Referentie Bij aquaduct 3 rijstroken, 
daarna 4 rijstroken

Bij aquaduct 
4 rijstroken (2+2)

Samenvattend 
eindoordeel

Doorstroming
Voor de twee varianten met betrekking tot het aantal rijstroken bij het Ringvaartaquaduct is naast verkeers-
veiligheid ook naar doorstroming gekeken. Uit de analyse blijkt dat in de situatie dat de A4 bij het Ringvaart-
aquaduct niet verbreed wordt (maar daarna wel) er sprake is van ernstige filevorming. De filekiem begint bij het 
aquaduct en slaat terug naar knooppunt Burgerveen. De I/C-verhouding ligt op 1,0 en als gevolg hiervan kiest 
een deel van het verkeer voor routes via de A44 en het onderliggend wegennet. Dit is een ongewenst effect.

Op het gebied van doorstroming is dan ook de conclusie dat verbreding ook ter plaatse van het 
Ringvaartaquaduct noodzakelijk is.

Constructieve mogelijkheden
Veel van de geconstateerde verkeersveiligheidsissues komen door de huidige constructie van het 
Ringvaartaquaduct. Als mogelijke oplossing is gekeken of het weghalen van de middenwand van het 
aquaduct mogelijk is om zo meer ruimte te hebben voor rijbanen die wel de huidige breedte hebben en zo 
een deel van de veiligheidsknelpunten op te lossen. Het verwijderen van de wand blijkt niet mogelijk te 
zijn. De constructie van het aquaduct is zodanig dat de wand een integraal onderdeel uitmaakt van het 
totaal. Een andere vorm van draagconstructie is niet mogelijk op zodanige wijze dat de rijbanen volwaardig 
benut kunnen worden.

Conclusie: in deze Verkenning nieuwbouw van het aquaduct nodig
Op basis van onderzoek op het gebied van verkeersveiligheid, doorstroming en constructie is geconcludeerd 
dat aanpassingen van het bestaande aquaduct niet voldoende probleemoplossend zijn.

Dit betekent dat in het vervolg van de Verkenning gekeken wordt naar nieuwbouwopties van het 
Ringvaartaquaduct. Hiervoor zijn drie mogelijkheden in beeld:
1. een klein aquaduct naast het huidige oude aquaduct waarbij beiden worden gebruikt, 
2. een nieuw aquaduct op de plaats van het huidige aquaduct, of 
3. een nieuw aquaduct ten oosten van het nieuwe aquaduct.

Van de drie opties lijkt optie 1 het minst kansrijk. In deze optie zou het vrachtverkeer een eigen passage krijgen, 
maar hiervoor is het aandeel vrachtverkeer te laag, zodat een sterke onderbenutting van de capaciteit ontstaan. 
Ook wordt niets gedaan aan de problematiek bij het bestaande aquaduct en is in plaats van een splitsing van de 
A4 in twee rijbanen, er dan sprake van drie rijbanen. Deze optie wordt daarom vanuit verkeersveiligheid als 
onwenselijk beschouwd. De definitieve keuze voor het nog wel of niet nader beschouwen van deze eerste optie 
vindt plaats gedurende de volgende fase van de Verkenning.
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Optie 2 en 3 gaan uit van sloop van het huidige aquaduct of in ieder geval van het verlies van de functie voor  
de snelweg A4.

Smart mobility en kansen voor verknoping OV, auto en fiets
Bij Smart mobility wordt snel de link gelegd met zelfrijdende auto’s. Dit is echter maar een klein onderdeel 
van Smart mobility en volgt een eigen landelijke traject in voorbereiding en wetgeving.

Onlangs heeft de minister de Tweede Kamer (4 oktober 2018) geïnformeerd over haar ambities op het gebied 
van Smart Mobility. Zij geeft aan dat er een verschuiving gaande is van testen en experimenten naar toepassing 
en gebruik in de praktijk en het inbedden van Smart Mobility als integraal onderdeel in uitvoeringsprocessen. 
Eén van de actielijnen uit de brief is ‘Toekomstbestendige infrastructuur en wegbeheer’. Het gaat onder meer 
om het versneld moderniseren van het verkeersmanagement door het doorvoeren van slimmere en eenvou-
dige instrumentatie van verkeerssignalering. Deze implementatie van Smart mobility is een ontwikkeling die 
het schaalniveau van deze Verkenning overstijgt en met belangstelling wordt gevolgd.

Uit de probleemanalyse en beoordeling van de maatregelen van de longlist zijn met name de Smart mobility-
maatregelen die betrekking hebben op een heldere informatievoorziening kansrijk. Hierbij gaat het bijvoor-
beeld om dynamische routeinformatie, bijvoorbeeld via informatiepanelen (of later via in-car voorzieningen).

Ook zijn er diverse maatregelen voor openbaar vervoer en fiets onderzocht. Waar deze maatregelen ook een 
mogelijke (significante) bijdrage voor de doorstroming op de A4 kan betekenen zijn deze als meekoppel-
kans benoemd. Dit betreft het realiseren van extra carpoolplaatsen, P+R en versterking van het fiets- en 
OV-netwerk. Deze maatregelen zijn meegenomen als meekoppelkansen en regiowensen, omdat deze 
maatregelen niet in een Tracébesluit landen en het Rijk hier niet primair voor verantwoordelijk is (gedeelde 
verantwoordelijkheid of juist bij lokale overheden).

Korte termijn maatregelen
In maart 2018 heeft de minister van IenW de Tweede Kamer geïnformeerd over de landelijke aanpak om te 
komen tot maatregelen als impuls om ook op korte termijn bereikbaarheidsknelpunten aan te pakken en 
verder in te zetten op het verbeteren van de doorstroming op de korte termijn. Deze korte termijnaanpak is 
aanvullend op het omvangrijke investeringsprogramma voor uitbreiding van infrastructuur (MIRT) en 
draagt bij aan een slim en duurzaam vervoerssysteem zoals verwoord in het Regeerakkoord.
 
De Verkenning A4 Burgerveen-N14 is zo’n project uit het MIRT. Deze Verkenning koerst op een Voorkeurs-
beslissing in de 2de helft van 2019, waarna gestart kan worden met de voorbereidingen voor het Tracébesluit. 
Uitvoering van de werkzaamheden is nu voorzien voor 2028. Uit het brede participatietraject in de eerste 
helft van 2018 voor deze Verkenning zijn diverse maatregelen naar voren gekomen die zich mogelijk lenen 
voor de korte termijn aanpak. Het gaat om drie typen maatregelen:
• Maatregelen die mogelijk eerder uitgevoerd kunnen worden omdat zij geen ruimtelijke procedure vergen 

en qua kosten relatief weinig kosten;
• Maatregelen die mogelijk als proef uitgevoerd kunnen worden;
• Tijdelijke maatregelen.

Bij deze maatregelen kunt u denken aan: bebording (extra of duidelijker) of het lichter maken van de 
verdiepte ligging bij Leiden (Limesaquaduct). 

Diverse meekoppelkansen en regiowensen
Op de longlist staan relatief veel maatregelen, die niet direct met de A4 of de doelstelling van de A4 te 
maken hebben. Het gaat dan hoofdzakelijk om maatregelen om de doorstroming op het onderliggend 
wegennet te verbeteren. Voor sommige van deze maatregelen kan het Rijk (mede) aan de lat staan. Dit zijn 
de meekoppelkansen. De maatregelen waar de regio voor aan de lat staan, zijn de regiowensen. 



Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | 31MIRT Verkenning A4 Burgerveen – N14

Nog nader uit te werken en/of te beschouwen in onderzoek
Tot slot zijn ook diverse maatregelen aangedragen, waarvan nog eerst uit onderzoek moet blijken of deze 
nodig en/of wenselijk zijn. Dit betreft bijvoorbeeld de vormgeving van in- en uitvoegers en of nieuwe/extra 
geluidschermen nodig zijn.

5.4 De shortlist: korte termijn maatregelen en kansrijke maatregelen

De beoordeling van de longlist heeft geleid tot meerdere kansrijke maatregelen. Deze zijn opgenomen op 
de shortlist. De maatregelen op de shortlist zijn vervolgens onderverdeeld in kansrijke maatregelen, waarvan 
overigens wel eerst nog onderzocht moet worden wat het effect is en welke combinatie van maatregelen het 
probleem zo goed mogelijk aanpakt. Deze komen in een maatregelpakket terecht. 

Daarnaast zijn er ook kleine maatregelen, die mogelijk op kortere termijn al gerealiseerd kunnen  
worden, of die al eerder (buiten het traject van de Verkenning) onderzocht kunnen worden op effectiviteit. 
Dit zijn de korte termijn-maatregelen. In figuur 16 staat dit proces (inclusief de andere categorieën vanuit de 
longlist) weergegeven.

figuur 16 Van longlist naar maatregelpakketten en korte termijn maatregelen

5.4.1 Kansrijke maatregelen
Vanuit de beoordeling in de factsheets zijn de volgende maatregelen als kansrijk beoordeeld (achter de 
maatregelen staan de factsheetnummers).
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Kansrijke maatregelen

Smart mobility-informatiepakket (8.1)
•   Geadviseerde snelheid via lampjes voor meer afstand en minder chaotisch wegbeeld of in-carsystemen  

snelheidsadvies geven bij (dreigende) files. 
•   Verkeer in verdiepte ligging sneller waarschuwen, minder snelle afwisseling in filemeldingen (onduidelijkheid  

over hoe lang de file is).
•   Schermen met actuele vertraging en alternatieven. En als vervanging van matrixborden zodat je wisselende 

adviessnelheden kunt weergeven (80 i.p.v. 70 of 90).
•   Interactief/Dynamisch Route-informatiepanelen (DRIP’s)om verkeer richting Leiden om te leiden via A44,  

bij Hoogmade via N446, bij keuze hoofdrijbaan/parallelbaan.
•   Toeritdosering bij aansluitingen en weven dynamischer maken i.p.v. in kolonnes door verkeerslicht.

Extra rijstrook op de hoofdrijbaan (4.1)
•  Over de gehele lengte van de A4 een extra rijstrook op de hoofdrijbaan aanbrengen.

Splitsen verkeer verdiepte ligging Leiden (4.5)
•  Optimalisatie afsplitsing parallelstructuur richting Den Haag

Aanpassing invoegstrook N11 op A4 naar Amsterdam (5.3)
•   Aanpassing (en mogelijk verlenging) van de invoegstrook, parallelstructuur, inclusief samenvoeging  

op de hoofdrijbaan A4.

Aanpassing uitvoeging N11 richting Den Haag (5.2)
•  Taperuitvoeging vervangen door dubbele uitvoegstrook en verlengen
•  Rijstrookbeëindiging na uitvoeging parallelbaan verplaatsen
•  Taperuitvoeging vervangen door splitsing

Diverse van de kansrijke maatregelen zijn vervolgens in maatregelpakketten ondergebracht (sommige zijn 
als flankerende maatregelen benoemd) en worden in de volgende fase (MER, ontwerp, kosten en MKBA) 
nader onderzocht. De pakketten staan in paragraaf 5.5.

5.4.2 Korte termijn-maatregelen
Vanuit de beoordeling in de factsheets zijn de volgende maatregelen als korte termijn-maatregelen beoordeeld:

Korte termijn-maatregelen

Extra bebording (3.2)
•   Plaatsen van meer bebording met snelheid
•   Plaatsen van aanvullende bebording bij invoeg- en weefstroken met ‘gehele invoegstrook gebruiken’
•   Keerverbod onderaan de afrit richting N11 en afrit richting N206

Duidelijkere (eerder) borden voor afritten in de verdiepte ligging (3.7)
•   Duidelijkere bewegwijzering voor en met herhaling in de verdiepte ligging

Verbeteren bebording bij het Ringvaartaquaduct (3.3)
•   Duidelijkere bewegwijzering voor het Ringvaartaquaduct richting Den Haag

Aanbrengen verdrijfpijl op bord parallelstructuur richting Zoeterwoude-Rijndijk (3.8)
•   Op het bewegwijzeringsbord de pijl rechtdoor te vervangen door een verdrijfpijl naar rechts

Rijstrookwisselingen hoofdrijbaan bij uitvoegers beperken
•   Mogelijk aanbrengen doorgetrokken streep tussen rijstrook 2 en 3

Aanpassing belijning bij Zoeterwoude-Dorp richting Amsterdam (5.4)
•   Mogelijke verlenging doorgetrokken streep van de invoegstrook

Lichter maken van de verdiepte ligging (6.2)
•   Geleidelijke overgang van licht naar donker in de verdiepte ligging maken

Bord plaatsen ‘ontsteek uw verlichting’ in de verdiepte ligging (6.4)
•   Bord(en) ‘ontsteek uw verlichting’ eerder dan nu neerzetten

Stand-by zetten van de sleepdienst bij drukke punten
•   Het stand-by zetten van de sleepdienst bij drukke punten waar regelmatig ongelukken gebeuren

Verbetering bewegwijzering bij de N11/A4 (3.6)
•   Verduidelijking van de bewegwijzering vanuit de N11 richting Den Haag
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De korte termijn-maatregelen worden bij elk van de kansrijke maatregelpakketten meegenomen.  
Nog bekeken wordt of deze maatregelen, indien ze effectief blijven, ook de Voorkeursbeslissing komen  
of dat dit op een andere manier geregeld wordt.

5.5 Twee kansrijke maatregelpakketten

De kansrijke maatregelen om een (grote) bijdrage te leveren aan de doelstelling van de A4 zijn: 
• Verbreding van de A4 met één rijstrook op de hoofdrijbaan
• Aanpassing van de parallelstructuur ter hoogte van de N11 en invoeging op de hoofdrijbaan A4 in  

beide richtingen
• Smart mobility-informatiepakket

Uit de probleemanalyse en de beoordeling in de factsheets komt naar voren dat de verbreding van de A4 op 
de hoofdrijbaan over de gehele lengte randvoorwaardelijk is om de doorstroming afdoende te verbeteren. 
Deze maatregel vormt dan ook het eerste pakket: maatregelpakket A. Dit maatregelpakket komt ook overeen 
met hetgeen al in de Startbeslissing is aangegeven.

Een tweede maatregelpakket bestaat, naast de verbreding van de hoofdrijbaan, ook uit de kansrijke 
maatregelen op de parallelstructuur. Dit is maatregelpakket B.

De twee maatregelpakketten verschillen dus in zwaarte. Zo kan met nader onderzoek (MER, MKBA) goed 
bekeken worden wat het verschil is in oplossend vermogen.

De maatregelen die vallen onder het ‘Smart mobility-informatiepakket’ worden in beide maatregelpakket-
ten meegenomen. In het MER wordt onderzocht in hoeverre de in de pakket genoemde maatregelen 
eventuele resterende aandachtspunten en/of knelpunten kunnen verlichten of zelfs oplossen. 

Dit leidt tot onderstaande twee maatregelpakketten, inclusief het daarbij te beschouwen ‘Smart 
mobility-informatiepakket’.
 

Maatregelpakket (Alternatief) A*

Extra rijstrook op de hoofdrijbaan

Maatregelpakket (Alternatief) B*

Extra rijstrook op de hoofdrijbaan

Aanpassing invoegstrook N11 op A4 naar Amsterdam

Aanpassing uitvoeging N11 richting Den Haag

Mee te nemen maatregelen bij beide maatregelpakketten

Smart mobility-informatiepakket
•   Geadviseerde snelheid via lampjes voor meer afstand en minder chaotisch wegbeeld of in-carsystemen 

snelheidsadvies geven bij (dreigende) files. 
•   Verkeer in verdiepte ligging sneller waarschuwen, minder snelle afwisseling in filemeldingen (onduidelijkheid over 

hoe lang de file is).
•   Schermen met actuele vertraging en alternatieven. En als vervanging van matrixborden zodat je wisselende 

adviessnelheden kunt weergeven (80 i.p.v. 70 of 90).
•   Interactief/Dynamisch Route-informatiepanelen (DRIP’s)om verkeer richting Leiden om te leiden via A44, bij 

Hoogmade via N446, bij keuze hoofdrijbaan/parallelbaan.
•   Toeritdosering bij aansluitingen en weven dynamischer maken i.p.v. in kolonnes door verkeerslicht.

*In beide maatregelpakketten wordt de afweging voor het nieuwe Ringvaartaquaduct meegenomen.
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De twee maatregelpakketten worden in het MER fase 1 onderzocht, inclusief de mogelijke bijdrage van het 
‘Smart mobility-informatiepakket’.

In het MER worden deze twee maatregelpakketten aangeduid als alternatief A en alternatief B. Hierdoor 
sluit de benaming ook beter aan bij wat gebruikelijk is een MER.

5.6 Meekoppelkansen en regiowensen

In de eerste fase van deze Verkenning zijn enkele meekoppelkansen en regiowensen als voorlopig kansrijk 
beoordeeld. Dit is samen met de regionale partners gedaan. De meekoppelkansen en regiowensen die 
vooralsnog het meest kansrijk worden geacht, hebben betrekking op openbaar vervoer, fiets en duurzaam-
heid. De regiowensen die niet kansrijk zijn bevonden, zoals aanpassing van rotondes en kruisingen op het 
lokale wegennet, worden in deze Verkenning niet verder onderzocht. Dit betekent niet dat deze maatrege-
len nooit gerealiseerd (kunnen) worden. Dit is echter aan de betreffende overheid.

Deze overgebleven meekoppelkansen en regiowensen worden niet in het MER beschouwd, maar in een 
separaat proces met de regiopartijen. De insteek hiervan is dat de maatregelen – bij bestuurlijk draagvlak - 
kunnen worden opgenomen in een Bestuursovereenkomst. Hierin is dan ook geregeld welke partij of 
partijen verantwoordelijk zijn voor een maatregel en de financiering. Deze Bestuursovereenkomst kan dan 
tegelijk met de Voorkeursbeslissing genomen worden, zie ook figuur 17.

figuur 17 Onderverdeling in meekoppelkansen A4 en regiowensen

In de tabel staan de voorlopig kansrijke meekoppelkansen en regiowensen. Voor diverse maatregelen is nu 
nog niet bekend wie de verantwoordelijke partij wordt, daarom is nog geen onderscheid gemaakt in 
meekoppelkans of regiowens. Voor fietsverbindingen hangt het er bijvoorbeeld vanaf hoeveel impact deze 
heeft op het aantal auto’s op de A4. Zorgt een bepaalde maatregel niet voor minder verkeer op de A4 dan is 
het een echte regiowens. Als het wel een bijdrage levert aan de projectdoelstellingen heeft ook het Rijk hier 
mogelijk een belang in. 

In de nadere uitwerking in de eerste helft van 2019 kan dit onderscheid nader gemaakt worden als de 
maatregelen verder onderzocht zijn.
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Voor het thema duurzaamheid worden nog specifieke sessies met de regionale partners gehouden in het 
vervolg van deze Verkenning, zodat hier ook de maatregelen geconcretiseerd kunnen worden. 

Meekoppelkans / regiowensen
Werkgeversaanpak voor spitsmijden (8.3)
•  Afspraken met (grote) werkgevers over spitsmijden

OV-Hub’s creëren en vergroten carpoolplaatsen (7.8)
•  OV-hub bij Hoogmade met een snelle Schiphollijn en P+R
•  Vergroten capaciteit (en aantrekkelijker maken) carpoolplaatsen

Verbeteren busverbindingen Leiden – Schiphol (7.3)
•  Verbeteren van busverbindingen tussen Schiphol en Leiden Centraal

Verbeteren busverbindingen Rotterdam – Leiden (7.4)
•  Koppelen busverbindingen tussen Rotterdam en Leiden of snelbus

Verbeteren/toevoegen fietsverbindingen (7.5, 7.6)
•  Verbeteren/toevoegen fietsverbindingen rondom de A4

Nog nader te beschouwen regiowensen
Verminderen afritten Zoeterwoude Dorp op de N206 (1.5)
•  Het verminderen van het aantal afritten bij Zoeterwoude Dorp op de N206

5.7 Niet kansrijke maatregelen

De beoordeling van de maatregelen uit de longlist heeft ook geleid tot maatregelen die als niet kansrijk 
beoordeeld zijn. Dit betreft in totaal meer dan dertig maatregelen die daarmee ook niet verder meegeno-
men worden in deze Verkenning. 

De redenen hiervoor zijn divers, maar dit zijn maatregelen die niet bijdragen aan de doelstelling van de 
Verkenning en ook niet als regiowens gedefinieerd worden. Zo dragen veel van de genoemde maatregelen 
niet bij aan het oplossen van de problematiek. Ook vallen veel maatregelen af, omdat hier landelijk 
richtlijnen of afspraken voor gelden, waar het project geen invloed op heeft. Dit heeft bijvoorbeeld 
betrekking op de snelheid op de A4, de wijze van aansluiting van tankstations op het hoofdwegennet en 
invoeren van spitsheffing. 

Tot slot is een categorie maatregelen die niet wenselijk is, omdat deze het doel van het project voorbij schieten. 
Voorbeeld hiervan zijn aparte invoegstroken voor vrachtauto’s: het aandeel vrachtverkeer is hier op de A4 te 
laag voor, waardoor het een dure maatregel is met slechts een beperkt probleemoplossend vermogen.

In de factsheets (zie bijlage IV) kunt u per maatregel lezen waarom deze niet kansrijk genoeg is bevonden.
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Beoordeling van 
maatregelpakketten 
in het MER

In het MER worden de twee maatregelpakketten (alternatieven) beoordeeld. De effecten van alle maatrege-
len worden ook afzonderlijk onderzocht, zodat altijd een maatregelpakket dat een net andere samenstelling 
heeft, gekozen kan worden. 

Het onderzoek naar meekoppelkansen en regiowensen vindt separaat plaats. Waar relevant worden de 
resultaten van dit separate proces in het MER benoemd en meegenomen.

6.1 Beoordelingskader

De effecten van de maatregelpakketten worden onderzocht op tal van milieu- en ruimtelijke aspecten, zoals 
geluid, verkeer, cultuurhistorie, etc. De beoordeling van de maatregelpakketten vindt plaats op basis van een 
beoordelingskader voor het MER deel 1. Dit beoordelingskader is uitgebreider dan voor de fase van deze NRD.

De effecten worden vergeleken met de referentiesituatie. Waar mogelijk en zinvol worden de effecten 
kwantitatief in beeld gebracht en vergeleken met de referentiesituatie. Daarbij worden, indien van 
toepassing, rekenmodellen, zoals verkeersmodellen en geluidmodellen, gebruikt. Op de volgende pagina 
kunt u zien welke thema’s onderzocht worden en welke criteria daarbij gelden.

Het detailniveau van de ontwerpen en de onderzoeken is gelijk aan plan-MER.-niveau.

6
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6.2 Effectbeoordeling

De effectbeoordeling vindt plaats door middel van een zevenpuntschaal. 

Score Omschrijving

+++ Veel beter dan de referentiesituatie

++ Beter dan de referentiesituatie

+ Beperkt beter dan de referentiesituatie

0 Neutraal of vrijwel neutraal t.o.v. de referentiesituatie

- Beperkt slechter dan de referentiesituatie

-- Slechter dan de referentiesituatie

--- Veel slechter dan de referentiesituatie

6.3 Mitigerende en compenserende maatregelen

In het MER worden per milieuthema maatregelen beschreven die belangrijke nadelige gevolgen op het 
milieu van de maatregelpakketten dienen te voorkomen, te beperken of zoveel mogelijk teniet dienen te 
doen. De effectiviteit van deze maatregelen wordt in het MER gemotiveerd. De ‘winst’ in het beperken van 
milieugevolgen wordt in het MER apart gepresenteerd. Hierdoor is het mogelijk om de milieugevolgen van 
de maatregelpakketten met en zonder toepassing van mitigerende maatregelen te vergelijken.

6.4 Maatschappelijke kosten-batenanalyse

Naast het onderzoek van de effecten en het in beeld brengen van de mate van doelbereik van de alternatie-
ven, wordt in de beoordelingsfase een MKBA opgesteld. In de Maatschappelijke kosten-bastenanalyse 
worden enerzijds de kosten van de maatregelen beschreven en wordt anderzijds in beeld gebracht welke 
baten de alternatieven tot gevolg hebben. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een daling van verlieskosten als 
gevolg van congestie en ongevallen.

Thema Indicator Type 

Verkeer

Doorstroming I/C-verhoudingen Kwantitatief

Reistijdfactor (spits versus freeflow) Kwantitatief

Effect op filekiemen Kwalitatief

Robuustheid netwerk Kwalitatief

Voertuigverliesuren (per jaar) Kwantitatief

Bereikbaarheid Bereikbaarheid woon- en werkgebieden Kwalitatief

Netwerkeffect Intensiteiten op hoofdwegennet Kwantitatief

Intensiteiten op onderliggend wegennet Kwantitatief

Verkeersveiligheid Kans op ongevallen hoofdwegennet Kwalitatief

Kans op ongevallen onderliggend wegennet Kwalitatief
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Thema Indicator Type 

Leefbaarheid

Geluid
Aantal woningen per geluidbelastingklasse Kwantitatief

Geluidbelasting op niet-gevoelige objecten Kwantitatief

Aantal gehinderden, ernstig gehinderden en 
slaapgestoorden

Kwantitatief

Inzicht in maatregelen Kwantitatief 

Luchtkwaliteit NO2 op eerstelijns bebouwing Kwantitatief

PM10 op eerstelijns bebouwing Kwantitatief

PM2,5 (ultrafijn stof) op eerstelijns bebouwing Kwantitatief

Externe veiligheid Plaatsgebonden risico Kwalitatief

Groepsrisico Kwalitatief of Kwantitatief

Gezondheid Samenvattende beschouwing effecten op 
gezondheid (o.a. geluid, luchtkwaliteit en 
externe veiligheid)

Kwalitatief

Groen-Blauw milieu

Landschap Landschapsstructuur- en elementen Kwalitatief

Karakteristiek van het gebied Kwalitatief

Cultuurhistorie en archeologie Historische geografie Kwalitatief

Historische (steden)bouwkunde Kwalitatief

Archeologie Kwalitatief

Ruimtelijke kwaliteit Gebruikswaarde Kwalitatief

Belevingswaarde (statisch en dynamisch) Kwalitatief

Toekomstwaarde Kwalitatief

Bodem Bodemkwaliteit Kwalitatief

Zetting Kwalitatief

Water Waterkeringen Kwalitatief

Oppervlaktewater Kwalitatief

Grondwater Kwalitatief

Klimaatadaptatie Impact van klimaatverandering (zie o.a. 
Klimaatakkoord)

Kwalitatief

Natuur Natura 2000 Kwalitatief

Natuurnetwerk Nederland Kwalitatief

Stiltegebieden (o.a. geluidbelasting) Kwantitatief

Weidevogelgebieden Kwalitatief

Soorten (flora en fauna) en houtopstanden Kwalitatief

Duurzaamheid

Duurzaamheid Energiegebruik aanleg en onderhoud Kwalitatief

Circulariteit (materiaalgebruik) Kwalitatief
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6.5 Omgang met duurzaamheid in deze Verkenning

Duurzaamheid wordt in deze Verkenning op twee manieren meegenomen. Ten eerste vindt in het MER 
onderzoek plaats naar specifieke aspecten van dit thema, zoals energiegebruik.

Ten tweede zijn in de afgelopen maanden al diverse duurzaamheids-maatregelen benoemd. Deze maat-
regelen zijn uit de groslijst in een aparte categorie opgenomen en worden tezamen met de meekoppel-
kansen voor de A4 nader beschouwd. Hierbij wordt de Omgevingswijzer en een Ambitieweb gebruikt.  
Het Ambitieweb en de Omgevingswijzer, zie figuur 18, wordt door het ministerie van IenW en 
Rijkswaterstaat gebruikt in Verkenningen. 

Door middel van 12 thema’s wordt het bewustzijn en de discussie rond duurzaamheid bevorderd. Daarbij 
geeft de wijzer inzicht in ecologische, sociale en economische duurzaamheid (people, planet, profit).

De Omgevingswijzer is ingevuld en wordt nu verder uitgewerkt in het ambitieweb. Uiteindelijk moet dit 
leiden tot diverse mogelijke maatregelen op het gebied van duurzaamheid die leiden tot een positieve 
bijdrage. Te denken valt aan energieopwekking, zoals het plaatsen van zonnepanelen op geluidschermen  
of hergebruik van materialen.

figuur 18 Omgevingswijzer voor duurzaamheid
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1 Huidige situatie 

Bij het in beeld brengen van de bestaande situatie is gekeken naar de bestaande infrastructuur, de aard en omvang van het verkeer op de A4 en de 
knelpunten die dit met zich meebrengt. De verplaatsingsrelaties en -motieven zijn geïnventariseerd en inzicht is verkregen in de beleving en 
problematiek van het huidige wegbeeld.  
 

