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Nederland staat de komende tijd voor enkele grote keuzes op het gebied van ruimte 
voor wonen, werken, infrastructuur, natuur en water. De toekomstige ruimtebehoefte 
kan worden gevoeld als een strijd tussen deze functies. Als een strijd om dezelfde ruim-
te, een ruimte waar geen plek is voor de ander. Ik zie het meer als een zoektocht naar 
een balans in de ruimte.

In de Randstad bevindt zich een groot deel van de bebouwing. De ruimtedruk is daar 
hoger is dan in de rest van Nederland. Toch zal ook daar ruimte moeten worden ge-
vonden voor het realiseren van de noodzakelijke hoeveelheid nieuwe woningen, be-
drijfsruimten, infrastructuur en natuur(-behoud) in de toekomst. De regio Holland-
Rijnland is een voorbeeld van een gebied waar dit vraagstuk volop speelt.

Om de gewenste duurzame ruimtelijke kwaliteit te kunnen realiseren zal nadruk ge-
legd moeten worden op integrale regionale gebiedsontwikkeling, waarin de genoemde 
balans moet worden gevonden tussen wonen, werken, verplaatsen en recreëren. Dat 
vraagt om een gedeelde visie en daadkracht van ‘de bestuurders’, om het meenemen van 
‘de gebruikers’ van de ruimte en hun gevoel en om het gebruik maken van de innova-
tieve mogelijkheden die samenwerking met ‘de makers’ kan opleveren.

De zoektocht naar een balans begint met een visie op ruimtelijke kwaliteit die recht 
doet aan de beleving van ‘de ruimte’ door de mensen. Deze uitgave geeft invulling aan 
zo’n visie en laat zien wat dat voor de regio Holland-Rijnland in het bijzonder kan 
betekenen.

Ik wens u een veel inspiratie toe bij het lezen en vooral bekijken van de inhoud dit 
boek.

L.C. Brinkman
Voorzitter Bouwend Nederland

Voorwoord
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Inleiding

Infrastructuur en visie

Op 9 maart 2009 heeft in het Bouwhuis in Zoetermeer een workshop plaatsgevonden 
over de aanleg van de Rijnlandroute. Aanwezig waren hierbij de bestuurders van de 
betrokken gemeenten (Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar) en van 
de provincie Zuid-Holland. Doel van de bijeenkomst onder voorzitterschap van de 
heer Elco Brinkman was om te spreken over de ruimtelijke kwaliteiten van infrastruc-
tuur. Daarbij met name over de wijze waarop de inpassing en structuur van wegen van 
invloed is op de waarneming van de omgeving.

Aanleiding voor de bijeenkomst is het boek in voorbereiding door Henk Hartzema 
met de werktitel Space Making, ruimte voor de Randstad. Dit boek gaat in algemene 
zin over de culturele en ideologische achtergronden van infrastructuur, dat wil zeggen 
de wegen en de wegenpatronen als spiegel van de maatschappij. Meer in het bijzonder 
constateert het boek dat de Randstad de volgende stap in zijn ontwikkeling zal moeten 
maken door de aanleg van sturende infrastructuur. Dat er zeer veel mogelijkheden zijn 
om kwaliteit te realiseren en de ruimte van de Randstad ook voelbaar te maken kan 
worden onderbouwd door het gegeven dat de Randstad één van de meest open metro-
polen ter wereld is. De kunst is nu deze ruimte ook tastbaar te maken.

De Rijnlandroute is een concrete en tegelijk zeer complexe opgave in het hart van de 
Randstad. De ruimtelijke kansen en consequenties die met de aanleg van de Rijn-
landroute gepaard gaan kunnen verregaande betekenis hebben voor de gehele regio. 
Bouwend Nederland, studio Hartzema en VIA Drupsteen hebben gemeend deze in-
tegrale opgave nader te onderzoeken. Door het projecteren van ‘Space Making’ op de 
Rijnlandroute hebben de diverse belangen een gezicht gekregen. 

Holland-Rijnland
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Geen land is rijk genoeg om zich de weelde van slechte wegen te 
kunnen veroorloven (Koning Willem I)

Wegen zijn immers de duurzame basis van iedere stad. Wegen or-
denen onze perceptie van tijd en ruimte en verhaalt van de relaties 
en verbanden in de samenleving. Het patroon van wegen is de oor-
sprong van iedere stad.

In vele samenlevingen is de 
zeggingskracht van wegen on-
derkent en bewust ingezet. De 
Verenigde Staten hebben dank-
zij Thomas Jefferson, eind 18 
eeuw, een naar hem genoemd 
stratengrid opdat getoond 
wordt dat alle Amerikanen in 
de basis gelijk zijn.

