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• Coalitieakkoord keuze Zoeken naar Balans F met
ligging aan noordzijde gasverdeelstation.

• In juni 2012 besluit Provinciale Staten voor tracé 
met ligging tegen en door Vlietland en gronden 
Elzahoeve. Besluit reservering 5 miljoen euro
inpassingsgeld t.b.v. Vlietland.

• Besluit december 2012 boortunnel Voorschoten &

Achtergrond

• Besluit december 2012 boortunnel Voorschoten &
schrappen 5 mln inpassingsgeld Vlietland.
Aanpassing knooppunt naar halve stervorm.

• In 2013 motie PS (449) voor geluidwerende 
voorzieningen en toezegging gedeputeerde voor 
“waanzinnig mooie” inpassing voor Vlietland.

• Besluit maart 2014 asverlegging A4 richting 
Vlietland en Hofpolder (ter besparing kosten 
aanpassing Meerburgerwatering).



Huidige 
situatie

Geel = Molenbiotoop 
straal 400 meter

Oranje = gronden Elzahoeve
totaal 24 ha

Blauw = gronden in pacht

Lichtgroen = contour
recreatiegebied Vlietland

Wit = hoogteligging 
t.o.v. NAP

Blauw = gronden in pacht
Elzahoeve



Huidige 
situatie

Oranje = fietspad

Paars = tracé gasleidingen

Rood = wegenstructuurRood = wegenstructuur

Blauw = Meerburgerwatering



Ontwikkelingen
Gerealiseerd weidevogelgebied 
Oostvlietpolder 

Geplande ontwikkeling van o.a. 223 recreatiewoningen

Klimeiland

Aquapark

Nieuw recreatief fietspad langs volkstuinen



Ontwerp huidig knooppunt met de A4



Ontwerp huidig knooppunt met de A4

verbindingsboog RLR -> A’dam

verbindingsboog A’dam -> RLR

verlegde Hofvlietweg

A4 noord

RLR

verbindingsboog RLR -> Den Haag

verbindingsboog Den Haag -> RLR

tunnelmond

A4 zuid



Ontwerp huidig knooppunt met de A4

∆11,50m

∆ 7,50m

∆ 9,50m

∆11,50m

Hoogste punt verbindingsbogen 
ten opzichte van maaiveldniveau polder



Ruimtebeslag RLR in Vlietland

Verbreding A4



De belanghebbende partijen verzoeken de provincie
om in het PIP en TB voor de RijnlandRoute de
volgende maatregelen op te nemen of te wijzigen:

1. Eén verbindingsboog onderlangs bij knooppunt.

2. Aanleg geluid- en zichtwerende voorzieningen.

Voorgestelde maatregelen

2. Aanleg geluid- en zichtwerende voorzieningen.

3. Behoud tracé fietspad Zoeterwoude – Vlietland.

4. Afscherming werkterrein boortunnel.

5. Geen bomenkap in Vlietland.



1. Eén boog onderlangs
Voordelen:

• Afname van impact en hoogteligging knooppunt;
betere landschappelijke zicht & geluidsituatie.

• Geen belemmering windvang molen door wegnemen
landhoofd bovenlangse verbindingsboog. 

• Besparing aantal hectare weidegrond voor de• Besparing aantal hectare weidegrond voor de
Elzahoeve (circa 1-2 hectare).

• Kostenbesparing mogelijk bij hergebruik bestaande
rijbaan A4 (weglichaam richting Den Haag).

• Besparing kosten door positievere grondbalans 
(minder grond en zand) in gebied met slechte
bodemgesteldheid (veengebied).



Huidige situatie A4

De rode lijn geeft de huidige grens aan van de A4 ten opzichte van de 
Hofpolder.



Visualisatie provincie knooppunt A4 

Zoals te zien wordt de A4 ter hoogte van het knooppunt opgeschoven en 
volledig nieuw aangelegd in de Hofpolder en Vlietland.  



Voorstel voor aanpassing ligging A4 om het 
bestaande weglichaam zoveel als mogelijk
te hergebruiken. 



Aanpassing verbindingsbogen in knooppunt. 
De verbindingsboog RLR -> A’dam wordt onderlangs gebracht.
De resterende fly-over kan krapper ontworpen worden. 



De verbindingsboog van A’dam -> RLR kan opschuiven 
zodat er ruimte vrijkomt in de Hofpolder.



Verlegging en ophogingen A4

Bovenstaande afbeelding is een dwarsdoorsnede van de A4 ten noorden van het 
knooppunt. Te zien is de huidige A4 (groen en grijs) en de ontworpen nieuwe 
infrastructuur. Duidelijk wordt dat door de opschuiving van de A4 er veel grond/zand 
nodig is voor ophoging om het nieuwe weglichaam mogelijk te maken.  