1.1 De A4 door de jaren heen 

De A4 verbindt de Noordvleugel van de Randstad (o.a. Amsterdam, Schiphol) met de Zuidvleugel (o.a. Den Haag en Rotterdam) en verder richting 
België en Frankrijk. Naast de A4 heeft ook de A44/N44 een verbindende functie tussen Amsterdam en Den Haag. Maar door de beperkte capaciteit 
van de N44 (het zuidelijke deel) is die functie minder groot dan die van de A4. De A4 is daarnaast ook belangrijk voor de nationale ontsluiting van 
de aanliggende regio Holland-Rijnland (Leiden, Leiderdorp, Bollenstreek, Alphen). Tenslotte wordt de A4 tussen de aansluiting Zoeterwoude-Dorp 
en het Prins Clausplein, samen met de N11, gebruikt als uitwijkroute bij grote ongevallen op de A12 tussen Bodegraven en Den Haag. De N206 
verbindt Zoetermeer met Aerdenhout, kruist de snelwegen A4 en A44 en loopt dwars door de stad Leiden.  

In de jaren vijftig van de vorige eeuw is de A4 aangelegd als rijksweg. Tussen de knooppunten Badhoevedorp en Burgerveen kreeg de weg drie 
rijstroken per rijrichting, tussen knooppunt Burgerveen en het Prins Clausplein twee rijstroken per rijrichting. Bij Leiderdorp ging de A4 met een 
smalle brug over de Oude Rijn heen.  

Eind vorige eeuw/begin deze eeuw kreeg het deel ten noorden van knooppunt Badhoevedorp extra rijstroken. In dezelfde periode werd ook het 
deel tussen Zoeterwoude-Dorp en Leidschendam verbreed naar 2 x 3 rijstroken. In 2006 werd het deel tussen Hoogmade en Roelofarendsveen 
verbreed naar 2x3 rijstroken. Het tussenliggende deel bleef lang 2 x 2 rijstroken houden en stond daardoor lang boven in de file top tien.  

In 2009 is besloten is tot verbreding naar 2 x 3 rijstroken, de aanleg van een nieuw aquaduct, een verdiepte ligging ter hoogte van Leiderdorp en 
parallelbanen bij de aansluitingen Zoeterwoude-Rijndijk en Zoeterwoude-Dorp. Deze verbreding is in 2015 afgerond. In 2014 was de eindsituatie 
richting Amsterdam bereikt, in 2015 ook in de richting Den Haag.  

In de nabije toekomst (2022) is gepland om direct ten zuiden van dit wegvak knooppunt Hofvliet 
aan te leggen, onderdeel van de Rijnlandroute. De parallelbanen langs de A4 zullen dan 
doorlopen tot in dit knooppunt. De foto geeft een impressie hiervan. De A4 tussen 
Leidschendam (N14) en knooppunt Hofvliet wordt dan ook verbreed tot 2x4 rijstroken. Deze 
verbreding wordt naar verwachting eind 2018/begin 2019 gerealiseerd. 

 

https://www.wegenwiki.nl/Autosnelweg
https://www.wegenwiki.nl/A4_(Nederland)
https://www.wegenwiki.nl/A44_(Nederland)
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1.2 Verkeersintensiteiten 

De verkeersintensiteiten van de huidige situatie zijn afgeleid uit het NRM2018 (Nederlands Regionaal Model). Het NRM maakt 
langetermijnprognoses van de personenmobiliteit in Nederland. In het NRM2018 worden de intensiteiten van het basisjaar 2014 gegeven. 
Daarnaast wordt de huidige intensiteit (2017) in beeld gebracht volgens INWEVA (INtensiteiten op WEgVAkken).  Op circa 3.000 wegvakken wordt 
de verkeersintensiteit gemeten. De intensiteiten worden gemeten op alle rijbanen van Nederlandse Rijkswegen, inclusief, toe- en afritten, 
parallelbanen en verbindingswegen.  
 

 
 
Figuur 1: Nummering wegvakken op en rondom A4 tussen N14 en Burgerveen 
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Tabel 1 geeft de intensiteiten weer op de wegvakken in het basisjaar 2014 en de huidige situatie 2017. De nummering correspondeert met figuur 1. 
De oranje gearceerde wegvakken betreffen de wegvakken van het plangebied. 
 

Nr Wegvak 2014 (NRM) 2017 (INWEVA) 

1 A4 | Prins Clausplein - Leidschendam 159.800  189.400  

2 A4 | Leidschendam – Zoeterwoude-dorp 124.800  150.900  

3 A4 | Zoeterwoude-dorp – Zoeterwoude-Rijndijk 136.200  166.800  

4 A4 | Zoeterwoude-Rijndijk - Hoogmade 124.200  139.200  

5 A4 | Hoogmade - Roelofarendsveen 117.200  131.700  

6 A4 | Roelofarendsveen – Burgerveen 123.200  136.100  

7 A4 | Burgerveen – De Hoek 195.000  214.100  

8 N44 | De Kieviet - Wassenaar 58.300  60.000  

9 A44 | Leiden - Noordwijk 62.200  63.800  

10 A44 | Kaag – Oude Wetering 64.000  66.500  

11 N11 | Hazerswoude – Zoeterwoude-Rijndijk 41.800  45.800  

12 N206 | Leiden – A4 Zoeterwoude-Dorp 43.700  n.b.  

13 N206 | Stompwijk - Zoeterwoude-Dorp 16.800  n.b.  

14 N14 | Noordelijke Randweg 56.200 57.200  

 
Tabel 1: Intensiteiten in 2014 en 2017 (mvt/etmaal)1  

 
De intensiteit op de A4 ligt in het basisjaar 2014 van het NRM globaal tussen 120.000 en 125.000 mvt/etmaal. Het wegvak tussen Zoeterwoude-
dorp en Zoeterwoude-Rijndijk met de parallelstructuur is duidelijk drukker (ruim 135.000 mvt/etmaal). Tussen Hoogmade en Roelofarendsveen 
liggen de verkeersintensiteiten lager (ruim 117.000 mvt/etmaal). 
 
De huidige intensiteiten in 2017 liggen duidelijk hoger dan in 2014. Wanneer de INWEVA-cijfers worden vergeleken met het NRM blijkt dat de 
verkeersdruk op de A4 in de afgelopen jaren aanzienlijk is toegenomen. De toename is het sterkst op het zuidelijk gedeelte tussen Prins Clausplein - 
Leidschendam - Zoeterwoude-Rijndijk. 
 
Ook op het omliggende hoofdwegennet is sprake van een toename tussen 2014 en 2017 maar deze is minder sterk dan op de A4. 
 

1.3 Verplaatsingsrelaties en -motieven 

Vanuit de enquêtes die in 2015 zijn uitgevoerd, is inzicht verkregen in de verplaatsingsrelaties en -motieven. Onderstaande opsomming geeft de 
belangrijkste reiskenmerken weer. 

                                                                 
 

1 De N206 betreft geen rijksweg zit daarom niet in INWEVA zit. 
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 De meest genoemde verplaatsingsmotieven bij de respondenten zijn woon-werkverplaatsingen en zakelijke afspraken. Sociaal-recreatief 
komt ook regelmatig voor. Beroepsverkeer (vrachtwagen- en buschauffeurs) komt relatief weinig voor.  

 Het grootste deel (90% tot 95%) rijdt meestal met de personenauto over de A4. 

 Het grootste deel van de respondenten gebruikt de A4 in beide rijrichtingen (circa 90%). Van de respondenten die slechts in één rijrichting 
over de A4 rijdt, rijden meer automobilisten richting Den Haag dan richting Amsterdam. 

 Circa 80% van de respondenten passeert dit wegvak in de ochtend- en/of avondspitsperiode (06.00-10.00 respectievelijk 15.00-19.00 uur). 

 Het aandeel doorgaand verkeer onder de respondenten bedraagt circa 50%. Een analyse met de Mobiliteitsscan laat zien dat de meeste 
gebruikers van de A4 een afstand afleggen van 20 tot 60 kilometer. 

 Het overgrote deel van de respondenten (circa 75%) heeft ruime ervaring met dit wegvak en reed er ook al voordat de werkzaamheden in 
2012 begonnen. 

 
Selected links geven de routes weer van het verkeer dat over een geselecteerd wegvak rijdt. In deze probleemanalyse zijn de selected links 
gebaseerd op de prognosesituatie in 2030. Figuur 2 geeft de selected links weer op de N206 aan beide zijden van de A4. 
 

 
 
Figuur 2: Selected links N206 aan beide zijden van de A4 

 
Uit de resultaten blijkt dat de N206 ten noorden van de aansluiting Zoeterwoude Dorp vooral gebruikt wordt door verkeer met een herkomst of 
bestemming in Leiden. Het grootste deel van het verkeer rijdt van en naar de A4 in zuidelijke richting. Ook op de N11 en (in mindere mate) de N206 
vanuit Zoetermeer is een duidelijke verkeersstroom te zien van en naar Leiden. Er is relatief weinig verkeer dat vanaf de N206 vanuit Leiden naar de 
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A4 richting Burgerveen rijdt. Verkeer van en naar Zoetermeer dat over de N206 ten zuiden van de aansluiting Zoeterwoude-Dorp rijdt, heeft een 
sterke relatie met de A4 richting Burgerveen en Leiden.  
 
Figuur 3 geeft de selected links weer op de N11 en de N434. 
 

 
 
Figuur 3: Selected links N11 (links) en N434 (rechts) 

 
Op het wegvak N11, Zoeterwoude-Rijndijk – Hazerswoude, rijdt vooral verkeer met bestemming richting de A12 aan de oostkant. Aan de westkant 
verdeelt de stroming zich over vier richtingen: Amsterdam, N206 Leiden, Den Haag en N434 Leiden.  
 
De N434 (Rijnlandroute: nieuwe verbinding tussen A4 en A44) is meegenomen in het model. De N434 zal veel gebruikt worden door verkeer met 
bestemming naar de westkant van Leiden en de A4 richting Rotterdam.  
 
Figuur 4 geeft de selected links weer op de A4 tussen Leidschendam en Leiden. 
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Figuur 4: Selected link A4 Leidschendam - Leiden 

 
Uit de selected link analyse komt naar voren dat de A4 vooral gebruikt wordt door lange afstandsverkeer tussen Amsterdam en Den Haag. Er is 
nauwelijks verkeer ten oosten van Alphen aan de Rijn en Zoetermeer dat van dit deel van de A4 gebruik maakt. 
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1.4 Filezwaarte A4 

De A4 ter hoogte van Leiden kampt met structurele doorstromingsproblemen. Verschillende delen van het wegtraject komen keer op keer voor in 
de dagelijkse file top 50. In deze top 50 van Rijkswaterstaat2 staat de A4 tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp in de richting van Amsterdam 
op de tweede plaats. Figuur 5 geeft de koplocaties weer rondom de A4 waar congestie ontstaat. De locatie op de A4 met de hoogste filezwaarte3 is 
de aansluiting Zoeterwoude-Dorp. Ook de aansluiting Leidschendam bij de N14, Zoeterwoude-Rijndijk en Hoogmade kennen een relatief hoge 
filezwaarte. 
 

   
 
Figuur 5: Gemiddelde filezwaarte tussen mei 2017 en april 2018 (kilometerminuten) 

 

                                                                 
 

2 De File Top 50 heeft Rijkswaterstaat samengesteld op basis van filegegevens van mei 2017 tot en met april 2018. 
3 De filezwaarte wordt gebruikt als maat van drukte op het autosnelwegennet en uitgedrukt in kilometerminuten (kmmin). Alleen de lengtes van files geeft namelijk onvoldoende 
inzicht in hoe druk het is. 
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1.5 Huidige knelpunten 

Voor elke rijrichting worden de huidige knelpunten (verkeersafwikkeling en -veiligheid) op de A4 beschreven op basis van verschillende 
informatiebronnen (gebruikerservaringen van weggebruikers en meetgegevens). Er wordt onderscheid gemaakt in de knelpunten op de rijbaan in 
de richting van Den Haag en in de richting Amsterdam.  
 
Rijbaan richting Den Haag 

 De A4 richting Den Haag is ter hoogte van de hoofd- en parallelbaan tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Zoeterwoude-Dorp in beide spitsen 
zwaar- tot overbelast. 

 De hoeveelheid doorgaand verkeer kan niet verwerkt worden over de twee stroken van de hoofdrijbaan, een deel wijkt uit naar de 
parallelbaan die daardoor ook overbelast raakt (met name rond de toerit vanaf de N206). 

 Gevolg is dagelijks filevorming op de hoofdrijbaan en ook regelmatig op de parallelbaan. 

 Er zijn diverse aandachtspunten in het weg- en verkeersbeeld, de belangrijkste zijn: 
o De verwarrende bewegwijzering voor de uitvoeging naar de parallelbaan. 
o De complexe uitvoeging naar de parallelbaan in combinatie met de afstreping van drie naar twee rijstroken. 
o De beperkte capaciteit van de parallelbaan, vooral ter hoogte van de invoeging vanaf de N206. 

 De ongevallen concentreren zich rond de complexe locaties en dan met name de uitvoeging naar de parallelbaan aan het einde van de 
verdiepte ligging in combinatie met de afstreping van drie naar twee rijstroken.  

 Ook het daaropvolgende wegvak van de A4 richting Den Haag, tussen de aansluiting Zoeterwoude-Dorp en de aansluiting Leidschendam is 
zeer zwaar belast. Substantiële verhoging van de capaciteit van de A4 ter hoogte van de hoofd- en parallelbaan bij aansluitingen 
Zoeterwoude-Rijndijk en Zoeterwoude-Dorp (om de knelpunten aldaar te verminderen) zal leiden tot een hogere piekbelasting van het 
wegvak Zoeterwoude-Dorp - aansluiting Leidschendam. Zolang dat wegvak drie rijstroken heeft zal daar (extra) file optreden. Vergroting 
van de capaciteit (in het kader van de aanleg van knooppunt Hofvliet) verkleint dit effect. 

 
Rijbaan richting Amsterdam 

 De A4 richting Amsterdam is ter hoogte van de hoofd- en parallelbaan tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Zoeterwoude-Dorp in beide spitsen 
zwaar- tot overbelast. 

 De hoeveelheid doorgaand verkeer kan niet verwerkt worden over de twee stroken van de hoofdrijbaan, een deel wijkt uit naar de 
parallelbaan die daardoor ook zwaar (maar vaak niet over-)belast raakt. 

 Gevolg is dagelijks filevorming op de hoofdrijbaan en ook regelmatig filevorming op de parallelbaan (zij het minder frequent en minder 
zwaar dan in de andere rijrichting). 

 Er zijn enkele aandachtspunten in het weg- en verkeersbeeld, de belangrijkste zijn: 
o De uitvoeging naar de parallelbaan in combinatie met de afstreping van drie naar twee rijstroken. 
o De verwarrende situatie op de parallelbaan bij het weefvak tussen de toerit vanaf de 206 en de afrit naar de N11 waar doorgaand 

verkeer eigenlijk niet helemaal links zou mogen blijven rijden. 
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o De complexe samenvoeging van de parallelbaan met de hoofdrijbaan bij het begin van de half overdekte verdiepte ligging. 

 De ongevallen concentreren zich rond de complexe locaties: bij de afstreping van drie naar twee rijstroken, het weefvak op de 
parallelbaan en de samenvoeging van de parallelbaan met de hoofdrijbaan. 

 Het gedeelte van de A4 stroomafwaarts richting Amsterdam is zwaar belast. Dit is een aandachtspunt als overwogen wordt om de 
capaciteit ter hoogte van Leiden substantieel te verhogen met als gevolg een hogere piekbelasting, juist in het begin van de verdiepte 
ligging. 

 

1.6 Fiets en openbaar vervoer 

In deze probleemanalyse is een beknopte beschrijving van de fiets- en ov-verbindingen rond het plangebied opgenomen. Een meer gedetailleerd 
en uitgebreid overzicht is opgenomen in de digitale gebiedsanalyse. 

1.6.1 Inzet van de fiets 

Het gebruik van de fiets neemt steeds meer toe, op steeds meer plaatsen in Nederland worden snelfietsroutes gerealiseerd en wordt de 
fietsinfrastructuur aangepast. Door de komst van de snelle e-bikes is het mogelijk langere afstanden af te leggen in een kortere tijd. Uit de 
ontwikkelvisies volgen over het algemeen dezelfde doelen omtrent fiets(voorzieningen): meer fietsenstallingen bij de stations, het voorkomen van 
fietsendiefstal, uitbreiden ov-fietsuitgiftepunten, verbeteren fietsinfrastructuur en het aanleggen van nieuwe (snel)fietsroutes. 
 
In figuur 6 zijn de fietsverbindingen in en rond het plangebied weergegeven. De fietsverbindingen in de provincie Zuid-Holland zijn onderverdeeld 
in een hoofdnet en een plusnet. Het Hoofdnet is ingericht voor intensiteiten tot 1.500 fietser per etmaal, het Plusnet kan meer dan 1.500 fietsers 
per etmaal aan. Voor beide netwerken zijn ook de ontbrekende schakels geïnventariseerd. De komende jaren wordt er gewerkt aan het realiseren 
van deze fietsverbindingen. Op diverse punten zijn ook fietstellingen uitgevoerd. In de gebiedsbeschrijving (via deze link te bereiken) is het aantal 
fietsers per route terug te vinden.  
  
Figuur 7 geeft de snelfietsroutes weer tussen Den Haag en Leiden. Deze fietsroutes zijn al in gebruik of nog in ontwikkeling. Nummer 1 is de 
Velostrada die wordt verlengd zodat de fietsroute beter aansluit op het centrum van Den Haag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://anteagroupnl.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=eedccca482fd40068eab39b8ed0ee0aa
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Figuur 6: Snelfietsroutes omgeving Den Haag en Leiden 
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Figuur 7: Snelfietsroutes omgeving Den Haag en Leiden. Links de provinciale routes, rechts de landelijke routes. 

Uit figuur 6 en 7 blijkt dat rondom de A4 diverse fietsroutes zijn gelegen. Deze verbinden de kleine kernen met elkaar, maar ook via snelfietsroutes 
tussen Leiden en Den Haag. Wel kan de afstemming tussen fiets en OV (en carpoolplekken nog beter, zie volgende paragraaf. 

1.6.2 Beschikbaarheid van OV 

Op de relatie Amsterdam – Den Haag zijn veel spoorverbindingen beschikbaar die als alternatief kunnen dienen voor het verkeer dat gebruik maakt 
van de A4. Figuur 8 geeft een beeld van de spoorkaart in de omgeving van de A4. 
 
Voor de verplaatsingen over langere afstand rijden intercity’s. Vanaf Amsterdam Centraal rijdt elk half uur een directe intercity via Leiden naar Den 
Haag. Vanaf Schiphol bestaat de mogelijkheid om 4x per uur met een intercity via Leiden naar Den Haag te rijden. De reistijd bedraagt circa 30 
minuten. Tussen Leiden en Den Haag Centraal rijdt 4x per uur een directe intercity (reistijd 11 minuten) en 4x per uur een directe sprinter (reistijd 
18 minuten).  
 
Naast de Intercity’s rijden Sprinters op het traject met tussenstops op onder meer Hoofddorp, Nieuw Vennep en Sassenheim.  
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Figuur 8: Spoorkaart tussen Amsterdam en Den Haag 

Naast de treinverbindingen zijn ook diverse (snel)busverbindingen aanwezig rondom de A4. Deze staan in figuur 9. Ook deze kaart is interactief te 
raadplegen via deze link bij de gebiedsbeschrijving. Hieruit blijkt dat de woonkernen nabij de A4, zoals Oude Wetering, Roelofarendsveen en 
Hoogmade niet beschikken over een NS-station. Deze kernen worden met buslijnen ontsloten: 
 

 Arriva 365: Leiden – Schiphol via Roelofarendsveen, Oude Wetering en Leimuiden (circa 50 minuten) 

 Arriva 470: Alphen aan de Rijn – Schiphol via Rijnsaterweoude en Leimuiden (circa 40 minuten) 

 Arriva 182: Leiden – Alphen aan de Rijn via Hoogmade  (circa 1 uur) 
 
Uit deze analyse blijkt dat er qua verbindingen geen duidelijke omissies in het netwerk aanwezig te zijn. Ook hier geldt wel dat de afstemming met 
de carpoolplaatsen (en P+R) en fietsroutes optimaler kan. Zo is het vanaf de parkeerplaats (P+R) bij Roelofarendsveen met de bus 2 á 3 keer zo lang 
rijden als met de auto naar Leiden Centraal. Ook gaat deze bus maar 2x per uur. Vanaf knooppunt Hofvliet tot aan de N14 zijn geen alternatieven 
aanwezig voor de auto.  
 
 

http://anteagroupnl.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=eedccca482fd40068eab39b8ed0ee0aa
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Figuur 9: OV rondom het plangebied  
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1.6.3 Beter Benutten en ketenmobiliteit 

Rijk, regio en bedrijfsleven nemen in het programma Beter Benutten samen innovatieve maatregelen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s te 
verbeteren. Beter Benutten is een platform van en voor betrokkenen bij het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat. 
 
De visie van het programma Beter Benutten Haaglanden is dat de infrastructuur op orde moet zijn. Wanneer de fietspaden en het openbaar 
vervoer goed is geregeld, gaan reizigers dit ook meer gebruiken. Daarvoor werkt Haaglanden van oudsher intensief samen met werkgevers in de 
gehele regio onder de noemer Bereikbaar Haaglanden. 
 
De belangrijkste speerpunten voor 2018 zijn de ondernemersgerichte aanpak, publiek-private samenwerkingen en werkgeversaanpak. Daarnaast 
ziet men nieuwe uitdagingen zoals duurzame mobiliteit en wil men innovatieve plannen gaan stimuleren via een soort marktplaats. Maar het moet 
concreet zijn, niet te ingewikkeld en verder bouwen op hetgeen er al is. 
 
Bij ketenmobiliteit stapt de automobilist binnen een verplaatsing over van de auto naar het openbaar vervoer of de fiets. Voorbeelden van 
ketenmobiliteit zijn de Park+Ride (P+R) en de Park+Bike (P+B). Het gebruik van ketenmobiliteit kan veel voordelen met zich meenemen: ontwijken 
van files, geen parkeerplaats hoeven zoeken bij bestemming en het is duurzaam. Een succesvol P+R betekent: het aanbieden van een concurrerend 
product en de (potentiële) klant ‘helpen’ om dit product te leren kennen. (CROW, 2015) 
 
De gemeente Den Haag wil het aantal parkeerplaatsen bij de P+R verdubbelen met daarbij meer ov-fietsen en fietsenstallingen. Figuur 10 geeft een 
overzicht van de bestaande P+R-locaties in de omgeving van de A4. 
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Figuur 10: P+R locaties rondom de A4 

 

P+R Voorschoten 
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1.7 Verkeersveiligheid 

1.7.1 Aantal ongevallen 

In totaal zijn 1.645 ongevallen (periode: 1 januari 2014 – 31 december 2017) geregistreerd op A4 vanaf knooppunt Burgerveen tot en met de 
aansluiting op de N14. Figuur 11 geeft voor het betreffende traject een overzicht van het totaal aantal geregistreerde ongevallen op de A4.  
 
 

 
 
Figuur 11: Totaal aantal ongevallen A4 per hectometerpaal 

 
Van alle geregistreerde ongevallen, vinden de meeste ongevallen (circa 70) plaats bij de Verdiepte Ligging (tunnel Oude Rijn). Op het traject tussen 
de verdiepte ligging tot Zoeterwoude zijn verschillende locaties met circa 50 geregistreerde ongevallen. Locaties met relatief veel ongevallen (circa 
30) zijn waarneembaar net ten noorden van knooppunt Burgerveen, net voor Leidschendam, ter hoogte van Leidschendam en net na de afslag N14 
Leidschendam. 
 
In paragraaf 3 is beschreven dat de aansluiting Leidschendam bij de N14 en Zoeterwoude-Dorp de hoogste filezwaarte hebben. Er lijkt dus een 
verband te zijn tussen de files op de A4 en het aantal ongevallen. Deze conclusie wordt versterkt door het feit dat op de A4 veel kopstaart-
ongevallen plaatsvinden (paragraaf 1.7.2). 
 
Figuur 12 en Figuur 13 geven respectievelijk het aantal ongevallen per hectometerpaal weer onderscheiden naar rijrichting. 
 



Probleemanalyse Verkenning A4 Burgerveen – N14 
 
 

19 
 
 

 
 
Figuur 12: Totaal aantal ongevallen Den Haag - Amsterdam 

 

 
 
Figuur 13: Totaal aantal ongevallen Amsterdam – Den Haag 
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1.7.2 Type ongevallen 

Tabel 2 geeft de ongevallen naar aard weer (uitgesplitst naar rijrichting in respectievelijk Tabel 3 en 4). Van meer dan de helft van de 
geregistreerde ongevallen is de aard van het ongeval onbekend. Van de overige ongevallen komt het ongevalstype ‘onbekend’ het meeste voor, 
gevolgd door ‘kop/staart’ en ‘flank’ en ‘vast-voorwerp’. Bij de kop/staart ongevallen zijn de meeste partijen betrokken en de meeste slachtoffers 
gevallen. Twee ongevallen hadden een dodelijke afloop. De oorzaak van de ongevallen is niet af te leiden uit deze databronnen. 
 

Aard (Omschrijving) Ongevallen Partijen Betrokkenen Slachtoffers Gewonden Doden 

Eenzijdig 35 56 47 25 25 0 

Flank 157 361 314 24 24 0 

Frontaal 6 14 15 3 3 0 

Kop/staart 467 1250 1129 85 85 0 

Los voorwerp 13 33 16 1 1 0 

Onbekend 903 158 144 20 18 2 

Vast voorwerp 64 134 67 11 11 0 

 
Tabel 2: Totaal aantal ongevallen naar aard 

 

Aard (Omschrijving) Ongevallen Partijen Betrokkenen Slachtoffers Gewonden Doden 

Eenzijdig 17 28 23 11 11 0 

Flank 71 166 142 12 12 0 

Frontaal 2 6 5 0 0 0 

Kop/staart 217 589 527 41 41 0 

Los voorwerp 6 12 6 0 0 0 

Onbekend 462 89 76 6 5 1 

Vast voorwerp 31 67 37 5 5 0 

 
Tabel 3: Aard van de ongevallen Den Haag - Amsterdam  
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Aard (Omschrijving) Ongevallen Partijen Betrokkenen Slachtoffers Gewonden Doden 

Eenzijdig 18 28 24 14 14 0 

Flank 86 195 172 12 12 0 

Frontaal 4 8 10 3 3 0 

Kop/staart 250 661 602 44 44 0 

Los voorwerp 7 21 10 1 1 0 

Onbekend 441 69 68 14 13 1 

Vast voorwerp 33 67 30 6 6 0 

 
Tabel 4: Aard van de ongevallen Amsterdam – Den Haag 
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2 Referentiesituatie 2030 

 

2.1 Verkeersintensiteiten A4 

Tabel 5 geeft de intensiteiten weer op de vijf wegvakken in het basisjaar 2014, de huidige situatie 2017 én de nieuwe referentiesituatie 2030 
(conform WLO-Hoog). 
 

Nr Wegvak 2014 (NRM) 2017 (INWEVA) 2030 (WLO Hoog) 2017-2030 Toe- en afname 

1 A4 | Prins Clausplein - Leidschendam 159.800  189.400   239.800   50.400  27% 

2 A4 | Leidschendam – Zoeterwoude-dorp 124.800  150.900   205.000   54.100  36% 

3 A4 | Zoeterwoude-dorp – Zoeterwoude-Rijndijk 136.200  166.800  197.200  30.400 18% 

4 A4 | Zoeterwoude-Rijndijk - Hoogmade 124.200  139.200   169.200   30.000  22% 

5 A4 | Hoogmade - Roelofarendsveen 117.200  131.700   160.400   28.700  22% 

6 A4 | Roelofarendsveen – Burgerveen 123.200  136.100   167.900   31.800  23% 

7 A4 | Burgerveen – De Hoek 195.000  214.100   265.400   51.300  24% 

8 N44 | De Kieviet - Wassenaar 58.300  60.000   62.600   2.600  4% 

9 A44 | Leiden - Noordwijk 62.200  63.800   90.500   26.700  42% 

10 A44 | Kaag – Oude Wetering 64.000  66.500   85.400   18.900  28% 

11 N11 | Hazerswoude – Zoeterwoude-Rijndijk 41.800  45.800   56.700   10.900  24% 

12 N206 | Leiden – A4 Zoeterwoude-Dorp 43.700  n.b.   44.700   1.000 * 2% * 

13 N206 | Stompwijk - Zoeterwoude-Dorp 16.800  n.b.   18.700   1.900 * 11% * 

14 N14 | Noordelijke Randweg 55.500  56.200   57.200   1.000  2% 

* Ten opzichte van 2014 omdat 2017 niet beschikbaar is 
Tabel 5: Intensiteiten in 2014, 2017 en 2030 (mvt/etmaal) 

 
Op de A4 is sprake van een duidelijke toename van de verkeersdruk tussen 2017 en 2030. Globaal is de toename op de A4 circa 30.000 
mvt/etmaal. Tussen Burgerveen en Zoeterwoude-Rijndijk komt dit overeen met circa 22% meer verkeer.  
 