Ook in ons omringende landen is de aanleg van infrastructuur en 
dan met name het snelwegen ingezet om ideologische ambities te 
ondersteunen. In Frankrijk bijvoorbeeld draagt de infrastructuur bij 
aan de positie van Parijs als absoluut middelpunt. Ook met de trein 
moet en zal de stad gevoeld worden, zodat overstappen de enige op-
tie is tijdens een reis van noord naar zuid. In Parijs zelf wordt het 
verhaal van de stad verteld middels royale 
boulevards die belangrijke gebouwen op 
hun plek zet. 
In Duitsland mijden van de jaren ’30 van de 
vorige eeuw de snelwegen juist alle steden 
zodat de suggestie van een glooiend land 
zonder grenzen wordt gewekt. Het wegen-
patroon is daarmee de drager van het beeld 
waarin een land zich wil herkennen.

En zo herinneren zich velen Parijs aan zijn monumentaliteit, New 
York aan zijn open karakter, Duitsland aan een lange reis. Kortom, 
wegen zijn beeldbepalend.

Ruimte voor de Randstad 

autobahn A8

mid town, new york



7

Nederland
Het rapport ‘Een cultuur van ontwerpen’ uit de zomer van 2008 van 
de ministers Cramer en Plasterk begint met een merkwaardige para-
dox: “Aan de ene kant staan Nederlandse architecten, stedenbouwkundi-
gen en landschapsarchitecten internationaal hoog aangeschreven. Tegelijk 
leeft er een breed gedeeld gevoel dat Nederland verrommelt, zowel onder 
het publiek als onder vakmatig of politiek betrokkenen.”

Deze paradox is even merkwaardig als de losse spullen in een kamer 
de schuld te geven van het ontbreken van een kast. Het is namelijk 
een probleem van het ontbreken van structuur.

In Nederland is voor het laatst in de jaren ’60 een Rijkswegenplan ge-
maakt die overigens niet is uitgevoerd. In de Randstad wordt met de 
aanleg van snelwegen niet langer in structuren, maar aan plaatselijke 
oplossingen van problemen gewerkt. In combinatie met de zeer korte 
afstanden tussen de steden zorgt dit ervoor nat niet zoals vaak in het 
buitenland onze snelwegen ruim en royaal zijn.
Ook ontbeert ons land een stelsel van structurerende regionaal we-
genstelsel. De provinciale wegen die hun oorsprong hadden in de 
Napoleontische tijd, veelal kaarsrechte wegen tussen de belangrijkste 
steden van het land, bestaan vaak niet meer. Voorbeelden hiervan 
zijn de Boschdijk in Eindhoven, de Amsterdamseweg in Utrecht, de 
Rijksstraatwegen (bijvoorbeeld in Haarlem) en de Napoleonsbaan 
tussen Roermond en Venlo. Overblijfselen van deze lange lijnen zijn 
nog wel op veel plaatsen zichtbaar, maar door het opknippen van de 
lange lijn in stukken en het verlies aan verkeerskundige betekenis spe-
len ze nog zelden een rol in de oriëntatie op de omgeving. De recente 
herontdekking van de regionale weg heeft niet een structurerende, 
lees stedelijke, maar slechts een mono functionele infrastructurele be-
tekenis. Gevat tussen geluidswallen volgen ze een parcours dat de link 
met de bebouwing en de ondergrond ontkent.

utrechtseweg, amersfoort
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infrastructuur draagt bij aan het isolement van deelplannen
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ridderveld, alphen a/d rijn

kattenbroek, amersfoort

de leyens, zoetermeer

De stedelijke ontwikkelingen van ons land en dan met name in de 
Randstad, toont aan dat wij juist uitblinken in het realiseren van 
gebiedsontwikkelingen. Hierin wordt binnen een precies omlijnd 
plangebied, met ingekaderde verantwoordelijkheden en een concrete 
planningshorizon voortvarend gewerkt aan bouwopgaves. Opvallend 
is hierbij overigens dat de infrastructuur wordt ingezet als middel om 
iedere ontwikkeling mogelijk te maken maar tegelijkertijd te begren-
zen. Iedere ontwikkeling staat min of meer op zichzelf.
Gevolg is nu dat stukje bij beetje aan het licht komt dat deze tradi-
tie van geoptimaliseerde deelplannen een samenhangend ruimtelijk 
concept behoeft. De hoeveelheid deelplannen begint ons boven het 
hoofd te groeien.