Verlegging en ophogingen A4

Duidelijk wordt dat door de opschuiving van de A4 er veel grond/zand nodig is voor 
ophogingen (arcering in rood) om het nieuwe weglichaam mogelijk te maken. 

Zoals te zien ligt de bestaande rijbaan van de A4 richting Den Haag tussen de twee 
toekomstige rijbanen in. Er is nog ruimte voor een compacter ontwerp van alle wegen  
zodat er minder ophoging noodzakelijk is.



2. Geluid- en zichtwering

Maatregelen om de recreatieve en natuurlijke 
kwaliteiten van Vlietland en de Oostvlietpolder niet 
geheel teloor te laten gaan:

• Afschermen nieuwe doorsnijding van RijnlandRoute
tussen toerit boortunnel en knooppunt A4.

• Eerste deel gebruik maken van wanden tunneltoerit• Eerste deel gebruik maken van wanden tunneltoerit
door deze te verhogen tot 4m boven asfalt. Aan de
buitenkant groen aankleden (totaal 400 meter).

• Langs verbindingboog zijde Vlietland een geluids-
wering van minimaal 4m hoog. Combinatie
van grondwal met kort groen scherm (650 meter).

• Langs verbindingsboog zijde Hofpolder een 
lage groene grondwal voor landschappelijke
inpassing (250 meter).



Ontwerp huidig knooppunt met de A4



Geluidswal langs 
verbindingsboog Hofpolder

Vanaf de dwarswatering in de 
polder wordt verkeer komende 
uit de tunnelbak zichtbaar.

Voorstel geluid- en zichtwerende maatregelen

Verhoging van wanden
tunnelbak als geluidswering

Geluidswering langs 
verbindingsboog Vlietland



Het plaatsen van geluidwerende voorzieningen is geen bezwaar voor het landschap. 
Momenteel is er al een ’groene wand’ van alle bomen in Vlietland gezien vanuit de 
Oostvlietpolder. Ook door de resterende fly-over in het knooppunt komen de 
geluidsweringen langs de verbindingsbogen niet in het zicht. 

Er is door de provincie aangevoerd dat de openheid van het landschap hier belangrijk zou 
zijn voor de automobilist. Echter ter plaatse van de voor Vlietland en de Oostvlietpolder 
noodzakelijke geluid- en zichwerende voorzieningen zit de samenvoeging en splitsing van 
het knooppunt: de weggebruiker moet hier zijn aandacht volledig hebben op het verkeer.



Bovenstaande afbeelding is de doorsnede van de verbindingsboog RLR -> Den Haag. Bij 
het knooppunt met twee bogen bovenlangs is hier een groot grondlichaam nodig welke 
op het hoogste punt 7,5 meter boven polderniveau uitkomt bij Vlietland.

Zoals te zien kost dit veel ophoging aan grond en zand. Wanneer er één verbindingsboog 
in het knooppunt onderlangs wordt gebracht kan deze op 1 á 2 meter boven 
polderniveau aangebracht worden. 



Na het omlaag brengen van de verbindingsboog RLR -> Den Haag kan een grondwal met 
groene geluidswering geplaatst worden ter afscherming van Vlietland. De grondwal kan 
gemaakt worden met de bespaarde grond.  



Voorbeelden van mogelijke 
geluidsweringen. 



3. Fietspad Hofvlietweg 

• In het huidige ontwerp van de RijnlandRoute wordt
het fietspad Zoeterwoude – Vlietland omgeleid
langs de verlegde Hofvlietweg. 

• Dit zorgt voor 1100 meter omrijden voor fietsers 
ten opzichte van de huidige route.

• Voorstel om fietspad weer volgens het bestaande • Voorstel om fietspad weer volgens het bestaande 
tracé door het knooppunt A4 heen te leiden. 
Bij de verbindingbogen moeten hiervoor
passages gemaakt worden.    

• Door deze maatregel ontstaat een completer
netwerk van fietspaden in de recreatieve zone 
Cronesteyn – Oostvlietpolder – Vlietland.

• Kan zowel bij twee fly-overs als bij het 
onderlangs brengen van één boog.



De doorgetrokken lijnen zijn het fietsnetwerk zoals dat nu in de 
plannen van de RijnlandRoute is opgenomen. De stippellijn is 
de route die voorgesteld wordt ter vervanging van het fietspad 
langs de Hofvlietweg. 