Tussen Leidschendam en Zoeterwoude-dorp neemt het verkeer met ruim 54.000 mvt/etmaal toe (+36%). Deze toename is sterker dan op de rest 
van de A4 als gevolg van het verkeer dat vanaf de Rijnlandroute de A4 oprijdt.  
 
Het NRM voorspelt een sterke toename van verkeer op de A44. Dit is voor een belangrijk deel verkeer dat vanwege congestie de A4 mijdt en een 
alternatieve route via de A44 heeft gevonden. Ook op de N11 voorspelt het NRM een sterke toename van de verkeersdruk als gevolg van de 
realisatie van de Rijnlandroute. 
 
Opvallend is de voorspelde afname van verkeer op de N14. Dit heeft te maken met de eerder genoemde verschuiving van verkeer van de route A4-
N14 naar de A44 via de Rijnlandroute (N434).  
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2.2 Doorstroming A4 

De doorstroming van het verkeer kan in beeld worden gebracht op basis van de I/C-verhouding. Dit is de verhouding tussen de intensiteit en de 
beschikbare capaciteit. De toename van het verkeer leidt in zowel de ochtend- als de avondspits tot hoge I/C-verhoudingen. Dit heeft een nadelige 
invloed op de doorstroming van het verkeer. De I/C-verhouding wordt aangegeven volgens de onderstaande classificering: 

 I/C < 0,8: voldoende restcapaciteit;  

 I/C 0,8 - 0,9: beperkte capaciteit;  

 I/C > 0,9: weinig/geen restcapaciteit. 
 
Figuur 14 geeft de I/C-verhoudingen weer in de ochtendspits in 2030. Knelpunten met een I/C-verhouding groter dan 0,9 zijn in rood weergegeven. 
 

 
 

Figuur 14: I/C-verhoudingen >0,9 in 2030 (ochtendspits) 
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In de ochtendspits is op grote delen van de A4 tussen de N14 en Burgerveen sprake van te hoge I/C-verhoudingen: 

1. Tussen de N14 en de aansluiting met de Rijnlandroute in beide rijrichtingen 
2. Tussen de N11 en de aansluiting met de Rijnlandroute in de richting van Den Haag 
3. Tussen de N11 en Hoogmade in beide rijrichtingen 
4. Tussen Hoogmade en Roelofarendsveen in de richting van Amsterdam 
5. Tussen Roelofarendsveen en Burgerveen in beide rijrichtingen.  

 
Op deze wegvakken ontstaat een capaciteitsknelpunt. In de praktijk zal de hoge I/C-verhouding leiden tot congestievorming op de wegvakken 
stroomopwaarts. 
 
Figuur 15 geeft de I/C-verhoudingen weer in de avondspits in 2030. Knelpunten met een I/C-verhouding groter dan 0,9 zijn in rood weergegeven. 
 

 
 

Figuur 15: I/C-verhoudingen >0,9 in 2030 (avondspits) 
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Ook in de avondspits is op grote delen van de A4 tussen de N14 en Burgerveen sprake van te hoge I/C-verhoudingen: 

1. Tussen de N14 en de aansluiting met de Rijnlandroute in beide rijrichtingen 
2. Tussen de N11 en Hoogmade in beide rijrichtingen 
3. Tussen Hoogmade en Roelofarendsveen in beide rijrichtingen 
4. Tussen Roelofarendsveen en Burgerveen in beide rijrichtingen 

 
 

2.3 Gevolgen voor de omgeving 

Als gevolg van de overbelaste situatie op de A4, zoekt een deel van het verkeer naar alternatieve routes. Figuur 16 laat de routes zien met een 
toename van het verkeer als gevolg van knelpunten op de A44. 
 

 
Figuur 16: Routes met toename verkeer als gevolg van knelpunten op de A4 

 

                                                                 
 

4 Deze routes zijn bepaald door de intensiteiten in de referentiesituatie te vergelijken met een situatie waarin de capaciteit op de A4 uitgebreid. 
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Met name de A44 krijgt extra verkeer te verwerken en raakt hierdoor overbelast. In de ochtendspits en (vooral) de avondspits is op grote delen van 
de A44 sprake van I/C-verhoudingen hoger dan 0,9. Ook op de N207, de N445 en de wegenstructuur in en rondom Leiden rijdt meer verkeer als 
gevolg van de congestie op de A4. 
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Bijlage III – Longlist
Overzicht van maatregelen van de longlist



Longlist
Overzicht van de maatregelen



Id. Omschrijving maatregel Categorie factsheet
1 Standby zetten van de sleepdienst bij drukke punten waar regelmatig ongelukken gebeuren Overig

2 DRIP's om verkeer richting Leiden om te leiden via A44, bij Hoogmade via N446 en bij keuze hoofd- of parallelbaan Smart Mobility

3 Uitvoegstrook eerder beginnen met bijkomende strook rechts Aanpassing A4 - hoofdrijbaan

4 Maak de doorgetrokken streep langer richting Amsterdam bij de aansluiting Zoeterwoude-Dorp Aanpassing A4 - parallelstructuur

5 Lammenschansbrug in N206 niet meer openen tijdens spitsen Overig

6 Extra lange afstandsfietspaden OV/Fiets

7 Optimalisatie van de aansluiting N11. File op de A4 geeft terugslag op N11. Aanpassing A4 - parallelstructuur

8 Betere afwikkeling parallelbaan door invoeger N11 verlengen (i.v.m. trage vrachtauto’s) en einde beter markeren (nu niet zichtbaar in verband met 
vertikaal alignement)

Aanpassing A4 - parallelstructuur

9 Na het weefvak op de parallelrijbaan vanaf de N11 een doorsteek maken richting de hoofdrijbaan. Deze doorsteek laten als derde rijstrook laten 
bijkomen en de N206 laten invoegen.

Aanpassing A4 - parallelstructuur

10 Deze maatregel heeft betrekking op het verduidelijken van de flessenhals. De aankondiging hiervan wordt als verwarrend ervaren. Door op 
(eerdere) borden aan te kondigen dat de linkerrijstrook in moet voegen op de middenstrook worden mensen eerder gewaarschuwd en in de 
gelegenheid gesteld om op tijd te ritsen en elkaar de ruimte te geven.

Bebording, belijning en bewegwijzering

11 Aanleg parallelbanen conform ontwerp Hofvliet Aanpassing A4 - parallelstructuur

12 Keerverbod bij kruising afrit N206 Bebording, belijning en bewegwijzering

13 OV strook als nieuwe rijstrook OV/Fiets

14 Bij deze variant wordt de uitbreiding van de hoofdrijbaan asymetrisch uitgevoerd: van zuid – noord van knooppunt Hofvliet tot knooppunt 
Burgerveen; van noord – zuid van aansluiting Zoeterwoude-Rijndijk (#6a) tot aansluiting Leidschendam/N14 (#8).

Aanpassing A4 - hoofdrijbaan

15 Bij Leiderdorp oprit richting Den Haag één rijstrook houden en bij de tunnel richting Den Haag 3 rijstroken houden Aanpassing A4 - hoofdrijbaan



Id. Omschrijving maatregel Categorie factsheet
16 Invoegstrook vanaf N206 op parallelbaan verlengen, zodat invoegers hogere snelheid krijgen Aanpassing A4 - parallelstructuur

17 Spitsheffing Smart Mobility

18 Invoegend en uitvoegend verkeer op afrit Zoeterwoude-Dorp via ongelijkvloerse kruising laten lopen. Invoegend en  uitvoegend verkeer moet 
elkaar kruisen wat opstopping en filevorming veroorzaakt tot voorbij knooppunt Hoogmade. Hierdoor veel sluipverkeer met filevorming waardoor 
Leiderdorp vast staat en het Alrijne Ziekenhuis slecht bereikbaar wordt, ook voor spoedverkeer. 

Aanpassing OWN

19 Verbreden naar 2x3 rijstroken op hoofdrijbaan tussen Hoogmade en aansluiting N434: voorkomen flessenhals Aanpassing A4 - hoofdrijbaan

20 OV-hub bij Hoogmade met een snelle Schiphollijn en P+R OV/Fiets

21 Rijstrook doorgaand verkeer en uitvoegend verkeer eerder afsplitsen zoals bij A4 Kethelplein Aanpassing A4 - hoofdrijbaan

22 Maak de uitvoegstrook langer bij de aansluiting Zoeterwoude-Dorp Aanpassing A4 - parallelstructuur

23 Het aanleggen van een directe busverbinding tussen Rotterdam en Leiden OV/Fiets

24 Markering beter zichtbaar maken bij tegenlicht Bebording, belijning en bewegwijzering

25 R-Net busstation Zoeterwoude OV/Fiets

26 Uitvoegstrook op de N206 richting Den Haag en Leiden verlengen Aanpassing OWN

27 De kleur van wanden en plafond aanpassen: geleidelijke overgang van licht naar donker Licht en zicht

28 Weghalen van de scheidingsdrempels op de meerbaansrothondes rotondes. Dit voorkomt het kiezen van de verkeerde rijstrook Aanpassing OWN

29 Van km … tot km … kent de A4 een wegversmalling. Deze versmalling zorgt voor hinder doordat mensen langzamer gaan rijden. Er ontstaan 
verkeersonveilige situaties en opstoppingen. Door de wegversmallingen weg te nemen verbetert de doorstroming en de verkeersveiligheid op dit 
punt. 

Aanpassing A4 - hoofdrijbaan

30 Na het weefvak op de parallelrijbaan vanaf de N206 een doorsteek maken richting de hoofdrijbaan. Deze doorsteek laten als derde rijstrook laten 
bijkomen en na de N11 laten invoegen.

Aanpassing A4 - parallelstructuur



Id. Omschrijving maatregel Categorie factsheet
31 Nevenrijbanen inrichten met bijv. dynamische bebording in geval van ongeval/file Smart Mobility

32 Aansluiting op Shell Bospoort voor verkeer afkomstig uit Leiderdorp Aanpassing aansluitingen

33 Doelgroepenstrook Smart Mobility

34 blokmarkering helemaal doortrekken op weefvak Bebording, belijning en bewegwijzering

35 Linkerrijstrook van de parallelbaan uit het verkeer nemen, zodat het verkeer op de hoofdrijbaan 1 rijstrook minder hoeft in te leveren Aanpassing A4 - hoofdrijbaan

36 Via markering strookwisselen beperken: verkeer stimuleren zoveel mogelijk rechts te rijden: doorgetrokken markering tussen strook 2 en 3 en evt 
ook tussen strook 1 en 2 tussen km 32,7 - 33,0

Bebording, belijning en bewegwijzering

37 Via markering strookwisselen beperken: doorgetrokken markering tussen strook 2 en 3 circa 200 tot 300 meter doortrekken Bebording, belijning en bewegwijzering

38 Via markering strookwisselen beperken: verkeer stimuleren zoveel mogelijk rechts te rijden: (asymmetrisch?) doorgetrokken markering tussen 
strook 2 en 3 ter plaatse van uitvoeging

Bebording, belijning en bewegwijzering

39 Vrije busbaan of uitwijkruimte voor spoedverkeer Alrijne OV/Fiets

40 Met de watertaxi/waterbus naar Leiden Overig

41 Truckplatooning Smart Mobility

42 Duidelijker bewegwijzering tussen 30,8 en 31,3,  vervolgens in verdiepte ligging de eerder getoonde basisinformatie herhalen Bebording, belijning en bewegwijzering

43 Vrachtverkeer alleen op parallelstructuur(sgd-strook). Misschien op bepaalde tijden. Bebording, belijning en bewegwijzering

44 Bord bij toerit vanaf N206: ‘hele weefvak gebruiken’ Bebording, belijning en bewegwijzering

45 Na het weefvak op de parallelrijbaan een tweede rijstrook maken Aanpassing A4 - parallelstructuur



Id. Omschrijving maatregel Categorie factsheet
46 Een busverbinding aanleggen tussen Leiden en Schiphol, met stops Leiderdorp, Roelafarendsveen en de Ruygen Hoek OV/Fiets

47 Duidelijker bewegwijzering tussen 37,4 en 36 Bebording, belijning en bewegwijzering

48 Op de uitvoeger in de richting van Den Haag bij de aansluiting N11, ter hoogte van de verdiepte ligging: de rechterrijstrook rechtdoor laten lopen 
op de parallelbaan, zodat niet in de verdiepte ligging hoeft te worden uitgevoegd; (in de verdiepte ligging is te weinig ruimte voor heldere 
bebording, waardoor onduidelijkheid en schrikreacties ontstaan)

Aanpassing A4 - parallelstructuur

49 Kruipstrook in beide richtingen Overig

50 Bij Zoeterwoude ook een bord Amsterdam op de linker parallelbaan voor minder weefongelukken Bebording, belijning en bewegwijzering

51 Meest linker pijl op de bewegwijzering bij de aankondiging flessenhals scheef zetten. Hierdoor minder onzekerheid over aantal rijstroken Bebording, belijning en bewegwijzering

52 verlengen van de uitvoegstrook op de parallelstructuur van de A4 richting de N11 komende van de richting Amsterdam Aanpassing A4 - parallelstructuur

53 De afstreping van 3 naar 2 rijstroken op de hoofdrijbaan circa 300 m meer stroomafwaarts leggen Aanpassing A4 - hoofdrijbaan

54 Verlichting in tunnel: stroboscoop effect tegengaan Licht en zicht

55 Financien eerder beschikbaar stellen Overig

56 Geadviseerde snelheid via lampjes (conform pilot: meer afstand en minder chaotisch wegbeeld) Smart Mobility

57 Langere uitvoegstrook naar de N11 vanuit Leiden Aanpassing A4 - parallelstructuur

58 Bord(en) ‘ontsteek uw verlichting’ bij begin verdiepte ligging op opvallender plaats en aan beide zijden van rijbaan: voorkomen dat pas in de 
verdiepte ligging de (automatische) verlichting aangaat (achterliggers interpreteren dit als remlichten) --> optimalisatie!

Licht en zicht

59 Betere aantakking van Total op de wegen Aanpassing aansluitingen

60 Schermen met actuele vertraging en alternatieven Smart Mobility



Id. Omschrijving maatregel Categorie factsheet
61 Realisatie Treinstation Zoeterwoude, bij voorkeur nabij pand Siemens en Heineken OV/Fiets

62 Toedosering bij aansluitingen Smart Mobility

63 Hele traject 4 rijstroken op hoofdrijbaan Aanpassing A4 - hoofdrijbaan

64 geluidsschermen voorzien van matte coating: beperking schittering zon vanuit verdiepte ligging. De schermen zijn reeds bespoten met zetmeel. 
Over het effect is men niet tevreden. 

Licht en zicht

65 Meer snelheidsbordjes plaatsen, zeker bij start hoofdrijbaan en parallelbaan (die ontbreken nu) Bebording, belijning en bewegwijzering

66 Verbeteren verkeerssituatie Ringvaartaquaduct Overig

67 Aandacht voor telefonie//gedrag Overig

68 rijstrook 3 laten invoegen op rijstrook 2 i.p.v. rijstrook 1 op rijstrook 2 Aanpassing A4 - hoofdrijbaan

69 Extra treinen OV/Fiets

70 Fietstunnel ten noorden van parkeerplaats Total (onder Rotonde door) OV/Fiets

71 Betere en meer directe busverbinding tussen NEM (zoeterwoude) en  Leiden Centraal  OV/Fiets

72 Stay in your lane principe toepassen op de A4 Smart Mobility

73 Over de gehele lengte van de A4 één extra rijstrook Aanpassing A4 - hoofdrijbaan

74 Het verkeer richting de N11 pas na de aansluiting N206 naar de parallelrijbaan sturen vanaf hoofdrijbaan: uitvoegen of afvallen vanaf hoofdrijbaan 
op parallelbaan: a. P-baan bij N206 enkel | b. P-baan ervoor alleen ri N206

Aanpassing A4 - parallelstructuur

75 Extra capaciteit op de parallelbaan vanaf afrit naar N11 dubbelstrooks, met taper invoegen op hoofdrijbaan Aanpassing A4 - parallelstructuur



Id. Omschrijving maatregel Categorie factsheet
76 Vrachtverkeer alleen op meest rechter rijstrook Overig

77 Gaten bovenkant verdiepte ligging dichten Licht en zicht

78 Taper-uitvoeging wijzigen in een in afvallende rijstrook met bijkomende strook rechts Aanpassing A4 - hoofdrijbaan

79 Subsidie om mensen dichter bij hun werk te laten gaan wonen. Overig

80 Laat invoegstrook doorlopen. Grootste knelpunt is de invoegstrook van de N11 richting Amsterdam. Het probleem met de invoegstrook richting 
Amsterdam is de scherpe bocht waar vrachtverkeer met name uiterst langzaam uitkomt. Dit veroorzaakt een opstopping op de parallelbaan en 
invoegen vanuit Voorschoten is vaak lastig/onmogelijk

Aanpassing A4 - parallelstructuur

81 Leg een transferium aan dat aansluit op de RijnGouwelijn OV/Fiets

82 Beelschermen als vervanging van matrixborden zodat je wisselende adviessnelheden kunt weergeven (80 i.p.v. 70 of 90). Smart Mobility

83 Aansluiting naar N445 vanaf A4 onder/over HSL-spoor Aanpassing OWN

84 Snelheid 100 km/uur Smart Mobility

85 Carpoolplaatsen vergroten (o.a. bij Groene Hart-plein) Smart Mobility

86 Vaste constante snelheid van 100 km per uur vaststellen (+trajectcontrole). Dit leidt tot constante snelheid en betere doorstroming, en beduidend 
minder luchtvervuiling

Smart Mobility

87 Toon boven rijstrook 1 verdrijfpijl naar rechts op signalering bij de flessenhals: betere begeleiding weggebruikers bij het samenvoegen Bebording, belijning en bewegwijzering

88 Weven dynamischer maken ipv in kolonnes door stoplicht Smart Mobility

89 Duidelijk aangeven van de op- en afritten N11 op de A4 in combinatie het ingaan van de verdiepte ligging. De aankondiging van de afslag voor de 
ingang van de verdiepte ligging plaatsen

Bebording, belijning en bewegwijzering

90 Na de splitsing A4 met de A44 komend uit Amsterdam duidelijkere bebording voor het Ringvaartaquaduct Bebording, belijning en bewegwijzering



Id. Omschrijving maatregel Categorie factsheet
91 Verkeer in verdiepte ligging sneller waarschuwen, minder snelle afwisseling in filemeldingen Smart Mobility

92 Ontmoedig sluiproutes bij rotonde richting Vlietlanden met verkeerslichten Aanpassing OWN

93 Weggebruikers stimuleren om meer afstand te houden, bijvoorbeeld met tekens op de weg (zoals bij mist) Smart Mobility

94 Strenger controleren op snelheid en bumperkleven Overig

95 Doortrekken parallelstructuur tot Roelofarendsveen Aanpassing A4  - doortrekken parallelstructuur

96 Anti-sluipsystemen invoeren (o.a. bij Bospoort) Smart Mobility

97 Vergoeding voor spitsmijden Smart Mobility

98 Werkgeversaanpak: thuiswerken, flexibele werktijden Smart Mobility

99 Snelheid 80 km/uuur Smart Mobility

100 Snelstrook hoofdrijbaan. Verbetering doorstroom afritten,  bijvoorbeeld door snelstrook van Den Haag naar Amsterdam en omgekeerd met 
beperkte in/uitvoeg mogelijkheden

Aanpassing A4  - doortrekken parallelstructuur

101 Snelheid 130 km/uur Smart Mobility

102 Spitsstrook aanleggen Aanpassing A4 - hoofdrijbaan

103 Creëren van wisselbanen voor ochtend/avondspits en flexibele opstelvakken Smart Mobility

104 Uitvoeger naar Parallelbaan eerder beginnen en tweede uitvoegstrook langer maken (geen uittaper) Aanpassing A4 - hoofdrijbaan

105 Keerverbod onderaan bij afrit N11 Bebording, belijning en bewegwijzering



Id. Omschrijving maatregel Categorie factsheet
106 Weghalen van de rotonde naar Vlietland Aanpassing OWN

107 Verminderen aantal afritten Zoeterwoude-Dorp Aanpassing OWN

108 Op de N11 komende uit de richting Alphen aan den Rijn en gaande in die van Leiden en A4 krijg je voor het viaduct van de A4 de afslag naar de 
toerit van de A4 richting Amsterdam. Na het viaduct aan het einde van de N11 krijg je linksaf de toe rit van de A4 richting Den Haag. Doordat 
mensen in eerste instantie de afslag naar Amsterdam nemen en dan alsnog deze weer verlaten, veroorzaakt dit gedrag verkeersgevaarlijke 
situaties. Wens om te onderzoeken of de bewegwijzering klopt en of dit probleem opgelost kan worden.

Bebording, belijning en bewegwijzering

109 Met in-car maatregelen snelheidsadvies geven bij (dreigende) files Smart Mobility

110 Linkerbaan grotendeels voorzien van doorgetrokken streep aan rechterzijde Bebording, belijning en bewegwijzering

111 Breng het station Leiden Meerburg terug en zorg voor een OV-hub OV/Fiets

112 Vervang rotondes door IVRI's Aanpassing OWN

113 Aparte invoeger voor vrachtauto's (ook bij tankstations) Aanpassing aansluitingen

114 Parallelbaan vanaf en tot Hoogmade Aanpassing A4  - doortrekken parallelstructuur



Bijlage IV – Ringvaartaquaduct
Analyse van de verkeersveiligheid en de ontwerpopgave
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Het oude Ringvaartaquaduct in de A4, gesitueerd tussen Leiden en knooppunt Burgerveen, is een 
bekend knelpunt in de verkenning A4 Burgerveen – N14. Het oude aquaduct is 1961 in gebruik 
genomen. In 2010 is een nieuw aquaduct aangelegd in noordelijke richting (richting Amsterdam)  en 
is het oude aquaduct aangepast om alleen de zuidelijke richting (richting Den Haag) mogelijk te 
maken, met 3 rijstroken. Een middenwand scheidt deze drie rijstroken in twee rijstroken links en een 
rijstrook rechts langs de wand. Tot slot geldt dat de doorrijhoogte beperkt is tot 4,20 meter.  
 

 
 
In de NRM-verkeersmodellen wordt reeds uitgegaan van uitbreiding naar 4 rijstroken, in beide 
richtingen. Het oude aquaduct heeft echter niet zomaar voldoende ruimte voor 4 rijstroken, 
vanwege de beperkte breedte en de aanwezige middenwand. 

1.2 Deze notitie 

In deze notitie wordt ingegaan op de verkeersveiligheid van het oude Ringvaartaquaduct in de A4 
(hoofrijbaan rechts, zuidelijke rijrichting) voor de huidige situatie en bij de diverse varianten. 

1.3 Betrokken specialisten en partijen 

Deze notitie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de volgende specialisten en partijen: 

 Rijkswaterstaat, GPO  Willem-Jan Gieszen (adviseur verkeersveiligheid) 

 Rijkswaterstaat, WNN  Johan Noordhoff (adviseur verkeersveiligheid) 

 Rijkswaterstaat, WNZ   Maarten Robijns (adviseur verkeersveiligheid) 

 Rijkswaterstaat, PPO  René van Alphen (adviseur wegontwerp) 

 Rijkswaterstaat, GPO  Dirk-Jan Kiljan (technisch manager IPM-team Verkenning A4)  

 Antea Group  Johannes Hus (verkeersveiligheidsauditor en auteur van deze memo) 

 Antea Group  Tim Artz (projectmanager MIRT-verkenning A4) 

 Goudappel Coffeng Rico Andriesse (verkeersveiligheidsauditor) 

 Goudappel Coffeng Carlo Bernards (adviseur verkeer) 
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2 Verkeersveiligheid in de nulsituatie 

Bij het bepalen van de verkeersveiligheid van het aquaduct zijn de volgende analyses uitgevoerd:  

 Verkeersongevallenanalyse viastat-online (2014 t/m 2017) 

 Incidentenanalyse UDLS Rijkswaterstaat (periode: maart 2013 tot april 2018) 

 Beschrijving van de risicofactoren (op basis van wegbeeld / Human factors analyse) 

2.1 Verkeersongevallenanalyse 

Verkeersongevallen Viastat-online (BRON) 
In de periode van 2014 tot en met 2017 hebben op 
de A4 richting Den Haag tussen de 
hectometerpalen 21,0 en 22,0 in totaal 48 
ongevallen plaatsgevonden (bron: viastatonline). Bij 
deze aantallen dient opgemerkt te worden dat 
sprake is van een onder-registratie van 25-50% en 
dat doorgaans alleen ernstige ongevallen worden 
geregistreerd.  
 
De kaart, de figuur 2.1 en tabel 2.2 geeft de locatie 
van deze ongevallen weer. 
 
Hieruit blijkt duidelijk dat kort voor het aquaduct bij 
hectometerpaal 21,0 sprake is van een  
ongevallenconcentratie. Dit is het punt waar de 
rijbaansplitsing naar 2+1 rijstroken voor het 
aquaduct is. In de verkeersveiligheidsbeoordeling 
(paragraaf 2.2, punt 1) wordt deze locatie ook 
beschouwd als risicofactor. 
 

 
         figuur 2-1 – Ongevallen tussen HM 21 en 22 
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In de tabel 2.1 geeft de toedracht van de ongevallen weer. De in de database geregistreerde 
informatie per ongeval is op hoofdlijn en geeft beperkt inzicht in de achtergronden van de 
ongevallen. De éénzijdige ongevallen, ongevallen met vast voorwerp of ongevallen ‘onbekend’ 
duiden mogelijk op aanrijding met het Ringvaartaquaduct. 
 

tabel 2-1 – Aard van de ongevallen 

Aard (omschrijving) Ongevallen Partijen Betrokkenen Slachtoffers Gewonden Doden 

Eenzijdig 1 1 1 0 0 0 

Flank 2 4 4 0 0 0 

Kop/staart 19 52 45 4 4 0 

Los voorwerp 1 4 0 0 0 0 

Onbekend 22 8 5 2 2 0 

Vast voorwerp 3 6 3 0 0 0 

Totaal 48 75 58 6 6 0 

 

tabel 2-2 – Aantal ongevallen per hectometer 

Hectometer Ongevallen Partijen Betrokkenen Slachtoffers Gewonden Doden 

21 19 41 29 1 1 0 

21,2 2 0 0 0 0 0 

21,3 5 4 4 0 0 0 

21,4 3 4 4 2 2 0 

21,5 5 8 6 0 0 0 

21,7 3 0 0 0 0 0 

21,8 1 2 1 0 0 0 

22 10 16 14 3 3 0 

Totaal 48 75 58 6 6 0 

 
Incidentenanalyse UDLS 
Naast de gegevens uit Viastat is ook in de incidentendatabase van de Rijkswaterstaat 
verkeerscentrales (UDLS) gekeken. Hieruit zijn 419 incidenten gevonden in de periode maart 2013 tot 
april 2018 voor het traject ter hoogte van het Ringvaartaquaduct (A4-HRR hectometer 20.0 – 22.0). 
Ter vergelijking: in de tegengestelde richting (A4-HRL hectometer 22.0 – 20.0) zijn over dezelfde 
periode 240 meldingen gedaan. Van de in totaal 419 meldingen op de A4-HRR is het volgende 
bekend: 

 104 ongevallen, waarvan tenminste 31 meldingen van aanrijding tegen en klemrijden onder 
het aquaduct. 

 214 pechgevallen met stilgevallen voertuigen op verschillende locaties. 

 101 overig meldingen aangaande schade aan infra en voorwerpen op de weg. 
 
In de volgende paragraaf wordt op basis van een wegbeeldanalyse een nadere verklaring gegeven 
van de geconstateerde ongevallen rondom het oude Ringvaartaquaduct. 
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2.2 Beschrijving van de risicofactoren 

Ten aanzien van het huidige wegontwerp en wegbeeldanalyse zijn de volgende 
veiligheidsrisicofactoren gevonden: 
 

Nr. Beschrijving Foto 

1 De korte rijbaansplitsing op de doorgaande route.  
De rijbaansplitsing die noodgedwongen is ontstaan door de pijler in het 
Ringvaartaquaduct past niet in het wegbeeld van een belangrijke 
(inter)nationale stroomweg die de A4 is. De rijbaansplitsing wordt (i.v.m. 
verkeersveiligheid) terecht voor de boog ingezet maar kan ondanks de 
portaalaanduidingen de indruk wekken dat dit een uitrit of splitsing 
betreft i.p.v. dat dit onderdeel is van de doorgaande route A4 richting 
Den Haag. De vormgeving van een splitsing in een hoofdrijbaan past niet 
in het verwachtingspatroon. Het gewenste gebruik wordt uit de 
bebording onvoldoende duidelijk voor alle weggebruikers. Dit heeft 
tijdelijk extra gespeeld toen hier een geel bewegwijzeringsbord stond. 
Deze situatie levert onzekerheid op bij weggebruikers met als gevolg 
onnodige remacties waardoor snelheidsverschillen ontstaan en 
automobilisten verleidt worden tot late rijstrookwisselingen, ook over de 
doorgetrokken rijstrookscheiding en de sergeantsstrepen, mede ingeven 
door de wisselende tussenafstanden van de sergeantstrepen. Dit kan 
leiden tot schrikreacties van overig verkeer en flankongevallen. 
 