‘Ruimte voor de Randstad’ betekent daarom het denken in structu-
ren. Het stelt een pragmatische Hollandse en tegelijk optimistische 
benadering voor het vormgeven aan de lange lijnen en patronen van 
infrastructuur. Deze visie draagt bij aan het beheersen van de frag-
mentatie van dit deel van Nederland, het maakt de Randstad begrij-
pelijker en geeft het lucht.

Dit gebeurt door de ruimtelijke typologie van wegen te respecteren 
en hierin de leesbaarheid van de omgeving te betrekken. Snelwegen 
met trage curves en grotere vergezichten worden gekoppeld aan land-
schappelijkheid, juist ook om het landschap te beschermen. Provin-
ciale wegen worden aangelegd om weerszijden van de weg op elkaar 
te betrekken. 

De mogelijkheden van de bindende kracht van een provinciale weg 
kan worden geïllustreerd met de Hollandse Kustboulevard.

500 m.0 250

500 m.0 250

500m.2500
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De Hollandse Kustboulevard

In de kustregio komen veel belangen bij elkaar. De vraag naar woningen is nog steeds 
zeer hoog en de bedrijvigheid zoekt ruimte. De gemeentes kennen grote onderlinge 
verschillen voor wat betreft profi el en prioriteiten.
Om hierin afstemming en samenhang te bereiken is een nauwgezette studie van de 
inpassing van infrastructuur essentieel. Ten eerste omdat wegen en de structuur van 
wegen grotendeels bepalend is voor de ruimtebeleving. In de tweede plaats omdat, 
heel letterlijk, de auto, fi ets en openbaar vervoer de onderlinge verbindingen tussen de 
gemeentes vormen.

Voorstel is daarom om de aanleg van de Rijnlandroute op te hangen aan een structurele 
verbetering van de samenhang en de leesbaarheid van het kustgebied.

De Hollandse Kustboulevard vormt een nieuwe verbinding van de steden en dorpen 
die tussen IJmuiden en Den Haag gelegen zijn. De boulevard herstructureert het gehele 
centrale kustgebied van Nederland en zal de dorpen en steden hierin weer een duide-
lijke oriëntatie en herkenning geven.
Vanaf de Kustboulevard kunnen in principe alle bestemmingen van het Kustgebied be-
reikt worden. Doordat het geen snelweg is maar een boulevard gelegen op maaiveld kan 
bijvoorbeeld ook veiling Flora andere functies direct vanaf de weg ontsloten worden. 
Op die manier wordt de druk op de huidige viaducten en kruispunten vermindert, wat 
weer ten goede komt van de oost-westverbindingen in de regio.

Rond de Kustboulevard kan bovendien een wijdmazig stratennet aangelegd worden 
waardoor minimaal honderdduizend woningen in lage dichtheid (10 woningen/ha) 
in het groen kunnen worden gebouwd. Op dezelfde wijze zou Valkenburg ontwikkeld 
kunnen worden. Niet als de zoveelste uitbreiding van een uitbreiding, maar als een veel 
opener en groener woongebied. Bijkomend voordeel is dat de bestaande kernen op die 
manier herkenbaar blijven.
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Urgentie 

In het kustgebied spelen dezelfde problemen als in rest van de Randstad. Enerzijds zijn 
er de alsmaar groeiende dorpen en steden die steeds meer druk leggen op het beschik-
bare open gebied. Anderzijds is er sprake van een grote vraag naar mobiliteit.

Bijzonder aan de Holland Rijnland is de grote hoeveelheid steden en dorpen in elkaars 
directe nabijheid. Hierdoor ontstaat een bovengemiddelde afwisseling van wijken, be-
drijventerreinen, sportvelden en verkeerskundige oplossing die leiden tot een verre-
gaande structuurloosheid. 
De tot op de dag voortdurende verdichting heeft nog een kwalijk bij-effect. Namelijk 
dat de landschappelijke kwaliteiten van de zandgronden (groene woongebieden en dui-
nen) steeds minder als uitzonderlijke kwaliteit te herkennen zijn. Alles bij elkaar levert 
dit op dat de kust en het gevoel van kustgebied steeds verder is ‘versmald’. Zelf zo sterk 
dat steden als Leiden en in mindere mate Haarlem door onoverzichtelijkheid en bebou-
wing het zicht zijn kwijt geraakt op de duinen. 