Voorgestelde route van het fietspad door het knooppunt heen. Ter plaatse 
van de 2 verbindingbogen die niet met de A4 kruisen, zal een kort viaduct 
nodig zijn voor een fietsonderdoorgang. 



De fietspassages met de 2 buitenste bogen in het 
knooppunt zijn goed mogelijk, doordat deze al op 
een grondlichaam van ca. 2,5 meter boven 
polderniveau gelegen zijn. 

Het fietspad kan op polderniveau blijven wanneer de 
boog iets omhoog gebracht wordt met ca. 1 meter. 

Inpassing passages

De passage met de andere 2 
bogen in het knooppunt kunnen
gemaakt worden door de fly-over 
Den Haag -> RLR een paar meter
te verlengen, en bij de keuze voor
één boog onderlangs het brugdek 
voor de A4 te verbreden.



Kosten
• Notitie van provincie uit februari 2014: kosten 
onderlangs brengen één verbindingsboog 5,6 mln.

• Update in juli 2014: extra rijstrook in  
onderdoorgang benodigd voor toekomstvastheid:
mondeling bedrag van ca. 9 mln euro aangegeven.

• Provincie had deze berekening gemaakt van de 
andere boog in het knooppunt (Den Haag -> RLR).andere boog in het knooppunt (Den Haag -> RLR).



Bepaling kosten onderdoorgang:

• Wel 2 rijstroken benodigd in onderdoorgang. 
Breedte neemt toe met 3,45 meter.

• In onderdoorgang geen vluchtruimte noodzakelijk, 
wel obstakelafstand toepassen. Breedte neemt af
met (2,45 + 0,50 - 0,80) = 2,15 meter 

-> Netto wordt onderdoorgang dan 1,30 m breder.

1,30m x 340m x €1755,60 x 2,18 = € 1,7 mln

Totaal meerkosten onderdoorgang 

= 5,6 + 1,7 = € 7,3 mln

-> kanttekening: kostenafwijkingen van de
vervallen objecten konden wij niet 
nauwkeurig bepalen. Ook aandachtspunt
waterkering Meerburgerwatering.



Mogelijke kostenbesparingen:

• Optimalisatie ligging A4 € 1.500.000

• Grondverzet verbindingsboog € 400.000

• Grondverwerving € 100.000

Verwachting is daarmee dat de kosten voor het 
onderlangs brengen van één boog in de ordegrootte 
van 5 á 5,5 miljoen euro ligt. van 5 á 5,5 miljoen euro ligt. 

Gemeente Leiden heeft aangegeven een aanzienlijk 
bedrag over te hebben voor het onderlangs brengen 
van één fly-over (als co-financiering).

Bij de bedragen rekening houden met een bandbreedte 
van +/- 30%. 



Kosten overige inpassingen

Geluidwerende maatregelen:

• groene wanden tunnelbak  € 800.000

• geluidswering Vlietland  € 2.000.000

• aarden wal Hofpolder € 100.000

Fietsverbinding herstellen: € 700.000

Bij de bedragen rekening houden met een bandbreedte 
van +/- 30%



Verzoeken aan PS:
1. Het via moties of amendementen op laten nemen 

van de voorgestelde 5 maatregelen in het 
inpassingsplan (PIP) van de provincie en het 
Tracébesluit (TB) van het Rijk.

2. Onderzoek de inpassing van één boog onderlangs 
in ontwerp en kosten + effect molenbiotoop.

3. Kies voor aanleg van geluidwerende voorzieningen 3. Kies voor aanleg van geluidwerende voorzieningen 
ten behoeve van het gebruik en de toekomstige 
ontwikkeling van Vlietland en de Oostvlietpolder.

4. Neem in de vraagspecificatie van de aanbesteding 
eisen en wensen op t.a.v. de 5 maatregelen.

5. Het voorheen vastgestelde inpassingsbudget 
van 5 mln herstellen, zodat de maatregelen 
financiëel mogelijk worden.



Recreatiecentrum Vlietland BV, de Elzahoeve en
Vereniging Vrienden Oostvlietpolder vragen aan u:

1. Eén verbindingsboog onderlangs aan te leggen bij 
het knooppunt met de A4.

2. De aanleg van geluid- en zichtwerende 
voorzieningen langs de RLR en het knooppunt A4.

Samenvattend

3. Behoud van het fietspad Zoeterwoude – Vlietland 
op het huidige tracé.

4. Afscherming van het werkterrein van de 
boortunnel gedurende de bouwperiode van 4 jaar.

5. Geen bomenkap in Vlietland toe te staan.

Als we het doen, laten we het dan goed doen!