 

2 De beperkte lage doorrijhoogte van het aquaduct.  
Het oude Ringvaartaquaduct heeft een doorrijhoogte van 4,20 meter en 
wijkt daarmee af van het standaard profiel van vrije ruimte bij 
onderdoorgangen van 4,50 meter (ROA-2017). Dit past niet in het beeld 
van een belangrijke (inter)nationale stroomwegverbindingsweg. Bij HM 
20.1 wordt een max. doorrijhoogte aangegeven van 4,0 meter. 

 De beperkte lagere doorrijhoogte kan leiden tot knel rijden van 
vrachtauto’s die de hoogte-aanduiding hebben gemist en heeft 
daarmee het risico op ernstige enkelzijdige ongevallen, verliezen 
van lading en kopstaartongevallen (dit blijkt ook ongevallen- en 
incidenten- analyse).  

 De 4,00 meter hoogte-aanduiding kan onzekerheid opleveren bij 
vrachtautochauffeurs of hun vrachtauto past. Dit kan leiden tot 
onzeker rijgedrag en lagere rijsnelheid (= snelheidsverschillen met 
overig verkeer). 
 

 

3 De waarneembaarheid van het aquaduct op afstand.  
De bovenkant van het Ringvaartaquaduct ligt op gelijke hoogte met het 
omliggende maaiveld. Mede door de combinatie van de voorafgaande 
linkse boog en de steile toerit naar het aquaduct (het vertikaal 
alignement, zie punt 5) ligt het Ringvaartaquaduct daardoor redelijk 
onopvallend in het wegbeeld en kan daardoor laat opgemerkt worden 
door naderende bestuurders. Dit maakt ook dat de gevaarlijke situatie 
met de middenpijler pas laat kan worden opgemerkt.  
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4 De lichtsituatie in het aquaduct (donker) en grote lichtovergang.  
De onderdoorgang ter hoogte van het kunstwerk / aquaduct is donker, 
mede door de donkere tunnelwanden. Bij zonnig weer en laagstaande 
zon op het zuiden (in de wintermaanden) ontstaat veel schaduwwerking 
en is er een grote overgang van licht naar donker waar weggebruikers 
aan moeten wennen. De bijzondere situatie met zowel de rimob 
(afscherming van de pijler) als de pijler zelf kunnen hierdoor laat 
opgemerkt worden, waardoor ook niet altijd veilig/adequaat omgegaan 
kan worden met deze bijzondere situatie.  
 

 

5 De steile hellingen vóór en na het Ringvaartaquaduct. 
De topbogen voor en na het oude Ringvaartaquaduct zijn niet conform 
ROA-2017. De beide hellingen hebben een hellingspercentage van ca. 
3,3% en voldoen (is bij voorkeur 3%, maar mag bij tunnels conform ROA 
maximaal 4,5% zijn bij een maximale lengte van 250 meter). De 
topbogen hebben echter een straal van r=6400 voor en r=7000 na het 
Ringvaartaquaduct (moet zijn r=12.400). Dit maakt dat het verloop van 
de weg minder goed is waar te nemen (zie ook nr.3) en kan leiden tot 
snelheidsverhoging voor het aquaduct en snelheidsterugval na het 
aquaduct met risico’s op kopstaart-ongevallen. 
 

(zie bijlage 1 voor een leesbare versie) 

6 Smalle rijstroken in de linker onderdoorgang in combinatie met het 
ontbreken voldoende objectafstand  
De linker onderdoorgang heeft nu twee smalle rijstroken van 3,40 meter 
en 3,30 meter. Dit zou conform ROA-2017 3,50 meter moeten zijn. De 
objectafstand links is ca. 0,40 meter en rechts ca. 1,10 meter (moet 
volgens ROA-2017 minimaal 1,50 zijn). De combinatie van de smalle 
rijstroken en de te kleine objectafstanden links en rechts leiden tot een 
weinig vergevingsgezind wegontwerp.  Dit leidt tot een lagere rijsnelheid 
(en snelheidsverschillen) met risico op kop-staart ongevallen en bij uit 
koers raken ontstaan eerder aanrijdingen met het aquaduct omdat er 
weinig tijd voor corrigeren is (zie ook ongevallenanalyses in paragraaf 
2.1, waaruit dat blijkt). 
 

 

 
(zie bijlage 2 voor een leesbare versie van het 
volledige huidige dwarsprofiel) 

7 Het ontbreken van een vluchtstrook in de linker onderdoorgang. 
Conform de vigerende richtlijnen zou een vluchtstrook van 3,50 meter 
aanwezig moeten zijn. Door het ontbreken van een vluchtstrook is er in 
de linker onderdoorgang geen veilige vluchtruimte aanwezig voor 
gestrande voertuigen, met het risico op aanrijdingen met stilstaande 
voertuigen. 
 

8 De smalle vluchtstrook in de rechter onderdoorgang.  
De rechter onderdoorgang heeft een vluchtstrookbreedte van ca. 3,40 
meter. Dit zou conform ROA-2017 3,50 meter moeten zijn. De smalle iets 
smallere vluchtstrook in de rechter onderdoorgang kent de volgende 
risico’s:  

 Aanrijdingen met stilstaande/gestrande voertuigen. 

 Minder goede doorgang voor hulpdiensten 
 
NB  
dit is te ondervangen door herindeling van het dwarsprofiel: versmallen 
van de rijstrook tot 3,50 en verbreden van de vluchtstrook tot 3,50. 

 
(zie bijlage 2 voor een leesbare versie van het 
volledige huidige dwarsprofiel) 
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2.3 Samenvatting risicofactoren 

In de voorgaande paragraaf staan de verkeersveiligheidsrisicofactoren rondom het 
Ringvaartaquaduct benoemd en toegelicht. Samengevat gaat het om de onderstaande belangrijkste 
risicofactoren. De combinatie/stapeling van deze risicofactoren leidt er toe dat op het traject A4-HRR 
rond het Ringvaartaquaduct bovengemiddelde veiligheidsrisico’s voordoen ten opzichte van de rest 
van de A4. Dit wordt bevestigd  door het ongevallenbeeld. De mogelijke beheersmaatregelen worden 
in paragraaf 2.4 nader toegelicht. 
 
Nr. Omschrijving risicofactor Risicowaardering Beheersmaatregel 

1. De korte rijbaansplitsing op de doorgaande 
route. 

 De rechterbaan een specifieke functie 
geven, bijvoorbeeld alleen voor 
vrachtverkeer, zodat een echte 
splitsing ontstaat. 

2. De beperkte doorrijhoogte van het aquaduct.  - Toepassing hoogtedetectie 
- Benadrukken hoogte aanduiding 

3. Waarneembaarheid van het aquaduct op 
afstand. 

 Aanpassing wegverloop en verticale 
elementen langs de weg 

4. De lichtsituatie in het aquaduct (donker) en 
grote lichtovergangen. 

 - Dynamische verlichting 
- Lichtere kleuren in aquaduct 

5. De steile hellingen voor en na het 
Ringvaartaquaduct. 

 Hellingen aanpassen conform ROA-
2017. 

6. De smalle rijstroken in de linker onderdoorgang 
in combinatie met het ontbreken voldoende 
objectafstand. 

 - De linkerbaan gesloten verklaren 
voor vrachtverkeer 

- 80 km/uur snelheidsregime 
- aquaduct wordt bediend object 

vanuit verkeerscentrale 
7. Het ontbreken van een vluchtstrook in de linker 

onderdoorgang. 
 

8. De smalle vluchtstrook in de rechter 
onderdoorgang. 

 Herindeling van het dwarsprofiel. 

2.4 Beheersmaatregelen verkeersveiligheid nulsituatie 

Bij instandhouding van het huidige Ringvaartaquaduct met de huidige structuur van 2+1 rijstrook (de 
nulsituatie) zijn verschillende beheersmaatregelen in paragraaf 2.3 benoemd om de 
verkeersveiligheid te verbeteren. Het effect en haalbaarheid daarvan staat in deze paragraaf. 
 

Nr. Beheersmaatregel Effect op verkeersveiligheid / haalbaarheid 

1. De rechterbaan een specifieke functie geven, 
bijvoorbeeld alleen voor vrachtverkeer, zodat een 
echte splitsing ontstaat. 

Het aandeel vrachtverkeer is relatief laag. De oplossing heeft te grote 
consequenties voor verkeersafwikkeling voor overig verkeer dat dan 
alleen gebruik mag maken van de linker onderdoorgang. Doordat 
zodoende een filekiem wordt gecreëerd, worden andere 
veiligheidsrisico’s geïntroduceerd. 

2 Toepassing hoogtedetectie 
 
 

Dit is uitvoerbaar en onzekerheid bij vrachtautochauffeurs en het risico 
op klemrijden van vrachtauto’s wordt zodoende verkleind. Maar de 
beperkte doorrijhoogte blijft bestaan, en het past niet in het beeld van 
een belangrijke internationale stroomweg als de A4. Benadrukken hoogte aanduiding 

3. Zichtbaarheid van het aquaduct op afstand vergroten 
door verticale elementen langs de weg. 
 

Het aquaduct op afstand langzaam in te leiden met verticale elementen 
(bijvoorbeeld begroeiing) in de wegberm is beperkt doeltreffend. 

Zichtbaarheid van het aquaduct op afstand vergroten 
door aanpassing vertikaal wegverloop. 

Het alleen toepassen van flauwere hellingen (ruimere topbogen en 
hellingspercentage verkleinen) is een relatief grote ingreep en heeft 
beperkt effect op de zichtbaarheid op afstand. De slechte zichtbaarheid 
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wordt vooral bepaald door de linkse boog (horizontaal verloop). 

Zichtbaarheid van het aquaduct op afstand vergroten 
door aanpassing horizontaal wegverloop. 

Dit leidt i.c.m. aanpassing vertikaal verloop tot een verbetering van de 
zichtbaarheid op afstand, maar kan daardoor mogelijk snelheid 
opdrijvend zijn, waardoor het totale effect voor de verkeersveiligheid 
ook weer wordt gedempt. Daarbij heeft de aanpassing/verleggen van 
deze bocht verstrekkende ruimtelijke gevolgen en vraagt daardoor een 
grote investering voor een beperkt totaaleffect op de verkeersveiligheid. 

4. Verbetering van de verlichting. Mogelijk in de vorm 
van dynamische verlichting waarbij de lichtsterkte 
wordt  aangepast aan de weer- en 
lichtomstandigheden, zodat de onderdoorgang bij het 
Ringvaartaquaduct minder lichtverschillen oplevert en 
de weggebruiker de situatie en gevarenpunten eerder 
in zich op kan nemen en daar veiliger rijgedrag aan 
kan koppelen. 

Deze maatregelen zijn goed realiseerbaar en verhoogd de oriëntatie van 
weggebruikers vóór en in het aquaduct, waardoor onzeker rijgedrag 
(snelheidsverschillen) en risico op aanrijdingen met aquaduct of andere 
weggebruikers wegens smaller rijstroken iets verkleind. 

Lichtere kleuren gebruiken voor de wanden en het 
plafond van het aquaduct, zodanig dat er ook 
duidelijke kleurverschillen zijn tussen voor de 
weggebruiker belangrijke elementen, zodat deze 
elementen (bijvoorbeeld de rimob) duidelijker 
herkenbaar zijn.  

5. Hellingen aanpassen conform ROA-2017. Het toepassen van flauwere hellingen (ruimere topbogen en 
hellingspercentage verkleinen) is een relatief grote ingreep. Effect op de 
verkeersveiligheid is aanwezig maar relatief klein. (zie ook nr. 3) 

6/7 De linkerbaan gesloten verklaren voor vrachtverkeer 
 

Is uitvoerbaar, maar heeft beperkt effect op de verkeersveiligheid 
omdat een groot deel van het vrachtverkeer uit ‘eigen beweging’ rechts 
blijft rijden.  

80 km/uur snelheidsregime Is uitvoerbaar, maar met deze maatregel ontstaan verschillende 
snelheidsregimes kort achter elkaar, met als gevolg dat door remacties 
een filekiem wordt gecreëerd. Met de filekiem worden nieuwe 
veiligheidsrisico’s geïntroduceerd. Daar past 80 km/uur niet in het beeld 
van een belangrijke internationale stroomweg als de A4. 

aquaduct voorzien van verkeerssystemen (wordt 
bediend object vanuit verkeerscentrale) 

Is uitvoerbaar, maar heeft vooral een positief effect op de tweede orde 
veiligheidsrisico’s die in deze notitie minder/niet aan de orde komen. 

8. Herindeling van het dwarsprofiel, en verruiming 
vluchtstrook naar 3,50 meter. 

Herindeling van het dwarsprofiel is mogelijk, maar heeft een minimaal 
effect op de verkeersveiligheid (het risicopunt is ook niet heel groot 
gelet op de brede rijstrook daar) 

 
Resumé oplossend vermogen beheersmaatregel 
Met de voornoemde maatregelen kan de verkeersveiligheidssituatie per saldo iets verbeterd worden, 
maar de situatie met de rijbaansplitsing, de beperkte doorrijhoogte, de smalle rijstroken in de rechter 
onderdoorgang en de verschillende snelheidsregimes (bij beheersmaatregel 80 km/uur) blijft een 
veiligheidsrisico dat met de verwachte jaarlijkse autonome groei van de intensiteiten groter wordt. 
Met de toenemende intensiteiten op de A4 en de hogere wegcapaciteit stroomopwaarts is hier 
sprake van een potentiele filekiem die kan leiden tot terugslag naar het knooppunt Burgerveen, met 
de daarbij horende risico’s voor de verkeersveiligheid. Daarbij komt dat voornoemde situatie niet 
past bij een belangrijke (inter)nationale stroomweg als de A4. 
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3 Verkeersveiligheid in varianten 

In overleg met Rijkswaterstaat worden drie mogelijk toekomstige situaties rondom het 
Ringvaartaquaduct beschouwd, zonder grootschalige aanpassingen aan het ‘oude’ 
Ringvaartaquaduct: 
 

 Referentie - Nulplus variant 
o De A4 blijft 3 rijstroken houden, dus behoud huidige situatie. 
o Nulplus met beheersmaatregelen verkeersveiligheid rond Ringvaartaquaduct. 

 

 Variant R2 
o Gedeeltelijke verbreding van de A4 met één rijstrook tussen het Ringvaartaquaduct  

en N14. De A4-west is vanaf het Ringvaartaquaduct 4 rijstroken. 
o Ter hoogte van het Ringvaartaquaduct 2+1 (3) rijstroken. 

 

 Variant R1  
o Volledige verbreding van de A4 met één rijstrook tussen Burgerveen en de N14 
o Ter hoogte van het Ringvaartaquaduct 2+2 (4) rijstroken. 

3.1 Verkeersintensiteiten varianten 

In de huidige situatie (2017) rijden er ter hoogte van het Ringvaartaquaduct circa 68.000 mvt/etmaal 
op de A4 richting zuid. Uit het NRM-verkeersmodel blijkt dat de intensiteiten in de referentie (2030) 
met 17% toenemen tot bijna 80.000 mvt/etmaal. In de varianten R2 en R1 zien we een verdere 
toename van de verkeersintensiteiten met respectievelijk 4% en 9%. Hieruit blijkt dat de grootste 
toename niet wordt veroorzaakt door varianten (waarbij wordt uitgegaan van verbreding van de A4 
van 2x3 naar 2x4) maar vooral een gevolg is van de autonome ontwikkelingen in het referentiejaar. 
 

Tabel 3-1 Verkeersintensiteiten A4-HRR ter hoogte van het Ringvaartaquaduct (rijrichting zuid) 

 intensiteiten 
(m.v.t./etmaal) 

toename t.o.v. 
huidig 

toename t.o.v. 
referentie 2030 

2017 – huidige situatie (inweva) 68.050 - - 

2030 – Referentie / Nulplus 79.750 17% - 

2030 – Variant R2 82.700 22% 4% 

2030 – Variant R1 87.100 28% 9% 
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3.2 Referentie / Nulplus 

In de referentiesituatie (2030) zonder aanpassing van de A4 (deze blijft dus 3 rijstroken) en bij 
instandhouding van het huidige Ringvaartaquaduct blijven de risico zoals gevonden in de huidige 
situatie zich voordoen (zie paragraaf 2.2). De risico’s nemen toe ten opzichte van de huidige situatie 
vanwege de groei van het verkeer. Eventuele verbetermaatregelen zoals verwoord in paragraaf 2.4 
kunnen de verkeersveiligheidssituatie ter plaatse iets verbeteren, maar de situatie met de 
rijbaansplitsing blijft een veiligheidsrisico waarbij met de verwachte jaarlijkse autonome groei van de 
intensiteiten de kans op ongevallen eerder toeneemt dan afneemt. Daarbij komt dat een 
rijbaansplitsing als deze past niet in het beeld van een belangrijke (inter)nationale stroomweg als de 
A4. 
 

Tabel 3-2 Veiligheidsrisico’s rond Ringvaartaquaduct in de referentie - Nulplus 

Nr. Omschrijving risicofactor Risicowaardering Beheersmaatregel 

1. De korte rijbaansplitsing op de doorgaande 
route 

 De rechterbaan een specifieke functie 
geven, bijvoorbeeld alleen doelgroepen, 
zodat een echte splitsing ontstaat 

2. De beperkte doorrijhoogte van het aquaduct  - Toepassing hoogtedetectie 
- Benadrukken hoogte aanduiding 

3. Waarneembaarheid van het aquaduct op afstand  Aanpassing wegverloop en verticale 
elementen langs de weg 

4. De lichtsituatie in het aquaduct (donker) en 
grote lichtovergangen 

 - Dynamische verlichting 
- Lichtere kleuren in aquaduct 

5. De steile hellingen voor en na het 
Ringvaartaquaduct. 

 Hellingen aanpassen conform ROA-
2017. 

6. De smalle rijstroken in de linker onderdoorgang 
in combinatie met het ontbreken voldoende 
objectafstand. 

 - De linkerbaan gesloten verklaren 
voor vrachtverkeer 

- 80 km/uur snelheidsregime 
- aquaduct voorzien van 

verkeerssystemen (wordt bediend 
object vanuit verkeerscentrale) 

7. Het ontbreken van een vluchtstrook in de linker 
onderdoorgang. 

 

8. De smalle vluchtstrook in de rechter 
onderdoorgang 

 Herindeling van het dwarsprofiel. 

3.3 Variant R2 – Huidige Ringvaartaquaduct met daarna verbreding naar 4 rijstroken 

Traject A4 Burgerveen – Ringvaartaquaduct vormt bottleneck 
In Variant R2 blijft het oude Ringvaartaquaduct in zuidelijke richting 3 rijstroken behouden en start 
de A4 ná het Ringvaartaquaduct met 4 rijstroken. Dit resulteert er in dat de A4 uitsluitend op het 
traject  
Burgerveen – Ringvaartaquaduct voorziet in drie rijstroken, terwijl het voorafgaande traject voorziet 
in 2+3 rijstroken en het traject na het Ringvaartaquaduct voorziet in 4 rijstroken. Door de ca. 20% 
hogere verkeersintensiteiten die in deze variant (in zuidelijke richting) worden verwacht zal dit 
traject in toenemende mate een bottleneck/filekiem vormen waardoor nieuwe veiligheidsrisico’s op 
het traject knooppunt Burgerveen – Ringvaartaquaduct worden geïntroduceerd, die zich in de 
spitsperiode met congestievorming vooral rond knooppunt Burgerveen zullen manifesteren. Buiten 
de spitsperiode zal zich dat voordoen rond het splitsingspunt voor het Ringvaartaquaduct. 
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Naast voorstaand verkeersveiligheidsrisico, gelden ook nog de verkeersveiligheidsrisico’s zoals 
geconstateerd voor de huidige situatie. Voor deze gevonden risicofactoren geldt dat door de hogere 
verkeersintensiteiten op deze rijbaan de risicowaardering verder toeneemt. 

Tabel 3-3 Veiligheidsrisico’s rond Ringvaartaquaduct in R2 

Nr. Omschrijving risicofactor Risicowaardering Beheersmaatregel 

1. De korte rijbaansplitsing op de doorgaande 
route 

 De rechterbaan een specifieke functie 
geven, bijvoorbeeld alleen doelgroepen, 
zodat een echte splitsing ontstaat. 

2. De beperkte doorrijhoogte van het aquaduct  - Toepassing hoogtedetectie 
- Benadrukken hoogte aanduiding 

3. Waarneembaarheid van het aquaduct op afstand  Aanpassing wegverloop en verticale 
elementen langs de weg 

4. De lichtsituatie in het aquaduct (donker) en 
grote lichtovergangen 

 - Dynamische verlichting 
- Lichtere kleuren in aquaduct 

5. De steile hellingen voor en na het 
Ringvaartaquaduct. 

 Hellingen aanpassen conform ROA-
2017. 

6. De smalle rijstroken in de linker onderdoorgang 
in combinatie met het ontbreken voldoende 
objectafstand. 

 - De linkerbaan gesloten verklaren 
voor vrachtverkeer 

- 80 km/uur snelheidsregime 
- aquaduct voorzien van 

verkeerssystemen (wordt bediend 
object vanuit verkeerscentrale) 

7. De smalle vluchtstrook in de rechter 
onderdoorgang 

 

8. De smalle vluchtstrook in de rechter 
onderdoorgang 

 Herindeling van het dwarsprofiel. 

9. Traject A4 Burgerveen – Ringvaartaquaduct 
vormt bottleneck/flessenhals: met filekiem in/bij 
het Ringvaartaquaduct 

 Verbreden naar 2+2 (Variant R1) 

3.4 Variant R1 – Upgrade bestaand aquaduct naar 2+2 (4) rijstroken 

Bij de instandhouding van het Ringvaartaquaduct maar met inpassing van 2+2 rijstroken (dus extra 
rijstrook aan de rechterzijde) wordt de verkeersafwikkeling bij knooppunt Burgerveen verbeterd en 
de filekiem hier verlicht. Zie bijlage 2 voor een mogelijke indeling van het dwarsprofiel in deze 
variant. Het verlichten van de filekiem leidt vooral op het traject tussen knooppunt Burgerveen en 
het Ringvaartaquaduct tot betere verkeersafwikkeling en doorstroming.  De filekiem wordt echter 
niet volledig voorkomen omdat de smalle rijstroken en beperkte obstakelvrije afstanden bij het 
Ringvaartaquaduct een sterk vernauwend effect zullen hebben. Door de hogere intensiteiten in deze 
variant zal het aquaduct een filekiem blijven op het traject, als ook elders het traject A4 (bij 
parallelstructuur ter hoogte van Leiden). Per saldo heeft dit een relatief beperkt positief effect op de 
verkeersveiligheid ten opzichte van Variant R2. Er worden echter nieuwe kritische 
verkeersveiligheidsrisico’s geïntroduceerd: 

 het moeten opheffen van de vluchtstrook in de rechter onderdoorgang 

 het moeten toepassen van smalle rijstroken in de rechter onderdoorgang 
 
Veiligheidsrisico door opheffen vluchtstrook 
Door het inpassen van een extra rijstrook in de rechter onderdoorgang moet de vluchtstrook onder 
het aquaduct worden opgeofferd. Daarmee wordt een nieuw veiligheidsrisico geïntroduceerd. Naast 
dat er voor hulpdiensten dan geen vrije doorgang meer is, is er ook geen veilige opstelruimte meer 
voor gestrande voertuigen. Ook is er te weinig breedte beschikbaar voor adequate 
obstakelbeveiliging met behulp van een geleiderailconstructie met daarbij horende uitbuigruimte. 
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Het aanpassing/verbreding van het aquaduct om meer ruimte te creëren voor een smalle vlucht- en 
bergingszone of geleiderailconstructie is niet realistisch gebleken. 
 
Veiligheidsrisico door smalle rijstroken 
In de huidige situatie kent alleen de linker onderdoorgang smalle rijstroken en de rechter 
onderdoorgang van het Ringvaartaquaduct een ruimere ‘standaard’ rijstrookbreedte en is daarmee 
qua breedte geschikt voor groot (vracht)verkeer. In Variant R1 wordt ook de rechter onderdoorgang 
voorzien van twee smalle rijstroken, die minder ruimte bieden voor (vracht)verkeer. De smalle 
rijstroken vragen een hogere concentratie van vrachtautochauffeurs om koers te houden en kleine 
stuurfouten kunnen nog sneller leiden tot overschrijding van de eigen rijstrook, waardoor 
schrikreacties  ontstaan bij medeweggebruikers, flankaanrijdingen met naast rijdend verkeer kunnen 
ontstaat en aanrijdingen met het Ringvaartaquaduct in toenemende mate zullen voorkomen.  
 
De combinatie van 2+2 smalle rijstroken en het ontbreken van een vluchtstrook leidt tot een 
ongewenste stapeling van ongevalsrisico’s. 
 
Daarnaast blijft de beperkte doorrijdhoogte een belangrijk aandachtspunt voor de verkeersveiligheid 
gezien ook het aantal aanrijdingen als gevolg van deze beperkt hoogte. En tot slot blijft bovendien de 
rijbaansplitsing aanwezig, deze kan wel omgevormd worden van a-symmetrische splitsing (2+1) naar 
een symmetrische splitsing (2+2) en zal daardoor minder als ‘uitvoegstrook overkomen’. Maar de 
krap vormgegeven splitsing blijft een niet passend element in het beeld van een belangrijke 
(inter)nationale verbindingsweg als de A4. 
 

Tabel 3-4 Veiligheidsrisico’s rond Ringvaartaquaduct in R1 

Nr. Omschrijving risicofactor Risicowaardering Beheersmaatregel  

1. De korte rijbaansplitsing op de doorgaande 
route 

 De rechterbaan een specifieke functie 
geven, bijvoorbeeld alleen 
doelgroepen, zodat een echte 
splitsing ontstaat. 

2. De beperkte doorrijhoogte van het aquaduct  - Toepassing hoogtedetectie 
- Benadrukken hoogte aanduiding 

3. Waarneembaarheid van het aquaduct op afstand  Aanpassing wegverloop en verticale 
elementen langs de weg 

4. De lichtsituatie in het aquaduct (donker) en 
grote lichtovergangen 

 - Dynamische verlichting 
- Lichtere kleuren in aquaduct 

5. De steile hellingen voor en na het 
Ringvaartaquaduct. 

  

6. De smalle rijstroken in de linker onderdoorgang 
in combinatie met het ontbreken voldoende 
objectafstand. 

 - De linkerbaan gesloten verklaren 
voor vrachtverkeer 

- 80 km/uur snelheidsregime 
- aquaduct voorzien van 

verkeerssystemen (wordt 
bediend object vanuit 
verkeerscentrale) 

7. Het ontbreken van een vluchtstrook in de linker 
onderdoorgang. 

 

8. De smalle vluchtstrook in de rechter 
onderdoorgang 

n.v.t. 
wordt nr. 10 

9. Traject A4 Burgerveen – Ringvaartaquaduct 
vormt bottleneck/flessenhals 

  

10. Het opheffen van de vluchtstrook in de rechter 
onderdoorgang 

 - Toepassen verlaagde rijsnelheid 
(80 km/uur) 
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11. De smalle rijstroken in de rechter 
onderdoorgang 

 - aquaduct voorzien van 
verkeerssystemen (wordt 
bediend object vanuit 
verkeerscentrale) 

3.5 Samenvattend overzicht – onderlinge vergelijking 

In de vergelijking van toekomstig denkbare scenario’s waarbij het bestaande Ringvaartaquaduct 
wordt gebruikt, wordt ten aanzien van de verkeersveiligheid het volgende geconcludeerd: 

 In de referentie zonder aanpassing van de A4 en het Ringvaartaquaduct zullen de huidige 
risicofactoren door autonome groei van het verkeer zich in sterk toenemende mate 
voordoen. De referentiesituatie is daarmee niet acceptabel vanuit oogpunt van 
verkeersveiligheid. Eventuele beheersmaatregelen zullen dit onvoldoende kunnen 
wegnemen. 

 In variant R1 met 4 rijstroken op de A4 ten zuiden van het Ringvaartaquaduct en 2+2 
rijstroken in het Ringvaartaquaduct blijven de veiligheidsrisico’s zoals in Variant R2 zich ook 
voordoen. De filekiem wordt hier iets ‘verzacht’ t.o.v. Variant R2, maar er worden twee 
nieuwe veiligheidsrisico’s geïntroduceerd: smalle rijstroken en het opheffen van de 
vluchtstrook. 
Deze variant wordt vanuit vanwege deze verkeersveiligheidsrisico als niet acceptabel 
betiteld. 

 In variant R2 met 4 rijstroken op de A4 ten zuiden van het Ringvaartaquaduct en 2+1 
rijstroken in het Ringvaartaquaduct blijven de veiligheidsrisico’s van de huidige situatie en 
referentie zich voordoen. Het traject ‘Burgerveen – Ringvaartaquaduct’ wordt een 
flessenhals op de A4 en zal een filekiem gaan worden met bijhorende veiligheidsrisico’s. 
Deze variant wordt vanuit vanwege deze verkeersveiligheidsrisico als niet acceptabel 
betiteld. 

 
De tabel 3.5 geeft een samenvattend overzicht van de gevonden risicofactoren en in welke mate dit 
risico optreedt in de verschillende varianten. De laatste regel geeft een eindoordeel van de 
verschillende varianten op het aspect verkeersveiligheid, waarbij ook rekening wordt gehouden met 
een stapeling van risicofactoren. 
 

 Tabel 3-5 Samenvattend overzicht risicofactoren verkeersveiligheid bij varianten Ringvaartaquaduct 

Nr. Omschrijving risicofactor Risicowaardering 

Huidige 
situatie 

Referentie Variant R2 Variant R1 

1. De korte rijbaansplitsing op de doorgaande route 
 

    

2. De beperkte doorrijhoogte van het aquaduct     

3. Waarneembaarheid van het aquaduct op afstand     

4. De lichtsituatie in het aquaduct (donker) en grote 
lichtovergangen 

    

5. De steile hellingen voor en na het 
Ringvaartaquaduct. 

    

6. Smalle rijstroken in de linker onderdoorgang in 
combinatie met het ontbreken voldoende 
objectafstand. 

    

7. Het ontbreken van een vluchtstrook in de linker 
onderdoorgang. 
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8. De smalle vluchtstrook in de rechter 
onderdoorgang 

   n.v.t. 
wordt nr. 10 

9. Traject A4 Burgerveen – Ringvaartaquaduct vormt 
bottleneck/flessenhals 

n.v.t n.v.t   

10. Veiligheidsrisico door opheffen vluchtstrook 
 

n.v.t n.v.t n.v.t  

11. Veiligheidsrisico door smalle rijstroken 
 

n.v.t n.v.t n.v.t  

Samenvattend eindoordeel 
 

    

 
Resumé 
Op het gebied van verkeersveiligheid is het Ringvaartaquaduct in de huidige situatie al een belangrijk 
aandachtspunt. Het betreft hier niet één riscofactor, maar een stapeling van 8 risicofactoren waarbij 
niet aan de richtlijnen wordt voldaan. Door de autonome groei van het verkeer in de 
referentiesituatie wordt deze verkeersveiligheidsituatie pregnanter en niet acceptabel. 
Beheersmaatregelen zijn mogelijk, maar deze leiden in te beperkte mate tot verbetering van de 
verkeersveiligheid. Bij de twee beschouwde varianten treden nieuwe risicofactoren op. De bestaande 
veiligheidsrisicofactoren worden verergerd. Dit betekent dat op het gebied van verkeersveiligheid bij 
beide varianten een niet acceptabel verkeersveiligheidsknelpunt ontstaat, dat niet goed met de 
beschouwde beheersmaatregelen verbeterd kan worden. 

  



16 
 
 

Bijlage 1 – Vertikaal verloop Ringvaartaquaduct HRR 
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Bijlage 2 – Dwarsprofiel huidige situatie en Variant R1 

 

Huidige situatie en Variant R2 (2+1 rijstroken) 

 

 

 

Variant R1 (2+2 rijstroken) 
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1. Ontwerpopgave

In de ‘Verkenning A4 Burgerveen – N14’ wordt onderzocht hoe de A4 met 1
rijstrook in beide richtingen verbreed kan worden van 2x3 naar 2x4
rijstroken.

Een knelpunt hierin is het huidige Ringvaartaquaduct bij Leiden in de richting
noord-zuid. Dit is het oude aquaduct uit 1959, dat is destijds aangelegd voor
2x2 rijstroken, met toenmalige uitgangspunten met betrekking tot
doorrijhoogte, wegbreedte en hellingpercentages van de toeritten. Bij de
bouw van het nieuwe aquaduct in de richting zuid-noord, is de wegindeling
van het oude aquaduct omgebouwd naar 1x3, met een vluchtstrook. De
middenwand die bij de oorspronkelijke bouw is gerealiseerd in het midden van
de bakconstructie, is dus gehandhaafd.

Figuur 1:  Ringvaartaquaduct in de A4 bij Leiden, van L naar R: spooraquaduct (2004), oude
aquaduct (1959) en nieuw aquaduct (2010)
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De huidige weginrichting leidt regelmatig tot ongevallen en de huidige
doorrijhoogte (4,15 m) is niet conform huidige regelgeving (>4,50 m).

De vraag is om te onderzoeken of het mogelijk is om het huidige aquaduct
(deels) te behouden en welke maatregelen nodig zouden zijn om dat mogelijk
te maken. En welke alternatieve oplossingen er mogelijk zijn, als blijkt dat
behoud niet mogelijk is.

2. Werkwijze RWS-Ontwerpt

In een aantal ontwerpateliers met experts van zowel RWS als vanuit Flow4 is
het vraagstuk opgepakt. Tussen de sessies door zijn acties belegd. Dit is
enerzijds het eenduidig en herleidbaar vastleggen van ontwerpuitgangspunten
en/of –keuzes en anderzijds het nog uitzoeken van openstaande vragen. Het
resultaat hiervan is vastgelegd in voorliggende memo.

3. Bestaande situatie

In de huidige situatie liggen er drie aquaducten op relatief korte afstand van
elkaar onder de Ringvaart. Van west naar oost zijn dit:
- Het HSL aquaduct uit 2004;
- Het oude Ringvaartaquaduct uit 1959 voor wegverkeer;
- Het nieuwe Ringvaartaquaduct uit 2010 voor wegverkeer.

De ligging van de aquaducten t.o.v. elkaar is uit GIS bestanden afgeleid. De
afstand van binnenkant oostelijke wand tot binnenkant westelijke barrier van
het oude aquaduct is gemiddeld ca. 40,2 meter.
De afstand van binnenkant oostelijke barrier oude aquaduct tot binnenkant
oostelijke barrier nieuwe aquaduct is gemiddeld ca. 18,0 meter.
In onderstaande schets zijn de bestaande aquaducten weergegeven met de
hierboven benoemde onderlinge afstanden.

Figuur 2:  Bestaande aquaducten met onderlinge afstanden
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In onderstaande paragrafen zullen de constructies van de gesloten delen van
de bestaande aquaducten kort worden toegelicht.

3.1. HSL aquaduct

Van het gesloten deel van het HSL aquaduct zijn de vloer (dik 1,2m) en de
wanden (dik 1,1m) uitgevoerd als gewapend betonnen constructie en het dek
(dik 0,9m) als voorgespannen betonnen constructie. De kruising met de
Ringvaart is in 2 delen aangelegd in een bouwkuip met onderwaterbeton (dik
1,15m + uitvullaag 0,1m) gefundeerd op Vibrocombinatiepalen (ø610 met
betonnen kern 380x380) en een paalpuntniveau variërend van NAP-24,5m tot
NAP-26,5m. De damwanden van de bouwkuip zijn deels getrokken en deels
achtergebleven en afgebrand op bodemniveau. Puntniveau van de
damwanden varieert van NAP-19,9m tot NAP-22,9m.
Het gesloten deel heeft een totale breedte (van teen tot teen) van 14,20
meter en een inwendige breedte van 11,5 meter.
Bovenkant dek ligt op NAP-3,82m en onderkant constructieve vloer op NAP-
13,2m.
In onderstaande figuur is een langs en dwarsdoorsnede van het HSL aquaduct
weergegeven.

Figuur 3:  Langs en dwarsdoorsnede HSL Aquaduct

3.2. Oude Ringvaartaquaduct wegverkeer

Het gesloten deel van het oude aquaduct is uitgevoerd als een gewapend
betonnen constructie. De vloer heeft een dikte van 1,01-1,14m (excl.
cementbetonnen afwerklaag), de wanden zijn 0,9m dik, de tussenwand 0,8m
dik en het dek heeft een dikte van 0,83-0,90m (excl 0,2m beschermlaag). De
buitenwanden en de vloerranden zijn voorzien van een waterdichte laag en
afgewerkt met een 0,11 meter dikke gemetselde muur van betonsteen.
Het aquaduct is gebouwd in een open droog gezette ontgraving. De Ringvaart
was hiervoor omgelegd.
Het gesloten deel is gefundeerd op gewapend betonnen palen 400x400mm en
een puntniveau van NAP-17,0m. en bestaat uit drie moten. Op de buitenste
twee moeten is de wand van het aquaduct aangebracht.
De vloer ligt in een dakprofiel, omdat het aquaduct ooit is aangelegd voor 2x2
rijstroken. In de huidige situatie gaat er alleen verkeer door in de richting van
noord naar zuid. Verdeeld over 2+1 rijstrook. Tegen de wanden zijn zware
betonnen barriers aangebracht.
De totale breedte van het aquaduct (van teen tot teen) is 21,7 meter. De
inwendige breedte van beide kokers is 9,1m en de doorrijhoogte is 4,15
meter.
Bovenkant dek (beschermlaag) ligt op NAP-3,80m en onderkant vloer op ca.
NAP-10,3m.
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In onderstaande figuren zijn een langs en dwarsdoorsnede van het oude
Ringvaartaquaduct weergegeven.

Figuur 4:  Dwarsdoorsnede oude Ringvaartaquaduct

Figuur 5:  Langsdoorsnede gesloten deel oude Ringvaartaquaduct

3.3. Nieuwe Ringvaartaquaduct wegverkeer

Het gesloten deel van het nieuwe aquaduct is uitgevoerd als een gewapend
betonnen constructie. De vloer heeft een dikte van 0,80m, de wanden zijn
1,25m dik en het dek heeft een dikte van 1,25m (excl 0,1m beschermlaag).
De kruising met de Ringvaart is in 2 delen aangelegd in een bouwkuip met
onderwaterbeton (dik 0,90m + uitvullaag 0,1m) gefundeerd op Gewi-palen.
Paalpuntniveau en diameter van de Gewi palen zijn niet bekend.
De vloer ligt onder een dwarsverkanting van 2,5% met het laagste punt t.p.v.
de oostelijke wand.
De totale breedte van het aquaduct (van teen tot teen) is ca. 32,5 meter. De
inwendige breedte van is ca. 26,7m en de doorrijhoogte is minimaal 4,5
meter.
Bovenkant dek (beschermlaag) ligt op NAP-3,80m en onderkant vloer (laagste
punt dwarsverkanting) op ca. NAP-12,5m.
In onderstaande figuren zijn een langs en dwarsdoorsnede van het nieuwe
Ringvaartaquaduct weergegeven.
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Figuur 6:  Dwarsdoorsnede nieuwe Ringvaartaquaduct

Figuur 7:  Langsdoorsnede gesloten deel nieuwe Ringvaartaquaduct
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4. Varianten

Aan de hand van de opgave en de informatie over de bestaande
onderdoorgang en lokale situatie is al ‘afpellend’ nagegaan welke
mogelijkheden er zijn om op het huidige traject het aantal rijstroken in de
rijrichting Amsterdam-Den Haag te vergroten tot 4.

Figuur 8:  Stappenplan ontwerpopdracht

Behoud oude
aquaduct mét
middenwand

Uitbreiden A4
Burgerveen – N14
tot 2x4 rijstroken

Maatregelen ter
vergroting

verkeersveiligheid
wel mogelijk

Behoud oude
aquaduct zónder

middenwand

niet mogelijk

Nieuw aquaduct op
dezelfde plek

niet mogelijk

Maatregelen t.b.v.
veilige sloopwel mogelijk

Nieuw aquaduct ten
westen van oude

aquaduct

niet mogelijk

Nieuw aquaduct ten
oosten van oude

aquaduct

niet mogelijk

Doelstrook-aquaduct
t.g.v. beperkte

ruimte met ProRail-
aquaduct

wel mogelijk

(niet/beperkt beoordeeld in deze memo, zie aparte
memo verkeerveiligheid)
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Daar waar een keuze voorligt (wel mogelijk, niet mogelijk) kan een afweging
gemaakt worden tussen de varianten, op basis van prestaties van de
varianten; bijv. kosten, verkeersveiligheid, doorstroming.

5. Gebruik oude aquaduct voor 4 rijstroken Amsterdam-Den Haag

5.1. Korte omschrijving van de variant

Het oude aquaduct is in de jaren ’50 van de vorige eeuw aangelegd voor 2x2
rijstroken, maar zonder vluchtstroken en met een doorrijhoogte van 4,1 m.
Bij de bouw van het nieuwe aquaduct is de rijwegindeling van het oude
aquaduct aangepast tot 2 + 1 + vluchtstrook. De middenwand van de
onderdoorgang is daarbij dus een scheiding in de rijbaan.

Bij het handhaven van het oude aquaduct kan ervoor gekozen worden om de
oude situatie (4 rijstroken) te herstellen, maar dan in dezelfde richting noord-
zuid.

Figuur 9:  Rijstrokenschema variant behoud oude aquaduct met 4 rijstroken

5.2. Aandachtspunten gebruik

In het gebruik van het oude aquaduct met een extra rijstrook, is een aantal
aandachtspunten relevant:

Zie aparte memo over verkeersveiligheid bestaande Ringvaart aquaduct

- Smallere rijstroken dan huidige norm leiden tot minder veilige
verkeerssituatie;

- Verdrijvingsvlak voor middenwand zorgt voor onduidelijke
verkeerssituatie en daardoor rijtaakverzwaring;

- Afscherming middenwand tegen aanrijdingen (RIMOB) is nodig om
gevolgen van aanrijdingen te beperken;

- Beperkte hoeveelheid daglicht vanwege ecopassage en parallelweg
Ringvaart zorgt voor minder veilige verkeerssituatie;

- Beperkte doorrijhoogte van 4,1 m zorgt voor regelmatig problemen met
te hoge vrachtwagens;

- Geen vluchtstrook in beide tunnelbuizen vermindert de verkeersveiligheid
omdat uitwijken in beide richtingen direct leidt tot aanrijding van de
tunnelwand;

- Geen vluchtstrook in de beide tunnelbuizen in combinatie met de smalle
rijstroken zorgt ervoor dat er géén toegang mogelijk is voor hulpdiensten
bij file, en dat vluchtmogelijkheden voor weggebruikers beperkter zijn;

- Doorstroming in de A4 noord-zuid wordt beperkt doordat er een ‘obstakel’
zit in de vorm van rijbaansplitsing;
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- Er is geen inspectiepad aanwezig in toeritten én onderdoorgang, zodat
inspectie en onderhoud van de onderdoorgang altijd met
wegafzetting/wegafsluiting gepaard gaan.

6. Verwijderen tussenwand oude aquaduct voor meer rijbaanbreedte

6.1. Korte omschrijving van de variant
Uitgangspunt is dat de krachtswerking in het gesloten gedeelte niet wezenlijk
mag veranderen, omdat de constructie daar per definitie niet voor gemaakt is.
Verdeling van krachten en spanningen mag dus maar marginaal wijzigen, en
bestaande (veer)stijfheden van constructiedelen en opleggingen moeten
worden gehandhaafd.

Figuur 10: Doorsnede bestaande aquaduct

Zou dit uitgangspunt worden verlaten, dan moet er rekening mee worden
gehouden dat door verdubbelen van de overspanning van vloer en plafond,
inklemmings- en veldmomenten met grofweg een factor 4 toenemen en de
maxima van de veldmomenten op een locatie komt te liggen waar nu een
moment met tegengesteld teken ligt. Het is uitgesloten dat de bestaande
constructie hierop kan worden aangepast door het bijleggen van wapening of
het toepassen van externe wapening. Bovendien ontbreekt het aan ruimte om
de inwendige hefboomsarm van de constructiedelen te vergroten om
voldoende stijfheid te creëren en met een acceptabel wapeningspercentage te
kunnen werken. Deze ontwikkelrichting is daarom niet realistisch.

Indien de middenwand volledig wordt weggehaald, dient de constructieve
functie ervan overgenomen te worden door realisatie van onderstaande
nieuwe constructiedelen:
a) Trekankers in de vloer van het gesloten gedeelte om de krachtswerking in

de vloer te handhaven
b) Zware, hoge balk (want deze moet dezelfde stijfheid leveren als de

huidige tussenwand) onder of op het dak van het gesloten gedeelte,
opgelegd op of opgehangen aan zware balken die deze last naar de
zijkanten afvoeren (uit te voeren als verzwaring van de zijwanden van de
vaarweg), of afgetuid (analoog aan aanpassing brug in de A1 bij Muiden)
zodat de krachtswerking in het dak niet verandert

c) Fundatie van deze constructie op de zijwanden van het gesloten gedeelte
(indien mogelijk), incl. eventueel benodigde aanpassingen in de
zijwanden, of buiten de bestaande constructie.
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Figuur 11: Schets draagconstructie als vervanging van middenwand

6.2. Aandachtspunten gebruik
- Ook zonder tussenwand is er maar breedte voor 4 rijstroken plus een

smalle vluchtstrook, barriers en inspectie/vluchtpaden
- Bestaande beperking t.a.v. doorrijhoogte blijft onverkort aan de orde
- Met handhaving schaakbordpatroon en aanwezigheid ecopassage +

parallelweg Ringvaart blijft de lichtval een probleem (dat door de al te
kleine doorrijhoogte ook niet makkelijk is op te lossen met verlichting)

6.3. Aandachtspunten tijdens de bouw
- Tussenwand is dragende wand
- Geen ruimte in vaarweg voor benodigde constructiedelen (de balk die het

tunneldak moet versterken)
- Geen ruimte in het gesloten gedeelte voor benodigde constructiedelen (de

balk die het tunneldak moet versterken)
- Waarschijnlijk onvoldoende ruimte in de vloer van het gesloten gedeelte

om trekankers op te kunnen nemen, wat in dat geval de doorrijhoogte
nog meer verkleint doordat dan de constructievloer moet worden opgedikt

- Inschuiven nieuwe, sterkere tunneldelen leidt tot verkleining van de
beschikbare breedte en hoogte in het gesloten gedeelte

- Verlagen tunnelvloer is onmogelijk
- Behoud inrit maar aan één zijde mogelijk, want nieuwe tunnel moet via

bouwput gebouwd/inschoven kunnen worden, dus geen optie.
- Behoud van een toerit betekent ook dat de bestaande beperking in

breedte en hoogteligging worden gehandhaafd.
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- Rekenregels: verbouwde delen van een bestaande constructie moeten in
principe conform vigerende regelgeving worden ontworpen, aangebouwde
delen sowieso. Dit kan gevolgen hebben voor de bestaande constructie,
aangezien de normering sinds het ontwerp van het bestaande aquaduct
op diverse aspecten aanzienlijk is gewijzigd.

5.4. Beschouwing/conclusie
Het gebrek aan fysieke ruimte zowel boven het dak van het gesloten gedeelte
als daaronder maakt het onmogelijk de balk te construeren die borgt dat het
dak van het gesloten gedeelte op dezelfde stijve wijze blijft opgelegd als nu
het geval is. Om dezelfde reden is opdikken van het dak van het gesloten deel
ook geen optie. Het dak kan zonder tussenwand én zonder concessies aan de
vaarweg en/of de ruimte in de tunnelbuis dus niet worden gehandhaafd.
Daarnaast is twijfelachtig of de vloer voldoende ruimte biedt voor het
opnemen van een woud aan trekankers om de wegvallende lijnlast uit de
tussenwand te compenseren.

Omdat de daarvoor benodigde constructies niet ingepast kunnen worden, kan
de functie van de tussenwand niet worden overgenomen en is weghalen ervan
dus onmogelijk.

7. Nieuw aquaduct ten westen van oude aquaduct: doelstroken-
aquaduct

7.1. Korte omschrijving van de variant

Er wordt een nieuw aquaduct gebouwd ten westen van het bestaande
aquaduct met een grotere doorrijhoogte, bestemd voor vrachtverkeer en
personenauto’s. In dit nieuwe aquaduct kunnen 2 rijstroken en een
vluchtstrook worden gerealiseerd. In het huidige aquaduct kunnen ook 2
rijstroken en 2 smalle vluchtstroken worden gerealiseerd (aan elke zijde van
de tussenwand 1 rijstrook en 1 vluchtstrook, of (indien verkeerskundig
gewenst) 2 rijstroken door 1 opening, en de andere opening als calamiteiten
toegang). In het huidige aquaduct wordt een verbod voor vrachtwagens
ingesteld en de doorrijhoogtebeperking blijft gehandhaafd (met alle
benodigde maatregelen, zoals hoogtemelding etc).

Figuur 12:  Rijstrokenschema variant nieuw doelstrokenaquaduct met 2 rijstroken, plus
handhaven van het oude aquaduct



Rijkswaterstaat
Programma's,  Projecten
en Onderhoud
RWS-Ontwerpt

Datum
4 oktober 2018

RWS INFORMATIE Pagina 11 van 18

Figuur 13: Doorsnede variant

7.2. Aandachtspunten gebruik

Wanneer een nieuw aquaduct met een grotere doorrijhoogte wordt
gerealiseerd ten westen van het oude aquaduct, is een aantal
aandachtspunten relevant:
- Rijtaakverzwaring: keuze van de juiste tunnelbuis: keuze uit 3

rijbanen/tunnelbuizen;
- Verlichting oude aquaduct
- Veel wisselingen van rijstrook vlak voor onderdoorgang: doorstroming?
- Aansluiting nieuwe doelstroken op huidige hoofdrijbaan, in omgeving die

steeds smaller wordt (HSL)

7.3. Aandachtspunten tijdens de bouw

Tijdens de bouw van een nieuw doelstrokenaquaduct dient rekening gehouden
te worden met een aantal aandachtspunten en risico’s:
- Bouw tussen Prorail/Infraspeed aquaduct en oude aquaduct:

o Trillingen
o Verplaatsingen
o Beperkte bouwruimte: ongeveer 37m beschikbaar tussen

bestaande kunstwerken, buitenmaat nieuw aquaduct ongeveer
18m, dus aan weerszijden is er minder dan 10m beschikbaar
tussen de aanwezige en nieuw te bouwen kunstwerken. Vanwege
de extreem lage maximale toegestane verplaatsingen van het
HSL-aquaduct, zullen hier zeer complexe en kostenverhogende
uitvoeringsmethoden nodig zijn.

o Locatie nieuwe kanteldijk/kantelmuur
- Aansluiting dieper liggende doelstroken op huidige toeritten

8. Nieuw aquaduct op dezelfde locatie als oude aquaduct (sloop)

8.1. Korte omschrijving van de variant
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Er wordt een nieuw aquaduct gebouwd op dezelfde locatie als het huidige
oude aquaduct, maar breder en dieper, binnenmaat als aquaduct oostelijke
rijbaan. Tegelijk met het bouwen wordt het oude gesloopt.

Figuur 14: Rijstrokenschema variant nieuw aquaduct met 4 rijstroken op dezelfde plaats als het
oude

Figuur 15: Doorsnede variant

8.2. Aandachtspunten gebruik
- Geen, is maximaal mogelijke variant, waarin volledig aan ROA eisen kan

worden voldaan.

8.3. Aandachtspunten tijdens de bouw
- Gedurende de gehele bouwfase 6-0 door het aquaduct oostelijke rijbaan,

duur ca. 2,5 tot 3 jaar.
- Ontwerp, afmetingen, alignementen, bouwfasering en bouwmethode

nieuwe aquaduct grotendeels te kopiëren van het aquaduct in de
oostelijke rijbaan, uiteraard gefaseerde sloop oude toeritten en aquaduct
incorporeren in fasering.

- Sloop gesloten gedeelte zal (minstens voor een deel) in de natte plaats
moeten vinden ivm beschikbaarheid Ringvaart voor waterhuishouding en
scheepvaart, tenzij scheepvaart circa 0,5 jaar-1 jaar gestremd mag
worden en waterhuishouding met alternatief tracé bediend kan worden
(pijpleidingen en indien nodig pompen). In stremming kan ook
aanzienlijke faseringswinst worden geboekt door gesloten gedeelte als 1
tunnelmoot aan te leggen en in te varen.
Zie bijlage 2 voor mogelijke uitvoerings-fasering



Rijkswaterstaat
Programma's,  Projecten
en Onderhoud
RWS-Ontwerpt

Datum
4 oktober 2018

RWS INFORMATIE Pagina 13 van 18

- Zorgvuldige 3D/4D BIM-modellering nodig om conflicten met bestaande
constructie (waarvan mogelijk delen in de ondergrond achterblijven:
palenfundering) vroegtijdig in beeld te brengen en op te lossen.

- Zorgvuldigheid en aandacht ten aanzien van vervormingen in de
omgeving, vanwege de gevoeligheid van het spoor hiervoor (en allicht
aanwezige K&L). Horizontaal evenwicht van de verschillende constructies
is ook aandachtspunt.

9. Nieuw aquaduct ten oosten van oude aquaduct

9.1. Korte omschrijving van de variant

Net als in de jaren ’10 is wordt er een nieuw aquaduct gebouwd, op
voldoende afstand van het huidige nieuwe aquaduct.

Figuur 16: Rijstrokenschema variant nieuw aquaduct met 4 rijstroken

De ‘as-verschuiving’ is inzichtelijk gemaakt in Figuur 17. De aquaducten
liggen op circa 12m van elkaar (buitenwerks) (ca. 40m hoh). De rijbanen
zuidzijde liggen 34m hoh. Aan de noordzijde is R=1500 m, aan de zuidzijde is
R=4000 m. Dit is nog verder te optimaliseren (geleidelijker).
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Figuur 17: Alignement (rode lijnen) nieuwe wegligging nieuw aquaduct oost

9.2. Aandachtspunten gebruik

Wanneer een nieuw aquaduct met een grotere doorrijhoogte wordt
gerealiseerd ten oosten van het oude aquaduct, is een aantal
aandachtspunten relevant:
- Over circa 2,5km lengte zullen de rijbanen aangelegd moeten worden, om

een vloeiende aansluitingen aan de onderdoorgangen mogelijk te maken;
- Het oude aquaduct blijft beschikbaar voor OWN of andere functies: maar

waar sluit het logisch op aan? Wie gaat het onderhouden?
- Van de nu oostelijke, maar straks westelijke rijbaan ligt de verkanting in

principe verkeerd. Met de toegepaste boogstralen (4000m) is dit nog
overkomelijk.

9.3. Aandachtspunten tijdens de bouw

Tijdens de bouw van een nieuw aquaduct ten oosten van het in 2010
gerealiseerde aquaduct, dient rekening gehouden te worden met een aantal
aandachtspunten en risico’s:
- Verplaatsen huidig geluidscherm oostzijde naar nieuwe locatie: afstand tot

geluidgevoelige bestemmingen wordt kleiner, dus onderzocht moet
worden of geluidschermen aangepast moeten worden;

- Onderzoek of door de benodigde uitbreiding percelen geraakt worden
waarvan gronden aangekocht moeten worden;
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- Trillingen en verplaatsingen bij bouw kunnen leiden tot vervormingen in
nieuwe aquaduct (is in 2010 zelfde ‘robuustheid’ nagestreefd als in
1959?);

- Plaats nieuwe aquaduct wordt bepaald door wegontwerp én door in de
grond achtergebleven hulpconstructies (damwanden bouwkuip zijn
achtergebleven);

10. Investeringsraming
Kostenpool toets volgt
Globaal in MCA opgenomen, zie toelichting onder tabel

11. Multicriteria analyse

11.1. Beoordelingscriteria

Het vergelijken van de varianten onderling gebeurt op basis van het presteren
van de varianten op een aantal aspecten. De onderstaande aspecten zijn in de
werksessie benoemd als relevant. Ze zijn gerelateerd aan de RAMSSHEEP-
criteria en waar mogelijk specifiek, meetbaar,  acceptabel, realistisch en
tijdgebonden gemaakt.

De groene criteria zullen kwalitatief worden beschreven, de oranje criteria
kunnen daadwerkelijk worden gekwantificeerd in deze fase (met een grote
bandbreedte, gezien de vroege verkenningsfase).

Tabel 1:  Beschrijving beoordelingscriteria

Criterium Aspect SMART

R: Reliability Doorstroming - I/C-verhouding eindsituatie 2030
(zie rapportage Flow)

A: Avaiability Bouwhinder, Bouwtijd - aantal maanden dat gebouwd wordt
- aantal maanden verkeerssysteem
- aantal maanden vaarwegbeperking

M: Maintainability Technische
uitvoerbaarheid

- inschatting omvang risico’s (kans x
gevolg)

S: Safety Verkeersveiligheid
eindoplossing

- oordeel a.h.v. rijtaakverzwaring
- kans op (bijna) ongelukken

exploitatie
- afwijkingen van kader Wegontwerp

(zie rapportage Flow)
S: Security Bereikbaarheid

hulpdiensten expl.
- wel/niet bereikbaar ongeval ín

onderdoorgang bij file
H: Health Veiligheid tijdens

uitvoering
- kans op (bijna) ongelukken

uitvoering
E: Environment Duurzaamheid - mate waarin materialen kunnen

worden hergebruikt
- CO2-equivalent materiaalbehoefte

E: Economics Bouwkosten - directe bouwkosten

P: Politics Toekomstvastheid - wel/niet mogelijkheid 5 rijstroken in
toekomst
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11.2. MCA-tabel

De varianten zijn met elkaar vergeleken op de hierboven genoemde
beoordelingscriteria. Dit is gedaan in een vervolg op de eerste werksessie,
aan de hand van de meer (globaal) uitgewerkte varianten.

Tabel 2:  MCA-tabel (zie bijlage 1 voor toelichting kosten)
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Bijlage 1

Kosten zijn zeer globaal bepaald aan de hand van referentie van kosten van
het huidige nieuwe aquaduct.
Deze is in 2010 opgeleverd, en heeft 60 miljoen euro gekost,
investeringskosten.

Variant 1:
+10% indexering
- smaller kunstwerk
+ complexe uitvoering naast bestaand HSL en oud aquaduct
= 60 miljoen (±20 miljoen)

Variant 2:
+10% indexering
+sloop bestaand aquaduct
= 80 miljoen (±20 miljoen)

Variant 3:
+10% indexering
+aanleg 2,5 km rijbaan
= 80 miljoen (±20 miljoen)
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Bijlage 2:
Mogelijke fasering “variant 2”: sloop bestaande aquaduct en bouw nieuw



Bijlage V – Factsheets
Beoordeling van de longlist



Wat zijn factsheets?

De maatregelen die op de longlist staan, zijn beoordeeld op kansrijkheid om de
problematiek op de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de N14 aan te pakken.
Deze beoordeling vindt plaats in factsheets. Een factsheet is een beknopte
weergave van de beoordeling op 1 A4. Hiermee kan in één oogopslag gezien
worden of een maatregel kansrijk is of niet.

Indeling van de factsheets

Per maatregel is in principe een factsheet opgesteld. Soms zijn maatregelen
gebundeld, omdat ze hetzelfde beogen. De hoofdindeling van de longlist is ook
aangehouden op de factsheets, zie rechterfiguur.

De beoordeling van maatregelen uit de 
longlist in factsheets

Beoordelingskader dat gebruikt is in de factsheets

Om te bepalen of een maatregel op de longlist kansrijk is om de problematiek
op de A4 op te lossen, is een beoordelingskader nodig. Er wordt op vijf aspecten
beoordeeld. Op de volgende pagina’s zijn deze nader toegelicht.

Na de beoordeling in de factsheets zijn er vijf opties voor een maatregel:



Hoe zijn de maatregelen beoordeeld?

De maatregel komt op de shortlist. De maatregel is kansrijk om de doelstelling
(deels) te verwezenlijken.

De maatregel is een meekoppelkans. Dit zijn maatregelen die een relatie met de A4
of de Rijksdoelstellingen hebben, maar geen (grote) impact hebben op de
doelstelling. Voorbeelden hiervan zijn maatregelen die de weg wel duurzamer
maken of beter inpassen. Degene die primair verantwoordelijk is voor de
meekoppelkansen qua uitvoering en financiering wordt in een later stadium
bepaald.

De maatregel is een Regiowens. Dit zijn wensen vanuit de regio. Deze maatregelen
hebben geen directe relatie met de A4, maar hebben betrekking op het verbeteren
van het onderliggend wegennet of wel een kwaliteitsimpuls voor de omgeving. De
financiering en uitvoering ligt primair bij andere overheden/partijen.

Er is eerst nader onderzoek nodig. Dit zijn bijvoorbeeld maatregelen waar in deze
fase nog niet goed aangetoond kan worden of deze wel of niet nodig zijn. Dit gaat
bijvoorbeeld over het verlengen van een toe- of afrit op de A4. In het nader
onderzoek in de volgende fase van deze Verkenning wordt dit wel duidelijk.

De maatregel is niet kansrijk. Uit het onderzoek in de factsheets kan ook blijken dat
een maatregel niet kansrijk is. De geldt bijvoorbeeld voor maatregelen die een
negatief effect hebben op verkeersveiligheid en/of doorstroming. Ook bepaalde
verbredingsopties, waarvoor betere alternatieven bestaan zijn als niet kansrijk
betiteld. Het kan ook zijn dat een maatregel in het kader van deze Verkenning als
niet kansrijk is beoordeeld. Er is wel altijd gekeken of de maatregel niet in
combinatie met andere maatregelen wel kansrijk wordt geacht.



Thema’s en criteria voor effectbeoordeling op de factsheets
In de tabel staan de hoofdaspecten, thema’s, criteria en wijze van beoordelen beschreven. Op de volgende pagina’s staat een nadere uitleg.

Beoordelingskader voor de longlist

Hoofdaspect Thema Criterium Wijze van beoordeling

Doelbereik 

Doorstroming

Doorstroming A4 Kwalitatief en kwantitatief (NRM en Mobiliteitsscan)

Netwerkeffect Kwalitatief en kwantitatief (NRM en Mobiliteitsscan)

Verkeersveiligheid

Effect op kans op ongevallen Kwalitatief op basis van ongevallenanalyse

Beleving van de weg Kwalitatief

Externe effecten

Milieu

Geluid, luchtkwaliteit, gezondheid, 

externe veiligheid

Kwalitatief

Natuur, landschap en cultuurhistorie Kwalitatief

Barrièrewerking en hinder Kwalitatief

Haalbaarheid

Techniek Technische complexiteit en haalbaarheid 

(o.a. ontwerpeisen RWS)

Op basis van ontwerpanalyse

Afhankelijkheid van externe partijen Kwalitatief

Kosten Investeringskosten Op basis van kengetallen

Kosten van exploitatie Op basis van kengetallen



Doelbereik
Doorstroming
De beoordeling vindt hoofdzakelijk plaats op basis van expert judgement en kwalitatieve analyses. Voor sommige maatregelen
(bijvoorbeeld bij de verbredingsopties) worden kwantitatieve verkeersmodelanalyses uitgevoerd. Deze worden voor de referentiesituatie
en de maximale verbredingsoptie met het NRM bepaald. De overige maatregelen worden bijvoorbeeld via de mobiliteitscan in beeld
gebracht. Dynamische simulaties en nadere modelberekeningen vinden pas in fase 2 plaats.

Verkeersveiligheid
De studie naar de verkeersveiligheidseffecten van de maatregelen wordt op basis van expert judgement uitgevoerd. De basis hiervoor
vormt de ongevallenanalyse uit de probleemanalyse. Hierop wordt een second opinion uitgevoerd door een verkeersveiligheidsauditor van
FLOW4.

Externe effecten
Milieu
Bij de beoordeling wordt onder andere gekeken naar de effecten op geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, natuur, landschap en
bijvoorbeeld barrièrewerking. Alle aspecten die later ook in fase 2 in het MER worden onderzocht vallen onder deze noemer ‘milieu’. De
analyses worden op basis van expert judgement uitgevoerd. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het effect van de toename van
verkeer en of de weg dichter bij gevoelige bestemmingen komt te liggen. De input hiervoor vormt de gebiedsanalyse, waardoor direct
inzichtelijk is of een bepaalde maatregel een beschermd gebied (zoals Natura 2000-gebieden) ligt of bijzondere waarde (bijvoorbeeld
archeologisch monument) raakt. Bij de thematische beoordeling worden alle relevante handreikingen en kaders van Rijkswaterstaat en het
ministerie betrokken.

Beoordelingskader voor de longlist



Haalbaarheid
Techniek
Voor de maatregelen die verbreding van de hoofdrijbaan of parallelbaan van de A4 betreffen, wordt een ontwerpanalyse uitgevoerd.
Hierbij wordt op basis van verschillende dwarsprofielen (breedte van de rijbanen, type middenberm, vluchtstrook, etc.) bekeken of deze
verbreding binnen de richtlijnen van Rijkswaterstaat mogelijk is of dat kunstwerken (viaducten, aquaducten, knooppunten) aangepast
moeten worden. Per maatregel wordt dus in beeld gebracht of en welke kunstwerken aangepast moeten worden en of er hierbij
afhankelijkheid van andere partijen is.

Kosten
Voor de kosten wordt op basis van kentallen en door Rijkswaterstaat aangeleverde eenheidsprijzen een inschatting van het benodigde
budget gemaakt. Dit wordt alleen gedaan voor de verbredingsopties. Voor de overige maatregelen wordt op basis van expert judgement
een globaal budget geschat. Dit is in de vorm van € (relatief goedkoop) tot €€€€€ (relatief duur: tientallen miljoenen) weergegeven.

Beoordelingskader voor de longlist



Factsheets
Aanpassing onderliggend wegennet



Factsheet Aanpassing OWN
Ontmoedigen alternatieve routes

Toelichting
Er zijn diverse maatregelen benoemd met betrekking tot het verminderen van sluipverkeer op
het onderliggend wegennet. Dit zijn:
• Ontmoedig alternatieve routes bij rotonde richting Vlietlanden met verkeerslichten of

weghalen van de rotonde
• Anti-sluipsystemen (bijvoorbeeld met camera’s) invoeren (o.a. bij Bospoort)
• Keerverbod bij kruising afrit N206 en N11

Beoordeling
Het gebruik van alternatieve routes kan het best ontmoedigd worden door juist de doorstroming
op de A4 te verbeteren. Uitgangspunt moet zijn dat een verbetering van de doorstroming op de
A4, als gevolg van bijvoorbeeld een verbreding, ertoe leidt dat het sluipverkeer vermindert. Een
keerverbod leidt tot een vermindering van omrijdend autoverkeer via de op- en afrit. Hierdoor is
sprake van minder invoegbewegingen op de A4 waardoor de doorstroming iets zal verbeteren.
Deze maatregel wordt opgenomen als korte termijn maatregel.

De anti-sluipsystemen en aanpassing lokale infrastructuur betreffen regiowensen. Het gebruik
van alternatieve routes wordt verminderd door aanpassing van de A4. In overleg met de
regiopartijen is afgesproken dat deze twee maatregelen niet verder in het kader van deze
Verkenning beschouwd worden.

Id. 
12, 92, 96, 
105, 106

Doorstroming
Verkeers-
veiligheid

Omgeving Kosten Techniek

+ + 0 €€€€€ 0

Vervolg

 Meenemen in maatregelpakket

 Meenemen als korte termijn maatregel

 Meekoppelkans

 Regiowens

 Niet kansrijk

1.1



Factsheet Aanpassing OWN
Vervanging rotondes door IVRI’s

Toelichting
Voorgesteld is om rotondes op het onderliggend wegennet te vervangen door IVRI’s (zie hier
voor een uitleg van een IVRI).

Beoordeling
Het vervangen van rotondes door (I)VRI's is zinvol wanneer een rotonde niet in staat is het
verkeersaanbod te verwerken. Ten aanzien van verkeersveiligheid blijft een rotonde anders de
voorkeur behouden boven de VRI.

Deze maatregel heeft geen effect op de doorstroming op de A4. Het is wel mogelijk dat de
aanpassingen aan de A4 leiden tot veranderende verkeersstromen of –intensiteiten op de
rotondes. Als dit aanleiding geeft tot (onderzoek naar) een andere inrichting van de kruisingen,
wordt dit meegenomen in regionaal overleg. De bevoegdheid voor aanpassingen aan het
onderliggend wegennet ligt bij gemeenten of de provincie, daarom is het geclassificeerd als
regiowens. In overleg met de regiopartners is afgesproken deze maatregel op dit moment niet
verder in deze Verkenning op te pakken.

Id. 
112

Doorstroming
Verkeers-
veiligheid

Omgeving Kosten Techniek

0 0 0 €€€€€ 0

Vervolg

 Meenemen in maatregelpakket

 Meenemen als korte termijn maatregel

 Meekoppelkans

 Regiowens

 Niet kansrijk

1.2

https://www.beterbenutten.nl/ivri-viewer


Factsheet Aanpassing OWN
Aanpassing turborotondes

Toelichting
Voorgesteld is om op de turborotondes de fysieke rijstrookscheidingen te verwijderen.

Beoordeling
Het verwijderen van de rijstrookscheidingen op de turborotondes is niet zinvol omdat dit ten
koste gaat van de verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid. Een goede bewegwijzering op
de rijbanen of via bebording kunnen hier wel meer duidelijkheid in bieden. Dit is echter een
bevoegdheid van de gemeente. Deze maatregel wordt daarom gezien als een Regiowens. Uit
overleg met de regiopartijen komt ook naar voren dat de voorgestelde maatregel als niet
kansrijk wordt beoordeeld.

Id. 
28

Doorstroming
Verkeers-
veiligheid

Omgeving Kosten Techniek

- - 0 €€€€€ 0

Vervolg

 Meenemen in maatregelpakket

 Meenemen als korte termijn maatregel

 Meekoppelkans

 Regiowens

 Niet kansrijk

1.3



Factsheet Aanpassing OWN
Aanpassing kruispunt op N206

Toelichting
Er zijn maatregelen benoemd met als doel de verkeersafwikkeling van het kruispunt te
verbeteren zodat terugslag op de A4 wordt voorkomen.
De maatregelen zijn:
- Realiseren ongelijkvloerse aansluiting
- Verlengen uitvoegstrook op de N206 richting Den Haag en Leiden

Beoordeling
Deze maatregelen hebben een positieve bijdrage op de doorstroming en ook de
verkeersveiligheid op lokale wegen. De maatregelen hebben met name betrekking op de
afwikkeling van het verkeer op het onderliggend wegennet. Daarom is de maatregel als
regiowens geclassificeerd.

In het kader van de aanleg van de RijnlandRoute wordt dit deel van de N206 reeds aangepast
naar 2x2 rijstroken. De verwachting is dat hiermee ook de capaciteitsproblemen bij de
aansluiting verdwijnen. Deze maatregelen betreffen dus regiowensen waarvan uit overleg met
deze partijen blijkt dat hier vooralsnog geen noodzaak voor aanpassing gezien wordt. De
maatregel wordt dan ook niet verder beschouwd.

Id. 
18, 26

Doorstroming
Verkeers-
veiligheid

Omgeving Kosten Techniek

+ + 0 €€€€€ 0

A4

Vervolg

 Meenemen in maatregelpakket

 Meenemen als korte termijn maatregel

 Meekoppelkans

 Regiowens

 Niet kansrijk

1.4



Factsheet Aanpassing OWN
Verminderen aantal afritten Zoeterwoude Dorp

Toelichting
De maatregel betreft het verminderen van het aantal afritten bij Zoeterwoude Dorp op de
N206 en het optimaliseren van N206.

Beoordeling
De maatregel zorgt ervoor dat van de twee afritten van de N206 er één komt te vervallen. Deze
maatregel heeft tot gevolg dat de doorstroming op de N206 verbetert. In Zoeterwoude Dorp
zelf gaat het verkeer andere routes nemen. Het effect treedt zeer lokaal op (alleen effect langs
de aansluitingen in Zoeterwoude-Dorp zelf) en kan ook lokaal positieve of juist negatieve
effecten sorteren.

Deze maatregel valt buiten deze Verkenning, maar is wel interessant genoeg om als regionale
kans op te nemen. De N206 wordt tegelijk met de aanleg van de RijnlandRoute verbreed naar
2x2 rijstroken. De provincie Zuid-Holland doet in dit kader ook onderzoek naar de optimalisatie
van de aansluitingen. Eventuele aanpassingen zullen ook door de provincie opgepakt worden
en vallen daardoor buiten de Verkenning. De aanpassingen kunnen mogelijk wel als
raakvlakproject meegenomen worden.

Id. 
107

Doorstroming
Verkeers-
veiligheid

Omgeving Kosten Techniek

0 0 0 €€€€€ 0

A4

Vervolg

 Meenemen in maatregelpakket

 Meenemen als korte termijn maatregel

 Meekoppelkans

 Regiowens

 Niet kansrijk
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Factsheet Aanpassing OWN
Aansluiting naar N445 vanaf A4 onder/over HSL-spoor

Toelichting
De maatregel betreft een andere/extra aansluiting op de A4 van de N445. Hiervoor zou de
aansluiting onder of over het HSL-spoor moeten gaan.

Beoordeling
De maatregel heeft geen duidelijke voordelen. De huidige aansluiting bij Hoogmade
functioneert naar behoren en er zijn geen lange omrijdbewegingen bekend. Een extra
aansluiting is niet noodzakelijk en een kruising met de HSL is zeer kostbaar en heeft geen
bijdrage aan de doelstellingen voor de A4.

Een nieuwe aansluiting zorgt voor extra turbulentie op de A4 door extra in- en uitvoegingen.
Dit heeft een negatief effect op de doorstroming en de verkeersveiligheid. Een nieuwe
aansluiting vraagt ook om een groot ruimtebeslag, wat een negatief effect op de omgeving
heeft. De maatregel is daarom als niet kansrijk beoordeeld.

Id. 
83

Doorstroming
Verkeers-
veiligheid

Omgeving Kosten Techniek

- - - €€€€€ 0

Vervolg

 Meenemen in maatregelpakket

 Meenemen als korte termijn maatregel

 Meekoppelkans

 Regiowens

 Niet kansrijk
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Factsheet Aansluitingen
Aansluiting tankstations

Toelichting
De verzorgingsplaatsen Shell en Total zijn gelegen nabij de aansluiting Hoogmade (#6) en
worden ontsloten via de A4 in combinatie met de toe- en afritten van de N446.
In de maatregelen wordt voorgesteld om niet alleen vanuit de A4 op de tankstations aan te
sluiten, maar ook via het onderliggend wegennet.

Beoordeling
De verzorgingsplaatsen betreffen voorzieningen langs de A4 en zijn dan ook enkel bereikbaar
via de A4. Een rechtstreekse aansluiting vanaf het onderliggend wegennet in combinatie met
een aansluiting op de A4 is zeer lastig aangezien hierdoor een ‘ongewenste’ aansluiting op de
A4 via de verzorgingsplaatsen wordt gecreëerd. Dit zorgt voor meer verstorende
verkeersbewegingen en daardoor een minder veilige verkeerssituatie.

Deze maatregel draagt niet bij aan de doelstellingen voor de A4. In regionaal verband is deze
maatregel besproken, maar vanuit de lokale overheden is aangegeven dat dit geen wenselijke
aanpassing is. De maatregel is hierdoor als niet kansrijk bestempeld.

Id. 
32, 39, 59

Doorstroming
Verkeers-
veiligheid

Omgeving Kosten Techniek

0 - 0 €€€€€ 0

Vervolg

 Meenemen in maatregelpakket

 Meenemen als korte termijn maatregel

 Meekoppelkans

 Regiowens

 Niet kansrijk
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Factsheet Aansluitingen
Aparte invoegstrook voor vrachtverkeer

Toelichting
Er wordt voorgesteld om bij alle aansluitingen een aparte invoegstrook te realiseren voor
vrachtverkeer.

Beoordeling
Vanuit de doorstroming is het wenselijk om het aantal aansluitingen (discontinuïteiten) te
beperken. Door het aanleggen van aparte invoegstroken voor vrachtverkeer wordt het aantal
aansluitingen vergroot. Er wordt een extra invoeging op de A4 gecreëerd. Dit geeft extra
ruimtebeslag en een toename van verstorende effecten. Dit laatste heeft een negatieve impact
op de doorstroming en verkeersveiligheid. Om deze reden wordt deze maatregel niet kansrijk
geacht.

Vervolg

 Meenemen in maatregelpakket

 Meenemen als korte termijn maatregel

 Meekoppelkans

 Regiowens

 Niet kansrijk

Id. 
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Doorstroming
Verkeers-
veiligheid

Omgeving Kosten Techniek
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Factsheet Bebording, Belijning en Bewegwijzering
Bebording rijstrookbeëindiging

Toelichting
In de richting van Den Haag is net na de verdiepte ligging in Leiden een rijstrookbeëindiging
aangebracht op de hoofdrijbaan. De rijstrookbeëindiging wordt aangekondigd op 300 meter.
Het voorstel pleit voor een eerdere aankondiging van de rijstrookbeëindiging zodat
weggebruikers eerder worden gewaarschuwd en in de gelegenheid worden gesteld om op tijd
te ritsen en elkaar de ruimte te geven.

Beoordeling
De geplaatste aankondigingen voldoen aan de vigerende regelgeving. Aanvullende en eerdere
aankondigingen zijn niet gewenst, omdat dit weggebruikers aanzet tot eerdere
rijstrookwisselingen waardoor de capaciteit van de rijstrook niet optimaal wordt benut.

De rijstrookbeëindiging komt te vervallen wanneer de hoofdrijbaan van de A4 verbreed wordt.
De rijstrookwisselingen zullen in dit geval ook in de verdiepte ligging plaatsvinden waar omwille
van de verkeersveiligheid wordt gestreefd naar een zo rustig mogelijk verkeersbeeld.

Vervolg

 Meenemen in maatregelpakket

 Meenemen als korte termijn maatregel

 Meekoppelkans

 Regiowens

 Niet kansrijk

Id. 
10

Doorstroming
Verkeers-
veiligheid

Omgeving Kosten Techniek
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Factsheet Bebording, Belijning en Bewegwijzering
Extra bebording

Toelichting
In de longlist worden een aantal voorstellen gedaan ter verbetering van de bebording langs de
parallelstructuur.
De maatregelen bestaan uit:
- Plaatsen van meer bebording met snelheidsbeperking.
- Plaatsen van aanvullende bebording bij invoeg- en weefstroken met ‘gehele invoegstrook

gebruiken’.

Beoordeling
De benodigde verkeersborden met betrekking tot de snelheidsbeperking zijn geplaatst conform
de vigerende richtlijnen. Het plaatsen van aanvullende bebording kan omwille van de lengte
van de parallelstructuur gewenst zijn. Dit heeft een beperkte positieve invloed op de
doorstroming en de verkeersveiligheid omdat het bijdraagt tot een rustiger wegbeeld met
minimale snelheidsverschillen op de parallelbaan.

Het plaatsen van aanvullende bebording bij invoeg- en weefstroken om het gewenste rijgedrag
te stimuleren kunnen eveneens bijdragen tot een betere doorstroming omdat op deze wijze de
snelheidsverschillen tussen de twee verkeersstromen beperkt worden. De maatregel wordt
opgenomen als korte termijn maatregel.

Vervolg

 Meenemen in maatregelpakket

 Meenemen als korte termijn maatregel

 Meekoppelkans

 Meekoppelkans

 Niet kansrijk

Id. 
44, 50, 65

Doorstroming
Verkeers-
veiligheid

Omgeving Kosten Techniek
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Factsheet Bebording, Belijning en Bewegwijzering
Bebording Ringvaartaquaduct

Toelichting
De bebording voor de aanduiding van de splitsing in het Ringvaartaquaduct wordt ervaren als
verwarrend. Er wordt in de maatregel gepleit voor een verbetering van deze bebording.

Beoordeling
De verbetering van de bebording kan een positieve invloed op de verkeersveiligheid hebben,
omdat het onzeker rijgedrag voorkomt. Door het wegnemen van het onzeker rijgedrag kan er
een rustiger verkeersbeeld ontstaan waardoor de doorstroming wellicht kan worden verbeterd.
Dit wordt daarom meegenomen als korte termijn maatregel.

Vervolg

 Meenemen in maatregelpakket

 Meenemen als korte termijn maatregel

 Meekoppelkans

 Regiowens

 Niet kansrijk

Id. 
90

Doorstroming
Verkeers-
veiligheid

Omgeving Kosten Techniek
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Factsheet Bebording, Belijning en Bewegwijzering
Betere zichtbaarheid van markering

Toelichting
De maatregel betreft het verbeteren van de zichtbaarheid van de markering bij tegenlicht en
sterk glanzend wegdek bij slechte weersomstandigheden.

Beoordeling
De verbetering van de zichtbaarheid van de markering kan in theorie leiden tot een beter
wegbeeld en hierdoor een positieve invloed hebben op de verkeersveiligheid en doorstroming.
In de praktijk zal in eerste instantie onderzoek uitgevoerd moeten worden naar een nieuw type
wegmarkering die onder deze omstandigheden beter zichtbaar is dan de wegmarkeringen die
nu op de markt zijn.

Hoe markeringen op de weg worden weergegeven wordt op landelijk niveau vastgesteld. Als uit
onderzoek blijkt dat hier wijzigingen voor nodig zijn, wordt dit ook op de A4 toegepast. Dit
wordt echter op landelijk niveau besloten en wordt daarom niet meegenomen in deze
Verkenning.

Vervolg

 Meenemen in maatregelpakket

 Meenemen als korte termijn maatregel

 Meekoppelkans

 Regiowens

 Niet kansrijk

Id. 
24

Doorstroming
Verkeers-
veiligheid

Omgeving Kosten Techniek
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Factsheet Bebording, Belijning en Bewegwijzering
Doorgetrokken streep langs linkerrijstrook

Toelichting
In de maatregel wordt voorgesteld om over het grootste gedeelte van het traject aan de
rechterzijde van de meest linkerrijstrook een doorgetrokken streep aan te brengen naast de
reguliere deelstreep.

Beoordeling
Weggebruikers zijn verplicht zoveel mogelijk rechts te houden (RVV1990). Als er geen
aanleiding is voor het aanbrengen van een doorgetrokken streep, wordt dit daarom ook niet
toegepast. Dit kan bijvoorbeeld zijn ter plaatse van invoegstroken, om extra verstorende
bewegingen tegen te gaan. Bij onoverzichtelijke of relatief korte invoegstroken helpt een
doorgetrokken streep op de linkerbaan om het invoegen eenvoudiger te maken. Op het traject
van deze Verkenning is hier geen sprake van. Om deze reden is het aanbrengen van een
doorgetrokken streep niet kansrijk.

Vervolg

 Meenemen in maatregelpakket

 Meenemen als korte termijn maatregel

 Meekoppelkans

 Regiowens

 Niet kansrijk

Id. 
110

Doorstroming
Verkeers-
veiligheid

Omgeving Kosten Techniek
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Factsheet Bebording, Belijning en Bewegwijzering
Verbetering bewegwijzering N11

Toelichting
Deze maatregel verzoekt om een verbetering van de bestaande bewegwijzering. De bestaande
bewegwijzering op de N11 komende uit de richting van Alphen aan den Rijn zorgt voor
verwarring bij de weggebruikers op het eerstvolgende kruispunt. Doordat weggebruikers
richting Leiden/Voorschoten/Den Haag in eerste instantie op het eerste kruispunt de afslag
links (naar Amsterdam) nemen en dan alsnog weer verlaten veroorzaakt dit onveilige situaties.

Beoordeling
Deze maatregel draagt niet bij aan de doelstelling van deze Verkenning, maar zorgt wel voor
een lichte verbetering van de verkeersveiligheid bij deze aansluiting. De maatregel wordt niet
meegenomen in de Verkenning, maar wordt wel in regionaal verband verder opgepakt.

Deze maatregel wordt meegenomen als korte termijn maatregel die door de regio opgepakt zal
worden.

Vervolg

 Meenemen in maatregelpakket

 Meenemen als korte termijn maatregel

 Meekoppelkans

 Regiowens

 Niet kansrijk

Id. 
108

Doorstroming
Verkeers-
veiligheid

Omgeving Kosten Techniek
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Factsheet Bebording, Belijning en Bewegwijzering
Bewegwijzering in verdiepte ligging Leiden

Toelichting
De aanwezige bewegwijzering in de verdiepte ligging is blijkbaar niet altijd even goed zichtbaar.
Het voorstel pleit voor duidelijkere bewegwijzering voor en met herhaling in de verdiepte
ligging.

Beoordeling
In de huidige situatie zijn de eerste bewegwijzeringsborden al voor de verdiepte ligging
aanwezig in de berm. In de verdiepte ligging wordt de informatie herhaald op de
bewegwijzeringsborden aan de portalen. De leesbaarheid van deze borden is omwille van de
half-open dakconstructie beperkt en kan wellicht verbeterd worden. Het aanstralen van de
bebording door middel van verlichting kan wellicht de leesbaarheid verbeteren. Dit heeft een
klein positief effect op de verkeersveiligheid. De maatregel wordt meegenomen als korte
termijn maatregel.

Vervolg

 Meenemen in maatregelpakket

 Meenemen als korte termijn maatregel

 Meekoppelkans

 Regiowens

 Niet kansrijk

Id. 
42, 89

Doorstroming
Verkeers-
veiligheid

Omgeving Kosten Techniek

0 + 0 €€€€€ 0

3.7



Factsheet Bebording, Belijning en Bewegwijzering
Aanbrengen verdrijfpijl op bewegwijzeringsbord

Toelichting
De parallelstructuur richting Den Haag heeft ter hoogte van de uitvoegstrook naar
Zoeterwoude-Rijndijk 2 rijstroken die net na de uitvoegstrook wordt teruggebracht naar 1
rijstrook.

In de huidige situatie staat de vooraankondiging van de rijstrookbeëindiging onder het
bewegwijzeringsportaal waardoor er verwarring ontstaat over het aantal rijstroken richting
‘Zoeterwoude-Dorp / Leiden / Voorschoten’. In de maatregel wordt voorgesteld om op het
bewegwijzeringsbord de pijl rechtdoor te vervangen door een verdrijfpijl naar rechts.

Beoordeling
Maatregel heeft een licht positief effect op de verkeersveiligheid indien de rijstrookbeëindiging
behouden blijft. Onderzoek naar een meer optimale bebording wordt meegenomen als korte
termijn maatregel.

Vervolg

 Meenemen in maatregelpakket

 Meenemen als korte termijn maatregel

 Meekoppelkans

 Regiowens

 Niet kansrijk

Id. 
51, 87

Doorstroming
Verkeers-
veiligheid

Omgeving Kosten Techniek
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Factsheet A4 Hoofdrijbaan
Extra rijstrook op de hoofdrijbaan

Toelichting
Deze maatregel betreft het uitbreiden van de hoofdrijbaan van de A4 in beide richtingen vanaf
aansluiting Leidschendam/N14 (#8) tot knooppunt Burgerveen met een extra rijstrook. Ook ter
plaatse van het Ringvaartaquaduct worden vier rijstroken richting Den Haag voorzien.

Beoordeling
De knelpunten tussen knooppunt Burgerveen en de verdiepte ligging in Leiden worden
grotendeels opgelost (I/C < 0,90). Er blijft een knelpunt tussen de N14 en knooppunt Hofvliet
(al zorgt de aanpassing wel voor minder verkeer op de A44: dit verkeer rijdt vanwege de
verbeterde doorstroming via de Rijnlandroute via de A4 naar Den Haag). De doorstroming
verbetert dus sterk. Ook de verkeersveiligheid neemt toe. De wegverbreding kan op veel
plaatsen aan de binnenzijde plaatsvinden, behalve tussen knooppunt Hofvliet en de N14, hier
zal aan de buitenzijde (nader onderzoeken aan welke zijde) uitbreiding plaats moeten vinden.
Door de verbreding en verkeersaantrekkende werking is sprake van hinder voor de omgeving.
Het ruimtebeslag zal, zoals aangegeven, beperkt zijn. De hinder is daarom naar verwachting
relatief beperkt.
In de volgende pagina’s zijn de I/C-verhoudingen voor de ochtendspits en avondspits met het
NRM doorgerekend. Ook is globaal gekeken naar voertuigverliesuren (m.a.w. hoe veel tijd gaat
verloren door files op dit traject). Door verbreding met één rijstrook sprake nemen deze
voertuigverliesuren met een factor van circa 4,5 af. Dit is een groot positief effect. Er blijven nog
wel enkele aandachtspunten over met betrekking tot doorstroming en verkeersveiligheid.

Vervolg

 Meenemen in maatregelpakket

 Meenemen als korte termijn maatregel

 Meekoppelkans

 Regiowens

 Niet kansrijk

Id. 
19, 63, 73

Doorstroming
Verkeers-
veiligheid

Omgeving Kosten Techniek

+++ ++ - €€€€€ -
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Uitbreiden hoofdrijbaan met een rijstrook op de hoofdrijbaan en parallelrijbaan
I/C-verhoudingen ochtendspits referentiesituatie (links) en uitbreiding met één rijstrook (indicatief) op de hoofdrijbaan

Id. 
19, 63, 73a

Referentie 
ochtendspits

Verbreding 
ochtendspits



Referentie avondspits Verbreding 
avondspits

Uitbreiden hoofdrijbaan met een rijstrook op de hoofdrijbaan en parallelrijbaan
I/C-verhoudingen ochtendspits referentiesituatie (links) en uitbreiding met één rijstrook (indicatief) op de hoofdrijbaan

Id. 
19, 63, 73a



Factsheet A4 Hoofdrijbaan
Bajonet – asymmetrische verbreding

Toelichting
De hoofdrijbaan van de A4 wordt in beide richtingen voorzien van een extra rijstrook vanaf de
parallelstructuur en dan tot het einde van het traject (asymmetrisch):
- richting zuid – noord van knooppunt Hofvliet tot knooppunt Burgerveen
- richting noord – zuid van aansluiting Zoeterwoude-Rijndijk (#6a) tot aansluiting

Leidschendam/N14 (#8).
- Als bijkomende maatregel kan de huidige parallelstructuur tussen knooppunt Hofvliet en

aansluiting Zoeterwoude-Rijndijk (#6a) voorzien worden van een extra rijstrook.

Beoordeling
In richting zuid – noord worden de knelpunten tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt
Burgerveen opgelost. Tussen de aansluiting Leidschendam/N14 (#8) en knooppunt Hofvliet
blijft het knelpunt behouden (I/C > 0,90) waardoor er terugslag ontstaat op het traject ten
zuiden van aansluiting Leidschendam/N14 (#8) tot voorbij het Prins Clausplein. In richting
noord – zuid blijven de knelpunten behouden (I/C > 0,90) tussen Burgerveen en de
Zoeterwoude-Rijndijk. Bij de realisatie van de bijkomende rijstroken langs de parallelbaan
verbetert de verkeersafwikkeling op de parallelstructuur, maar blijven de knelpunten op de
hoofdrijbaan behouden.

Deze maatregel is minder kansrijk dan de andere verbredingsopties (lost slechts ten dele
bestaande knelpunten op) en wordt daarom niet meegenomen naar de volgende fase.

Vervolg

 Meenemen in maatregelpakket

 Meenemen als korte termijn maatregel

 Meekoppelkans

 Regiowens

 Niet kansrijk

Id. 
14

Doorstroming
Verkeers-
veiligheid

Omgeving Kosten Techniek

+ + - €€€€€ -

4.2



Factsheet A4 Hoofdrijbaan
Rijstrookwisselingen ter plaatse van uitvoegingen beperken

Toelichting
De rijstroken op de hoofdrijbaan worden ter plaatse van de uitvoegingen gescheiden door een
reguliere deelstreep. Het voorstel is om de rijstrookwisselingen ter plaatse van de uitvoegingen
naar de parallelstructuur te beperken door het aanbrengen van een doorgetrokken streep
(eventueel asymmetrisch) tussen rijstrook 2 en 3.

Beoordeling
Een doorgetrokken streep tussen rijstrook 2 en 3 maakt de late, vaak onverwachte,
rijstrookwisselingen richting de uitvoegstrook onmogelijk waardoor een rustiger verkeersbeeld
ontstaat. Deze maatregel dient uitgewerkt te worden in samenhang met ‘vormgeving van de
uitvoeging parallelbaan richting Den Haag’ (Id. 3-48-53-78-104). De maatregel wordt als korte
termijn maatregel verder beschouwd. De inrichting en vormgeving van uitvoegstroken in het
algemeen wordt in de verdere uitwerking nader onderzocht en waar nodig geoptimaliseerd.

Vervolg

 Meenemen in maatregelpakket

 Meenemen als korte termijn maatregel

 Meekoppelkans

 Regiowens 

 Niet kansrijk

Id. 
36, 37, 38

Doorstroming
Verkeers-
veiligheid

Omgeving Kosten Techniek
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Factsheet A4 Hoofdrijbaan
Rijstrookbeëindiging van rechts naar links

Toelichting
Op de hoofdrijbaan zijn op diverse locaties rijstrookbeëindigingen van de linkerrijstrook
aanwezig. Het voorstel is om deze rijstrookbeëindigingen te vervangen door een
rijstrookbeëindiging van de rechterrijstrook.

Beoordeling
Bij een rijstrookbeëindiging van de rechterrijstrook dienen ook vrachtwagens van rijstrook te 
wisselen en deze rijstrookwisselingen hebben een grotere invloed op de verkeersafwikkeling 
dan rijstrookwisselingen van personenauto’s.

Een rijstrookbeëindiging dient volgens de vigerende ontwerprichtlijnen (ROA2017) aan de 
linkerzijde aangebracht te worden. Een rijstrookbeëindiging van de rechterrijstrook wijkt sterk 
af van het normaal wegbeeld en is in deze toch al complexe omgeving niet gewenst.

Vervolg

 Meenemen in maatregelpakket

 Meenemen als korte termijn maatregel

 Meekoppelkans

 Regiowens

 Niet kansrijk

Id. 
68

Doorstroming
Verkeers-
veiligheid

Omgeving Kosten Techniek
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Factsheet A4 Hoofdrijbaan
Splitsen verkeer verdiepte ligging Leiden

Toelichting
Op het einde van de verdiepte ligging bij Leiden richting Den Haag is de uitvoeging richting de
parallelbaan en aansluiting Zoeterwoude-Rijndijk gelegen. De uitvoeging is vormgegeven als een
taperuitvoeging (klik hier voor een uitleg van een taper). De voorgestelde maatregelen met
betrekking tot de uitvoeger bestaan uit:
- Doorgaand verkeer en uitvoegend verkeer voor de verdiepte ligging splitsen zoals bij A4

Ketheltunnel.
- Aanbrengen van een weefvak tussen aansluiting Hoogmade (#6) en aansluiting Zoeterwoude-

Rijndijk (#6a) richting Den Haag

Beoordeling
De uitvoegstrook bij aansluiting Zoeterwoude-Rijndijk (#6a) dient uit 2 rijstroken te bestaan
omwille van de noodzakelijk capaciteit. In de verdiepte ligging is fysiek onvoldoende ruimte
aanwezig om de hoofd- en parallelstructuur met fysieke rijbaanscheiding te realiseren. De aanleg
van een weefvak tussen de twee aansluiting is vanwege de afstand (meer dan 3 km) niet
gewenst.

Aanpassing van de splitsing van hoofd- en parallelstructuur met andere vormen van
rijbaanscheiding zijn mogelijk wel te realiseren. Een optimalisatie van deze splitsing kan de
doorstroming en verkeersveiligheid verbeteren. In de Verkenning wordt onderzoek naar de
optimalisatie van deze splitsing daarom meegenomen in de maatregelpakketten.

Vervolg

 Meenemen in maatregelpakket

 Meenemen als korte termijn maatregel

 Meekoppelkans

 Regiowens

 Niet kansrijk

Id. 
15, 21

Doorstroming
Verkeers-
veiligheid

Omgeving Kosten Techniek
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Factsheet A4 Hoofdrijbaan
Aanleggen spitsstrook of plusstrook

Toelichting
Aanleg van een spitsstrook of plusstrook bij de hoofdrijbaan A4.

Beoordeling
Vanuit de Tweede Kamer (motie Van Aalst) is aangegeven dat het niet wenselijk is om nieuwe
spitsstroken en/of plusstroken te realiseren. In plaats daarvan moet de inzet zijn op volledige
rijstroken met bijbehorende veiligheidsvoorzieningen (zoals een vluchtstrook). Om deze reden
worden deze maatregelen niet verder beschouwd.

Id. 
102

Spitsstrook Plusstrook

Vervolg

 Meenemen in maatregelpakket

 Meenemen als korte termijn maatregel

 Meekoppelkans

 Regiowens

 Niet kansrijk
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Factsheet A4 Hoofdrijbaan
Geen wegversmallingen op de A4

Toelichting
De A4 kent wegversmallingen. Deze versmallingen zorgt voor hinder doordat mensen
langzamer gaan rijden. Er ontstaan verkeersonveilige situaties en opstoppingen. Door de
wegversmallingen weg te nemen verbetert de doorstroming en de verkeersveiligheid op dit
punt.

Beoordeling
Als de A4 op geen enkel punt een wegversmalling (van 3 > 2 of anders) heeft, dan betekent dit
dat over de hele lengte de capaciteit gelijk moet blijven. Hoewel dit een interessante optie lijkt,
heeft dit veel impact. De A4 moet dezelfde breedte hebben van Burgerveen tot de N14 en dan
uitgaan van de meest grote stroom. Dit betekent uitbreiding naar minimaal 5 rijstroken over
het hele tracé, waardoor er een groot ruimtebeslag nodig is en een groot deel van de
kunstwerken aangepast moeten worden. Dit leidt tot hoge kosten en een grote impact op de
omgeving.

Qua doorstroming verbetert dit aanzienlijk, althans op de A4 zelf. De grote
verkeersaantrekkende werking zal echter voor problemen zorgen op het onderliggend
wegennet of op de A4 stroomop- en afwaarts, N11, A44 en/of andere hoofdwegen. In de
uiteindelijke oplossingsrichtingen wordt uiteraard wel gekeken naar het voorkomen van nieuwe
flessenhalsen, maar vanwege het sterk variërende verkeersaanbod tussen de verschillende
wegdelen, zal er altijd wel wisseling in het aantal rijbanen blijven bestaan.

Vervolg

 Meenemen in maatregelpakket

 Meenemen als korte termijn maatregel

 Meekoppelkans

 Regiowens

 Niet kansrijk
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Factsheet Knooppunt Hofvliet

Toelichting
In de periode tot 2023 worden op het traject tussen aansluiting Leidschendam (#8) en
aansluiting Zoeterwoude-Rijndijk (#6a) werkzaamheden uitgevoerd. De werkzaamheden
bestaan uit:
- Verbreding van de A4 tussen de N14 en Vlietland van 2x3 naar 2x4 rijstroken.
- Aanleg van de N434 (Rijnlandroute) met een nieuw knooppunt, knooppunt Hofvliet, op de

A4 met een aanpassing van zowel de hoofdrijbaan als de parallelrijbanen.

De voorgestelde maatregelen hebben betrekking op de huidige situatie. De maatregelen
worden meegenomen in de voorgenomen werkzaamheden van de RijnlandRoute, en zijn
daarmee geen onderdeel van dit project. Binnen dit project zijn deze maatregelen
uitgangspunt, en worden ze niet verder als maatregel in het proces meegenomen.

Vervolg

 Meenemen in maatregelpakket

 Meenemen als korte termijn maatregel

 Meekoppelkans

 Regiowens

 Niet kansrijk

Id. 
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Factsheet A4 Parallelstructuur
Aanbrengen extra doorsteken naar hoofdrijbaan

Toelichting
De A4 is vanaf het knooppunt Hofvliet tot de aansluiting Zoeterwoude-Rijndijk (#6a) voorzien
van een parallelstructuur. In de maatregelen wordt voorgesteld om aanvullende doorsteken te
creëren tussen de parallelstructuur en de hoofdrijbaan.
- Na het weefvak op de parallelbaan vanaf de N11 naar de hoofdrijbaan rechts.
- Na het weefvak op de parallelbaan vanaf de N206 naar de hoofdrijbaan links.
- Voor het verkeer richting de N11 na de aansluiting N206 naar de parallelbaan links.

Beoordeling
Ter plaatse van discontinuïteiten in een rijbaan treden rijstrookwisselingen op, hetgeen tot
turbulentie in de verkeersstroom leidt. Dit heeft een nadelig effect op de capaciteit van een
rijbaan en kan leiden tot snelheidsverschillen en verkeersonveiligheid.

De parallelstructuur heeft als doel het aantal discontinuïteiten/verstoringen op de hoofdrijbaan
te beperken zodat de doorstroming op de hoofdrijbaan verbetert. Bijkomende doorsteken
(discontinuïteiten/verstoringen) hebben een negatieve invloed op de verkeersdoorstroming op
de hoofdrijbaan. Anderzijds zijn, omwille van de beperkte tussenafstanden van het knooppunt
en de aansluitingen, de doorsteken op de parallelbaan niet in te passen conform de vigerende
richtlijnen (ROA2017). Daarom wordt deze maatregel niet verder meegenomen in dit traject.

Vervolg

 Meenemen in maatregelpakket

 Meenemen als korte termijn maatregel

 Meekoppelkans

 Regiowens

 Niet kansrijk
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Factsheet A4 Hoofdrijbaan
Aansluiting Zoeterwoude-Rijndijk (N11) richting Den Haag

Toelichting
Op het einde van de verdiepte ligging bij Leiden richting Den Haag is de uitvoeging richting de
parallelbaan en aansluiting Zoeterwoude-Rijndijk gelegen. De uitvoeging is vormgegeven als
een taperuitvoeging (klik hier voor meer uitleg over een taper).
De voorgestelde maatregelen met betrekking tot de uitvoeger/splitsing dienen in samenhang
beschouwd te worden. De maatregelen bestaan uit:
- Taperuitvoeging vervangen door dubbele uitvoegstrook en verlengen
- Rijstrookbeëindiging na uitvoeging parallelbaan stroomafwaarts verplaatsen
- Taperuitvoeging vervangen door splitsing

Beoordeling
Een taperuitvoeging mag volgens de vigerende ontwerprichtlijnen (ROA2017) op deze locatie
omwille van de hoge I/C verhoudingen niet toegepast worden. Wijziging van de vormgeving van
de aansluiting richting parallelbaan is noodzakelijk en kan aangepast worden in een uitvoeger
of een splitsing. In principe heeft een uitvoeger de voorkeur, omdat bij een splitsing het
doorgaande (vracht)verkeer van rijstrook moet wisselen. Maar bij toepassing van een
uitvoeging is de rijstrookbeëindiging stroomafwaarts ook nog steeds noodzakelijk. Bij
toepassing van een splitsing is deze overbodig en kan deze komen te vervallen.

De definitieve keuze kan gemaakt worden op basis van verkeerssimulatie in volgende fase. De
maatregel wordt in ieder geval meegenomen in een maatregelpakket.

Vervolg

 Meenemen in maatregelpakket

 Meenemen als korte termijn maatregel

 Meekoppelkans

 Regiowens

 Niet kansrijk
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Factsheet A4 Parallelstructuur
Aansluiting Zoeterwoude-Rijndijk (N11) richting Amsterdam

Toelichting
De voorgestelde maatregelen hebben betrekking op de invoegstrook van de N11 richting
Amsterdam. Omwille van de opgaande helling voegt het verkeer, met name het vrachtverkeer,
niet met een ideale snelheid in op de parallelstructuur. De voorgestelde maatregelen zijn:
- Verlengen van de invoegstrook (tot in tunnelbak) en zichtbaarheid van het einde

verbeteren
- Invoegstrook vervangen door samenvoeging en door middel van taper laten invoegen op de

hoofdrijbaan
- Doorgetrokken streep verlengen voor beter invoegen

Beoordeling
Ontwerptechnisch zijn er mogelijkheden om de acceleratielengte te vergroten door
verplaatsing van de invoegstrook stroomafwaarts. Het is conform de vigerende richtlijnen niet
mogelijk om de parallelstructuur door middel van een ‘taper’ te laten invoegen op de
hoofdrijbaan. Dit betekent dat vervanging door een samenvoeging niet mogelijk is.

Het verleggen van de invoegstrook heeft een positief effect op de verkeersveiligheid en
doorstroming. De maatregel wordt meegenomen in een maatregelpakket en wordt nader
gedetailleerd in het ontwerpproces.

Vervolg

 Meenemen in maatregelpakket

 Meenemen als korte termijn maatregel

 Meekoppelkans

 Regiowens

 Niet kansrijk
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Factsheet A4 Parallelstructuur
Aanpassen aansluiting Zoeterwoude-Dorp

Toelichting
Voor de aansluiting Zoeterwoude-Dorp zijn twee maatregelen aangedragen:
- Maak de doorgetrokken streep langer richting Amsterdam.
- Maak de uitvoegstrook langer.

Beoordeling
Ontwerptechnisch zijn er mogelijkheden om de uitvoegstrook te vergroten of de doorgetrokken
streep te verlengen. Beide maatregelen kunnen een licht positief effect hebben op de
verkeersveiligheid en doorstroming.

De uitvoeging op de afrit Zoeterwoude-Dorp vanuit Den Haag wordt reeds aangepast bij de
aanleg van de RijnlandRoute. Hiermee wordt de uitvoegstrook verlengd, waardoor de
voorgestelde maatregel niet meer relevant is en dus niet verder beschouwd wordt.

Het verlengen van de doorgetrokken streep richting Amsterdam zorgt ervoor dat auto’s vanuit
de invoegstrook meer snelheid kunnen maken, waardoor het weven met dezelfde snelheid
mogelijk is. Deze maatregel wordt daarom meegenomen als korte termijn maatregel en als
zodanig later verder onderzocht.

Vervolg

 Meenemen in maatregelpakket

 Meenemen als korte termijn maatregel

 Meekoppelkans

 Regiowens

 Niet kansrijk
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Factsheet A4 Parallelstructuur
Verlengen parallelstructuur

Toelichting
De voorgestelde maatregelen hebben betrekking op het verlengen van de huidige
parallelstructuur richting Amsterdam. De voorgestelde maatregelen zijn:
- Doortrekken parallelstructuur tot Roelofarendsveen
- Doortrekken parallelstructuur van Den Haag tot Amsterdam
- Doortrekken parallelstructuur tot Hoogmade

Beoordeling
In de verdiepte ligging in Leiden is er geen ruimte beschikbaar voor het doortrekken van de
parallelstructuur. Dit betekent dat voor de parallelstructuren nieuwe kusntwerken aangebracht
moeten worden. Gezien de beperkte beschikbare ruimte aan beide zijden van de verdiepte
ligging heeft dit grote consequenties voor de bebouwing aan beide zijden van de A4. Qua
kosten en constructie is dit een complexe en dure opgave met grote impact op de omgeving.
Het effect op doorstroming is hierbij beperkt, omdat de belangrijkste knelpunten niet opgelost
worden.

Een parallelstructuur heeft als doel de aansluitingen met een beperkte tussenafstand te
bundelen zodat het aantal discontinuïteiten/verstoringen op de hoofdrijbaan wordt beperkt. In
de huidige situatie zijn knooppunt Hofvliet (km 36,4), de aansluitingen Zoeterwoude-Dorp (km
35,0) en Zoeterwoude-Rijndijk (km 33,4) aangesloten op de parallelstructuur. De afstand tot
aansluiting Hoogmade (km 29,1) en aansluiting Roelofarendsveen (km 23,4) is dermate groot
dat doortrekken van de parallelstructuur geen toegevoegde waarde heeft.

Vervolg

 Meenemen in maatregelpakket

 Meenemen als korte termijn maatregel

 Meekoppelkans

 Regiowens

 Niet kansrijk
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Factsheet A4 Parallelstructuur
Uitbreiden parallelstructuur met een rijstrook

Toelichting
De voorgestelde maatregelen hebben betrekking op het verbreden van de parallelstructuur met
één rijstrook in beide richtingen.

Beoordeling
Bij het verbreden van alleen de parallelstructuur verbetert de doorstroming op de parallelbaan.
De I/C-waarden zijn hier al grotendeels onder de 0,7 wat een vlotte doorstroming garandeert.
Door een extra rijstrook op de parallelbaan worden ook de knelpunten bij de aansluitingen
Zoeterwoude-Rijndijk afdoende opgelost. Op de hoofdrijbaan is ook sprake van een duidelijke
verbetering van de I/C-verhoudingen ter plaats van de parallelbaan. Door de extra capaciteit die
ontstaat kan doorgaand verkeer ook de parallelbaan kiezen.

Een negatief effect van deze maatregel is dat het knelpunt waar de parallelbaan samenvoegt met
de hoofdrijbaan wordt verergerd. Daarnaast doet deze maatregel niets voor de hoge I/C-
verhoudingen (>0,9) tussen Hoogmade en knooppunt Burgerveen en tussen knooppunt Hofvliet
en de N14. Ook is het een te omvangrijke maatregel om alleen de aanwezige knelpunten op de
parallelstructuur aan te pakken (hiervoor zijn maatregelen 5.2 en 5.3 beter passend). Kleine
aanpassingen aan de parallelbaan, in combinatie met uitbreiding van de hoofdrijbaan kunnen wel
nuttig zijn. In de volgende sheets zijn de I/C-verhoudingen van deze maatregel vergeleken met die
van de referentiesituatie.

Vervolg

 Meenemen in maatregelpakket

 Meenemen als korte termijn maatregel

 Meekoppelkans

 Regiowens

 Niet kansrijk
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Uitbreiden parallelstructuur met een rijstrook
Vergelijking I/C-verhoudingen ochtendspits referentiesituatie (links) en verbreding parallelstructuur (rechts) op het noordelijk deel

Id. 
34, 45



Uitbreiden parallelstructuur met een rijstrook
Vergelijking I/C-verhoudingen ochtendspits referentiesituatie (links) en verbreding parallelstructuur (rechts) op het zuidelijk deel

Id. 
34, 45



Uitbreiden parallelstructuur met een rijstrook
Vergelijking I/C-verhoudingen ochtendspits referentiesituatie (links) en verbreding parallelstructuur (rechts) ingezoomd parallelstructuur

Id. 
34, 45
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Factsheet Licht en zicht
Dichtmaken bovenzijde verdiepte ligging

Toelichting
Door de openingen aan de bovenzijde van de verdiepte ligging kan een stroboscopisch effect
ontstaan. De voorgestelde maatregel is het dichtmaken van de bovenzijde bij de verdiepte
ligging.

Beoordeling
De verdiepte ligging is zodanig vormgegeven dat geen sprake is van een tunnel. Op het moment
dat de bovenzijde dichtgemaakt wordt, moet dit deel van de weg voldoen aan de richtlijnen
van een tunnel. Er mogen dan geen aansluitingen binnen een kilometer van de tunnel aanwezig
zijn. Ook vanuit externe veiligheid is het dichtmaken van de verdiepte ligging niet gewenst.
Vanwege explosiegevaar als gevolg van het vervoer van gevaarlijke stoffen, dient minimaal 25%
van de overkapping open te zijn.

Het effect op de doorstroming op de A4 is zeer beperkt. Vanwege deze redenen wordt deze
maatregel niet meegenomen in een maatregelpakket.

Vervolg

 Meenemen in maatregelpakket

 Meenemen als korte termijn maatregel

 Meekoppelkans

 Regiowens

 Niet kansrijk
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Factsheet Licht en zicht
De kleur van wanden en plafond aanpassen

Toelichting
De wanden en plafonds bij de verdiepte ligging worden als donker ervaren. Het voorstel is een
geleidelijke overgang van licht naar donker door bijvoorbeeld de wanden in lichtere kleuren te
verven.

Beoordeling
In de verdiepte ligging zijn de wanden in grijstinten. Het donkerste punt is de passage van het
Limesaquaduct. Hier is een donker plafond, die een ‘krapper’ gevoel kan geven. Dit zal met
lichtere verf enigszins verbeteren. Meer en heldere verlichting kunnen dit gevoel wel
verminderen. Dit heeft een klein positief effect op de verkeersveiligheid. De maatregel wordt
meegenomen als korte termijn maatregel.

Vervolg

 Meenemen in maatregelpakket

 Meenemen als korte termijn maatregel

 Meekoppelkans

 Regiowens

 Niet kansrijk
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Factsheet Licht en zicht
Geluidschermen voorzien van matte coating

Toelichting
Vanaf de verdiepte ligging wordt de schittering van de zon op het aanwezige geluidscherm als
hinderlijk ervaren. De schermen zijn reeds bespoten met zetmeel. Over dit effect is men niet
tevreden.

Beoordeling
Een matte coating heeft een klein positief verkeersveiligheidseffect voor weggebruikers die uit
de relatief donkere verdiepte ligging komen. Het is nog niet duidelijk wat de mogelijkheden
hiervoor zijn, maar de maatregel in deze of soortgelijke vorm is kansrijk genoeg om in het korte
termijn maatregel meegenomen te worden om verder te onderzoeken. Vervolg

 Meenemen in maatregelpakket

 Meenemen als korte termijn maatregel

 Meekoppelkans

 Regiowens

 Niet kansrijk
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Factsheet Licht en zicht
‘Ontsteek uw verlichting’ bij verdiepte ligging

Toelichting
Bord(en) ‘ontsteek uw verlichting’ staat nu circa 200 meter voor het begin van de verdiepte
ligging. Als oplossing wordt aangegeven dat dit op een opvallender plaats en aan beide zijden
van rijbaan komt te staan.

Beoordeling
Door de automatische verlichting van veel auto’s gaat deze pas later in de verdiepte ligging aan.
Hierdoor hebben achterliggende auto’s het idee dat de betreffende auto remt (interpretatie als
remlicht). Door een eerder en beter zichtbaar bord ‘ontsteek uw verlichting’ kan dit effect
voorkomen worden. Dit heeft een klein positief effect op de verkeersveiligheid. De maatregel
wordt meegenomen als korte termijn maatregel.

Vervolg

 Meenemen in maatregelpakket

 Meenemen als korte termijn maatregel

 Meekoppelkans

 Regiowens

 Niet kansrijk
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Factsheet OV en Fiets
Extra treinen

Toelichting
Als maatregel is het inzetten van extra treinen tussen Leiden en Den Haag benoemd.

Beoordeling
Volgens de huidige dienstregeling rijden er vanaf Leiden Centraal acht intercity’s en vier
sprinters per uur richting Den Haag. Met extra treinen kan de frequentie van het treinverkeer
worden verhoogd. Hierdoor neemt de gemiddelde wachttijd en daarmee de totale reistijd af.
Het openbaar vervoer wordt hiermee meer concurrerend met de auto. De uitbreiding van de
spoorcapaciteit en/of meer treinen valt echter buiten de scope van deze Verkenning.

In regionaal verband wordt op dit moment wel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor
uitbreiding van het spoor en/of de dienstregeling. Als Regiowens wordt deze maatregel verder
onderzocht, maar in de Verkenning wordt deze niet meegenomen.

Id. 
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 Meekoppelkans

 Regiowens

 Niet kansrijk

7.1



Factsheet OV en Fiets
Nieuw treinstation Leiden Meerburg

Toelichting
De maatregel betreft de realisatie van een nieuw treinstation Leiden Meerburg (of
Zoeterwoude) nabij werkgevers als Heineken.

Beoordeling
In het verleden is onderzocht of een nieuw NS-station Leiden Meerburg (of Zoeterwoude)
gelegen in de oksel van de A4 en N11. Uit deze analyses bleek dat de kosten en baten van dit
nieuwe station te ver uiteen liggen. Plannen voor capaciteitsuitbreiding van de
spoorverbinding tussen Leiden en Utrecht worden op dit moment onderzocht door de
provincies, NS, ProRail en de betrokken gemeenten.

Met behulp van de mobiliteitsscan is (zie figuur) is onderzocht waar het autoverkeer door een
nieuw treinstation afneemt. In totaal neemt het verkeer hier af met circa 140 auto’s. Op de A4
neemt het verkeer niet af (<50 auto’s per uur op één wegvak). Deze maatregel wordt
meegenomen als Regiowens, doordat het geen directe relatie heeft met de A4. In overleg
hebben de regiopartners aangegeven dat hier op dit moment geen prioriteit ligt of nader
onderzoek over plaats zal vinden.

Id. 
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Factsheet OV en Fiets
Verbeteren busverbindingen Leiden - Schiphol

Toelichting
Er zijn diverse maatregelen benoemd voor het verbeteren van de busverbindingen op en
rondom de A4. Dit betreft:
• Aanleggen of verbeteren van HOV-verbindingen tussen Schiphol en Leiden Centraal met

stops Leiderdorp, Roelofarendsveen en de Ruygen Hoek)
• R-Net busstation Zoeterwoude

Beoordeling
Extra HOV-verbindingen en busstations verbeteren de multimodale bereikbaarheid van het
gebied. Er is al een huidige buslijn van Leiden Centraal station tot Schiphol: Q-liner 365. Deze
gaat niet over de A4, maar gaat langs de dorpen Oude Wetering, Weteringbrug, Leimuiderbrug,
Hoofddorp en De Hoek. De totale reisduur is 53 minuten en de buslijn heeft een frequentie van
twee keer per uur. Een realisatie van een snelle busverbinding over de A4 via Zoeterwoude
(Grote Polder), Leiderdorp, Roelofarendsveen en de Ruygen Hoek zal tot circa 200 auto’s uit de
spits kunnen halen op dit traject (zie figuur). Daarmee is dit een kansrijke maatregel met
mogelijk een beperkt positieve impact op de A4. De maatregel wordt daarom meegenomen als
meekoppelkans en ook als regiowens, omdat het ook voor de regio een relevante bijdrage kan
leveren aan het verbeteren van de lokale bereikbaarheid.
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Factsheet OV en Fiets
Verbeteren busverbindingen Rotterdam - Leiden

Toelichting
Er rijden op dit moment twee buslijnen tussen Rotterdam en Leiden: de RET ZoRo-bus 170 (20
minuten) (van Rotterdam naar Zoetermeer) en Arriva buslijn 400 van Zoetermeer Centrum
West naar Leiden (30 minuten). Als de reiziger over wil stappen op de andere bus heeft 5 tot 10
minuten wachttijd. De maatregel betreft het verbeteren van deze verbinding.

Beoordeling
Een verbetering van de (H)OV-verbinding tussen Rotterdam en Leiden kan bereikt worden door
de bestaande buslijnen beter te koppelen (of deels te vervangen door een nieuwe
snelbusverbinding). Dit is wel gecompliceerd omdat het twee concessiehouders betreft. Een
goede koppeling kan gemaakt worden met het nieuwe station Bleizo.

De doorstroming kan op het A4-traject (licht) verbeteren door deze maatregel. De overige
effecten en kosten zijn beperkt. Daarmee is het een meekoppelkans voor de A4 en ook een
regiowens, omdat het ook voor de regio een relevante bijdrage kan leveren aan het verbeteren
van de lokale bereikbaarheid.
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Factsheet OV en Fiets
Extra lange afstand fietsverbindingen

Toelichting
De maatregel betreft het realiseren van één of meer lange afstand fietsverbindingen langs de
A4.

Beoordeling
Snelle fietsverbindingen verbeteren de multimodale bereikbaarheid van het gebied. Het
faciliteert bovendien de opkomst en het gebruik van de snelle e-bikes. Eerdere onderzoeken
geven echter aan dat het onvoldoende leidt tot een wezenlijke vermindering van het (langere-
afstand) autoverkeer. De kosten voor een snelfietsroute variëren van 3 – 17 miljoen euro
(Snelfietsroutes, 2018). Uit de probleemanalyse blijkt dat het aantal automobilisten, dat
gebruikt maakt van de A4 voor een afstand kleiner dan 20 kilometer, klein is. De fiets is dus
geen goed alternatief, vooral omdat de A4 met name wordt gebruikt voor (midden)lange
afstanden.

De effecten op het gehele netwerk zijn beperkt: ongeveer 300 minder auto-verplaatsingen in
de spits waarvan minder dan 50 op de A4. De provincie is daarentegen bezig diverse
snelfietsroutes aan te leggen. Hoewel specifiek voor de A4 dit weinig soelaas biedt, kan dit wel
als een Regiowens opgepakt worden. Deze routes hebben dan tot doel om afstanden tot circa
20 á 25 kilometer te overbruggen. Na overleg met de regiopartners is afgesproken
fietsverbindingen in breder perspectief nader te onderzoeken.

Id. 
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Factsheet OV en Fiets
Fietstunnel ten noorden van parkeerplaats Total tankstation

Toelichting
De maatregel betreft de optimalisatie van de fietsverbinding ten noorden van parkeerplaats
Total (onder de rotonde door)

Beoordeling
Goede fietsverbindingen verbeteren de multimodale bereikbaarheid van het gebied. Ook een
fietstunnel kan daaraan bijdragen wanneer dit een ontbrekende schakel in het fietsnetwerk is.
Deze maatregel heeft echter geen effect op de doorstroming en/of verkeersveiligheid op de A4
en wordt daarom niet opgenomen in een maatregelpakket.

Omdat de bevoegdheid voor deze maatregel bij de lokale overheden ligt, is de maatregel
besproken in regionaal verband. Het verder optimaliseren van de fietsverbindingen kan gezien
worden als een Regiowens.
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Factsheet Overig
Watertaxi/waterbus Den Haag - Leiden

Toelichting
Een alternatief vervoersmiddel dan de auto is met een watertaxi/waterbus over de Vliet van
Leiden naar Den Haag.

Beoordeling
Een watertaxi of –bus van Leiden naar Den Haag is nog niet aanwezig. Het is geen realistisch
alternatief voor de dagelijkse verkeerstroom over de A4. Hiervoor is de verbinding te langzaam,
loopt niet tussen de kerngebieden van beide steden en er zijn betere alternatieven (zoals het
OV) beschikbaar. Dit betekent dat naar verwachting weinig mensen in de spits uit de auto
stappen om gebruik te maken van de watertaxi/waterbus. De maatregel is derhalve niet
kansrijk als oplossing voor de aanpak van de doorstroming op de A4.

Een watertaxi/waterbus zal vooral gelden voor recreatief gebruik. Voor de regio kan dit wel een
interessante toevoeging zijn. Dit betekent dat het mogelijk nog wel door een lokale partij
opgepakt kan worden.

Vervolg

 Meenemen in maatregelpakket

 Meenemen als korte termijn maatregel

 Meekoppelkans

 Regiowens

 Niet kansrijk
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Factsheet OV en Fiets
OV-hub Hoogmade

Toelichting
Er zijn diverse maatregelen benoemd met betrekking tot het verbeteren van
ketenverplaatsingen (comodaliteit). Dit zijn:
• OV-hub bij Hoogmade met een snelle Schiphollijn en P+R
• Transferium dat aansluit op de RijnGouwelijn

Beoordeling
Een OV-hub (P+R met aansluiting op OV) bij Hoogmade kan ervoor zorgen dat verkeer eerder
de A4 verlaat. Uit de analyses (zie figuur) blijkt dat dit tot circa 100 á 150 auto’s uit de spits van
de A4 kan halen. Hiermee is het een maatregel die opgenomen kan worden in een
maatregelpakket, in combinatie met de meekoppelkansen voor nieuwe ov-verbindingen. Het
leidt echter niet tot een zodanige vermindering van het autoverkeer op de A4 dat andere
infrastructurele maatregelen overbodig zijn.

Transferia op andere plekken zijn minder logisch gezien de lange afstand relaties op de A4. Ook
transferia bij de N11, zoals voorgesteld, hebben geen impact op verkeer op de A4, omdat deze
loodrecht op de A4 ligt. Hierdoor vormt het verkeer geen alternatief voor verkeer op de A4.
Overige transferia zijn derhalve niet kansrijk.
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Factsheet OV en Fiets
Vrije busbaan en uitwijkstrook voor hulpdiensten

Toelichting
Er wordt voorgesteld om een vrije busbaan of uitwijkstrook voor spoedverkeer Alrijne
ziekenhuis aan te leggen bij de aansluiting Hoogmade.

Beoordeling
De verkeersafwikkeling van de verschillende rotondes nabij de aansluiting Hoogmade hebben
een invloed op de doorstroming van het openbaar vervoer en de bereikbaarheid van het
ziekenhuis. Een vrije busbaan die ook gebruik kan worden door hulpdiensten zal bijdragen tot
een betere doorstroming voor het openbaar vervoer.

Deze maatregel heeft echter geen effect op de doorstroming en/of verkeersveiligheid op de A4
en is hiermee niet kansrijk om opgenomen te worden in een maatregelpakket. De maatregel
heeft betrekking op het onderliggend wegennet en valt hierdoor niet onder de kansen voor de
A4. De maatregel wordt daarom als Regiowens meegenomen. Dit betekent dat het mogelijk
nog wel door een lokale partij opgepakt kan worden.

Id. 
39

Doorstroming
Verkeers-
veiligheid

Omgeving Kosten Techniek

0 0 0 €€€€€ 0

Vervolg

 Meenemen in maatregelpakket

 Meenemen als korte termijn maatregel

 Meekoppelkans

 Regiowens

 Niet kansrijk

7.9



Factsheets
Smart mobility



Factsheet Smart Mobility
Informeren

Toelichting
Er zijn diverse maatregelen benoemd met betrekking tot het informeren van de weggebruikers:
• Geadviseerde snelheid via lampjes voor meer afstand en minder chaotisch wegbeeld of met

in-car maatregelen snelheidsadvies geven bij (dreigende) files.
• Verkeer in verdiepte ligging sneller waarschuwen, minder snelle afwisseling in filemeldingen
• Schermen met actuele vertraging en alternatieven. En als vervanging van matrixborden zodat

je wisselende adviessnelheden kunt weergeven (80 i.p.v. 70 of 90).
• DRIP's om verkeer richting Leiden om te leiden via A44, bij Hoogmade via N446, bij keuze

hoofd- of parallelbaan en bij A44/RLR.

Beoordeling
DRIP’s, in-car maatregelen of schermen zijn maatregelen om automobilisten te adviseren het
rijgedrag aan te passen of alternatieve routes te kiezen. Het informeren van weggebruikers kan
ertoe leiden dat men zich eerder en beter aanpast op de actuele situatie. Een geadviseerde
snelheid kan ertoe leiden dat onderlinge snelheidsverschillen verminderen en de doorstroming
verbetert, ook de kans op ongevallen neemt af door tijdige en duidelijke informatievoorziening.

DRIP’s geven reizigers actuele informatie over de reistijden. Dit kan een nuttige toevoeging zijn
om de keuze tussen hoofd- en parallelbaan te sturen en op die manier de volledige capaciteit van
de A4 te benutten. In maatregelpakketten wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om hier
in dit project invulling aan te geven.

Id. 
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Factsheet Smart Mobility
Spitsheffing

Toelichting
Er zijn diverse maatregelen benoemd met betrekking tot het verminderen van het autoverkeer:
• Spitsheffing
• Vergoeding voor spitsmijden

Beoordeling
Een spitsheffing leidt tot het verhogen van de autokosten waardoor het autogebruik merkbaar
afneemt. Een vergoeding voor spitsmijden zorgt ervoor dat het autogebruik in de spitsperioden
afneemt.

Spitsheffing of spitsmijden overstijgt het niveau van deze Verkenning. Hiervoor worden, indien
wenselijk, landelijke afspraken overgemaakt. Op dit moment staat dit niet op de politieke
agenda en het is niet de verwachting dat dit op korte termijn ingevoerd wordt.

Id. 
17, 97

Doorstroming
Verkeers-
veiligheid

Omgeving Kosten Techniek

+ 0 0 €€€€€ 0

Vervolg

 Meenemen in maatregelpakket

 Meenemen als korte termijn maatregel

 Meekoppelkans

 Regiowens

 Niet kansrijk

8.2



Factsheet Smart Mobility
Werkgeversaanpak

Toelichting
Het verminderen van het aantal auto’s tijdens de spits kan gestimuleerd worden middels een
werkgeversaanpak: bijvoorbeeld door thuis te werken, flexibele werktijden of door
werknemers te stimuleren om de fiets te pakken.

Beoordeling
Het stimuleren van thuiswerken en flexibele werktijden zorgt voor minder verkeer in de spits.
Eerdere onderzoeken wijzen uit dat als gevolg van de hedendaagse congestie veel
werkgevers/werknemers in de praktijk al voor dergelijke oplossingen kiezen. Dit kan wel als
meekoppelkans met enkele grote werkgevers in de omgeving als kansrijke maatregel verder
beschouwd worden.
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Factsheet Smart Mobility
Vergroten carpoolplaatsen

Toelichting
De maatregel betreft het vergroten van de carpoolplaatsen (onder andere bij Groene Hart-
plein).

Beoordeling
Daar waar bestaande carpoolplaatsen in de praktijk vol zijn, is vergroting zinvol. Dit leidt tot
minder autoverkeer op de A4. Het effect op zich is niet groot, maar is een goede optie in
combinatie met andere stimulerende maatregelen om het autogebruik te verminderen en met
OV-lijnen en fietsverbindingen. De maatregel wordt daarom meegenomen in een
maatregelpakket, in combinatie met de meekoppelkansen voor ov-verbindingen.
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Factsheet Smart Mobility
Adaptieve infrastructuur

Toelichting
Er zijn maatregelen benoemd met betrekking tot het slim verbeteren van de infrastructuur:
• Doelgroepenstrook zoals vrachtverkeer alleen op meest rechter rijstrook en nevenrijbanen

inrichten met bijvoorbeeld dynamische bebording in geval van ongeval/file
• Creëren van wisselbanen voor ochtend/avondspits en flexibele opstelvakken
• Weggebruikers stimuleren om meer afstand te houden, bijvoorbeeld met tekens op de weg

Beoordeling
Voor een efficiënte benutting van het wegennet is een doelgroepenstrook minder interessant
omdat een deel van de beschikbare capaciteit onbenut blijft. Dit is niet kosteneffectief.
Nevenrijbanen vereisen fysieke ruimte die op veel plekken niet beschikbaar is. De
verkeersberekeningen laten zien dat er tussen Den Haag en Amsterdam geen duidelijk
spitsrichting is. Beide rijrichtingen zijn in beide spitsperioden druk waardoor een wisselbaan
minder zinvol is. Ook een strook specifiek voor vrachtverkeer is niet kansrijk, vanwege het
relatief beperkte aandeel vrachtverkeer (ongeveer 7%).

Tot slot is het werken met tekens op de weg alleen zinvol als dit digitale tekens zijn, omdat de
afstand in en buiten de spitsperiode anders is. De techniek is momenteel nog niet zover en
vraagt een forse investering, terwijl het effect ook op andere manieren kan worden bereikt (zie
volgende factsheets). De genoemde maatregelen worden als niet kansrijk beschouwd.

Id. 
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Factsheet Smart Mobility
Dosering van het invoegend verkeer

Toelichting
Verbeteren van de dosering van het invoegend verkeer (63)
• Toeritdosering bij aansluitingen en weven dynamischer maken i.p.v. in kolonnes door

stoplicht

Beoordeling
Toeritdosering zorgt ervoor dat het invoegend verkeer meer gelijkmatig de snelweg op rijdt. Dit
kan het invoegen en de doorstroming op de A4 verbeteren. Bij verkeerslichten zijn colonnes
niet te voorkomen, omdat bij het dynamisch maken sprake is van langere ontruimingstijden.
Meer afstand zorgt voor een kleinere kans op ongevallen/incidenten maar leidt ook tot een
vermindering van de capaciteit van de toerit. Voor de verbetering van de doorstroming en de
verkeersveiligheid op de A4 is de toeritdosering van invoegend verkeer een interessante
maatregel om te onderzoeken. Dit wordt daarom ook meegenomen in het opstellen van de
maatregelpakketten.
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Factsheet Smart Mobility
Maximum snelheden

Toelichting
Er zijn diverse maatregelen benoemd ten aanzien van de maximum snelheid. Dit zijn:
• Snelheid 80 km/uur
• Snelheid 100 km/uur (vaste constante snelheid)
• Snelheid 130 km/uur

Beoordeling
Voor het snelheidsregime van snelwegen wordt aangesloten bij de landelijke wetgeving op dit
gebied. Dit is ook als een niet kansrijke maatregel benoemd in de Startbeslissing. In
voorbereiding op de Startbeslissing is er verkeerskundig onderzoek uitgevoerd naar de effecten
van snelheidsverlaging en dynamische snelheden. Hieruit is gebleken dat het verlagen of
dynamisch maken van de snelheid onvoldoende effect heeft op de doorstroming.

De weg wordt ontworpen voor een maximumsnelheid van 130 km/uur, maar vanuit landelijke
wetgeving zal de uiteindelijke snelheid bepaald worden. Een aanpassing van de maximum
snelheid wordt daarom in deze Verkenning niet gezien als kansrijke maatregel voor het
verbeteren van de doorstroming op de A4.

Id. 
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Factsheet Smart Mobility
Truck platooning

Toelichting
De maatregel betreft het elektronisch koppelen van vrachtauto’s aan elkaar: truck platooning.

Beoordeling
Truck platooning is een nieuwe maatregel waarvoor al diverse proeven in Nederland zijn
uitgevoerd. De maatregel is vooral kansrijk als sprake is van een groot percentage vrachtauto’s
die over lange afstand rijden. Op de A4 is het aandeel vrachtverkeer niet hoog genoeg om deze
maatregel specifiek in te voeren. Uit onderzoek is gebleken dat alleen wegen met een minimaal
vrachtauto-aandeel van 25 procent kansrijk zijn voor truck platooning. Op de A4 ligt het
aandeel onder de 10 procent. Ook het grote aantal op- en afritten is niet bevorderlijk. Deze
maatregel is daarom als niet kansrijk beoordeeld.

Id. 
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Factsheet Smart Mobility
Stay in your lane

Toelichting
De maatregel betreft het toepassen van stay in your lane principe. Bij keep your lane blijft
verkeer zoveel mogelijk in de eigen rijstrook rijden op eigen snelheid.

Beoordeling
Voor het principe stay in your lane bij snelwegen van drie rijstroken of meer is in 2011 en 2013
nader onderzoek verricht. De minister heeft de Tweede Kamer eind 2013 hierover nader
geïnformeerd. Hieruit bleek dat uit onderzoek van TrafficQuest, een samenwerkingsverband
van Rijkswaterstaat, TNO en de TU Delft op het gebied van verkeersmanagement, is gebleken
dat alle rijstroken op wegen met drie of meer rijstroken goed worden benut. Het
veronderstelde probleem ‘onderbenutting van de linkerrijstrook door de regel zoveel mogelijk
rechts houden’ waar “Keep your lane” mogelijk een oplossing voor kan bieden, is gelet hierop
niet aanwezig.

De minister heeft daarom besloten dit principe niet breder in te zetten. De maatregel wordt
daarom als niet kansrijk beschouwd.

Id. 
72

Doorstroming
Verkeers-
veiligheid

Omgeving Kosten Techniek

0 0 0 €€€€€ 0

Vervolg

 Meenemen in maatregelpakket

 Meenemen als korte termijn maatregel

 Meekoppelkans

 Regiowens

 Niet kansrijk

8.9



Factsheets
Overig



Factsheet Overig
Incident management

Toelichting
De maatregel betreft het stand-by zetten van de sleepdienst bij drukke punten waar regelmatig
ongelukken gebeuren.

Beoordeling
Het stand-by zetten van de sleepdienst zorgt ervoor dat de weg bij incidenten sneller vrij is. In
een reguliere verkeersituatie is echter nog steeds sprake van een knelpunt waardoor een
verbreding noodzakelijk blijft. De maatregel wordt daarom meegenomen als korte termijn
maatregel.

Id. 
1
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Factsheet Overig
Inhaalverbod vrachtwagens instellen

Toelichting
Op de A4 geldt op dit moment geen inhaalverbod voor vrachtwagen, zie ook de figuur. De
voorgestelde maatregel stelt wel een verbod is tijdens de spitsperiode, dynamisch, gedurende
de dagperiode of gedurende dag, avond en nacht.

Beoordeling
Het invoeren van een inhaalverbod voor vrachtwagens leidt tot een licht positief effect op de
verkeersveiligheid. Er ontstaat een overzichtelijker wegbeeld voor automobilisten en de
relatieve snelheden (bij inhalende vrachtauto’s) worden verminderd. Het effect van een
inhaalverbod op de A4 is echter zeer beperkt, vanwege het geringe aantal vrachtwagens
(ongeveer 7%). Met name op wegdelen met meer dan twee rijstroken is er nauwelijks effect op
de verkeersveiligheid en doorstroming en neemt bovendien de kans op kolonnevorming van
vrachtverkeer toe, waardoor het in- en uitvoegen belemmerd kan worden.

Het wel of niet instellen van een inhaalverbod voor vrachtwagens betreft landelijk beleid, dat 
buiten de MIRT-Verkenning ligt. Voor deze Verkenning is de maatregel daardoor niet kansrijk.

Id. 
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Factsheet Overig
Financiën eerder beschikbaar stellen

Toelichting
De realisatie van de A4 staat nu gepland voor 2028. Door de financiën eerder beschikbaar te
stellen, kan de realisatie eerder plaatsvinden.

Beoordeling
Het is een politiek besluit geweest om het budget vanaf 2028 beschikbaar te stellen. Het
besluit is genomen in relatie tot de financiering en tijdpad van andere projecten. Daarnaast
vinden nu en in de komende jaren veel projecten in de Randstad plaats. Van belang is dat de
Randstad bereikbaar blijft. Het eventueel naar voren halen van het budget voor de uitvoering
van de maatregelen op de A4 tussen Burgerveen en de N14 vergt een nieuw politiek besluit. Vervolg

 Onderdeel van politiek-bestuurlijke afweging

Id. 
55
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Factsheet Overig
Subsidie om mensen dichter bij werk te laten wonen 

Toelichting
Door subsidie te verlenen aan mensen die verhuizen om dichter bij hun werk te laten, neemt
het aantal gebruikers op de A4 mogelijk af.

Beoordeling
Deze maatregel is niet kansrijk, omdat deze de scope van deze Verkenning overstijgt. Uit diverse
onderzoeken is gebleken dat deze maatregel slechts een klein, tijdelijk effect heeft. Op de lange
termijn zijn er vrijwel geen wijzigingen in de woon-werkafstanden en –reistijden. Daarnaast is
het de vraag of de maatregel überhaupt wenselijk en (juridisch) mogelijk is.

Vervolg

 Meenemen in maatregelpakket

 Meenemen als korte termijn maatregel

 Meekoppelkans
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Factsheet Overig
Strenger controleren op snelheid en gedrag

Toelichting
Een veelgehoorde irritatie op de snelweg is het gebruik van de smartphone, bumperkleven en
te hard rijden. Door strenger te controleren kan dit aangepakt worden.

Beoordeling
Vanuit meerdere informatiebijeenkomsten en reacties is aandacht gevraagd voor gedrag van
weggebruikers. Het handhaven van de regels en het strenger controleren op asociaal rijgedrag
zijn de belangrijkste elementen hieruit. Het rijgedrag van weggebruikers kan leiden tot
verkeersonveilige situaties en uiteindelijk tot files. Strenger controleren hierop kan daarom
positief bijdragen aan het oplossen van de knelpunten op de A4. Handhaving van de
verkeersregels is echter een taak van de politie. De reacties worden daarom meegenomen in
overleggen met het Openbaar Ministerie, maar maken geen onderdeel uit van deze
Verkenning.

Vervolg

 Meenemen in maatregelpakket

 Meenemen als korte termijn maatregel

 Meekoppelkans
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 Niet kansrijk
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Factsheet Overig
Kruipstrook in beide richtingen

Toelichting
Een kruipstrook is een rijstrook die ter plaatse van een steile helling bergop wordt toegepast.

Beoordeling
Kruipstroken zijn zeldzaam in Nederland. Bij sommige steile kunstwerken, zoals tunnels, is het
toegepast en ook bij de A76 tussen knooppunt Ten Esschen en Simpelveld. Bij de A4 is echter
geen sprake van (steile) hellingen die het gebruik van een kruipstrook nodig maken. Deze
maatregel is daarom niet kansrijk.

Vervolg

 Meenemen in maatregelpakket

 Meenemen als korte termijn maatregel

 Meekoppelkans

 Regiowens

 Niet kansrijk
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Factsheet Overig
Lammebrug niet meer openen tijdens spits

Toelichting
De Lammebrug staat ook tijdens de spits regelmatig open, hierdoor is er terugslag op de N206.

Beoordeling
In de figuur is te zien hoe vaak de brug gedurende de dag open is. In de ochtendspits is dit
gemiddeld circa 2,5 á 8% in de avondspits circa 4 á 6% van de tijd. Door de brug tijdens de spits
dicht te houden, ontstaat minder file op de N206. Deze maatregel heeft geen effect op het
verbeteren van de doorstroming of verkeersveiligheid op de A4. Dit betekent dat deze niet in
een pakket meegenomen wordt. Daarnaast geldt ook dat door de realisatie van de
Rijnlandroute dit deel van de N206 minder zwaar belast zal worden. Desalniettemin is het een
maatregel die als Regiowens beschouwd wordt. De brug wordt in het kader van de
RijnlandRoute verhoogd, waardoor deze minder vaak
open hoeft te gaan. De hinder neemt hierdoor af. In
de Verkenning wordt deze maatregel hierdoor niet
verder meegenomen.

Vervolg

 Meenemen in maatregelpakket

 Meenemen als korte termijn maatregel

 Meekoppelkans

 Regiowens

 Niet kansrijk

Id. 
5

Doorstroming
Verkeers-
veiligheid

Omgeving Kosten Techniek

0 0 0 €€€€€ 0

A4

9.7



Factsheet Overig
Betere bereikbaarheid voor hulpdiensten nabij Hoogmade

Toelichting
De maatregel betreft een betere bereikbaarheid voor de hulpdiensten nabij Hoogmade.

Beoordeling
Tijdens het ontwerpproces in de Verkenning is nadrukkelijk aandacht voor de bereikbaarheid
van hulpdiensten. Deze maatregel heeft geen bijdrage aan de doorstroming op de A4, maar is
wel als Regiowens beschouwd. Hierbij is in overleg door de regiopartners aangegeven dat deze
maatregel niet verder beschouwd wordt in het kader van de Verkenning (buiten de eventuele
aanpassingen voor hulpdiensten op de A4 zelf om).

Vervolg

 Meenemen in maatregelpakket

 Meenemen als korte termijn maatregel

 Meekoppelkans

 Regiowens

 Niet kansrijk

Id. 
66

Doorstroming
Verkeers-
veiligheid

Omgeving Kosten Techniek

0 0 0 €€€€€ 0

9.8
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