De nieuwe Hollandse Kustboulevard voorziet een halt aan de geschetste ontwikkelin-
gen. Het zal het gebied weer een duidelijke hartlijn geven, de Nederlandse kustzone 
breder en groener maken en het proces van versnippering stoppen; de kust kiest. 
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N448

Rijnlandroute

N206

N44

impressie Hollandse Kustboulevard

impressie Hollandse Kustboulevard, Wassenaar
Wassenaar

Oostdorp
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N448

Rijnlandroute

N206

N44

een boulevard 
van Wassenaar tot Bloemendaal
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Leiden

Schiphol

Oegstgeest

Maaldrift

camerastandpunt

Valkenburg

Bloemendaal
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Provinciale weg nieuw aan te leggen

ontsluitingsprincipe van de Hollandse Kustboulevard
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Hollandse Kustboulevard t.p.v. Wassenaar
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Uitwerking 

De Boulevard vervangt de A44/N44, het huidige snelwegsurrogaat die 
bij Burgerveen nabij Nieuw Vennep van het snelwegennet afbuigt en 
via een wonderlijke parcours eindigt bij het Malieveld in Den Haag. 
Voorgesteld wordt een ladderstructuur van wegen. De Kustboulevard 
is in dat geval een regionale weg parallel aan de A4. Middels een serie 
van dwarsverbindingen, waaronder de Rijnlandroute, wordt de Bou-
levard gekoppeld met het nationale net van snelwegen.
De Boulevard heeft een breed profiel met een groene middenberm 
met naaldbomen en sluit aan op het omliggende weefsel van straten. 
Daar waar nodig kunnen drukke kruisingen met korte tunnels wor-
den ontlast. 
De ligging van de Kustboulevard van Den Haag tot Oegstgeest valt 
samen met de huidige N44. Ten noorden van Oegstgeest buigt de 
weg naar het westen om bij Noordwijk aan te sluiten op de bestaan-
de N206. De N206, een onvoltooid project voor een route langs de 
duinen houdt precies op bij de grens van Zuid-Holland en Noord-
Holland. Net voorbij de Zilk is het ineens afgelopen, buigt de weg 
naar rechts en verwordt tot een niemandalletje.
Nu de weg hier wordt doorgetrokken kan deze rechtstreeks aansluiten 
op de Westelijke Randweg van Haarlem en ten noorden van Haarlem 
op de A9.
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bovenaanzicht rijnlandroute

Voorschoten

Leiden

RijnlandrouteKustboulevard

A4
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niet zo...

... maar zo !

De Rijnlandroute is een infrastructureel plan dat sterk leeft onder de bevolking. Het 
is blijkbaar een onderwerp dat velen aan het hart gaat. Hierdoor nemen de politieke 
belangen ook sterk toe. Er zijn meerdere gemeenten bij betrokken waardoor er ver-
schillende belangen ontstaan. Bovendien zijn er hogere overheden betrokken in de 
vorm van de provincie en Rijkswaterstaat. Verder zijn binnen deze organen ook diverse 
partijpolitieke achtergronden een factor die tegengestelde belangen verder kunnen ver-
groten. In de loop van de tijd met het steeds concreter worden van het project nemen 
de gevoeligheden steeds meer toe.
Om dit te doorbreken moet men begrijpen welke belangen er zijn. De belangen van 
de hogere overheden zijn met name gericht op ontsluitingskwaliteit. De gemeenten 
hebben een directere relatie met omwonenden, voor hen is de leefkwaliteit van groot 
belang. In principe is er geen discussie meer over het feit dat er een ingreep plaats zal 
moeten hebben. De voorliggende vraag is hoe binnen dit complexe belangenspel een 
optimum gevonden kan worden.

de Rijnlandroute
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impressie Rijnlandroute: weids en landelijk

impressie Rijnlandroute tpv aansluiting kustboulevard



21

Belangrijke tools om dit te doorbreken zijn inspiratie en slimme communicatie. Alle 
overheden zijn gevoelig voor de publieke opinie (in feite hun opdrachtgever). Hun 
handelingen moeten verantwoord kunnen worden aan het publiek. 
De Rijnlandroute dient daarom allereerst onderdeel te zijn van een inspirerende visie 
op grotere schaal. Een visie op de structuur van de Leidse regio en de Hollandse Kust. 
Deze logische inpassing van de weg in een groter verhaal maakt het mogelijk de steeds 
verder onder drukstaande structuur van de regio te herstellen.

In principe kan daarom de Rijnlandroute zelf nog vele vormen aannemen. Belangrijk 
is dat het de leesbaarheid van het gekozen ruimtelijk concept op regionale schaal zoveel 
mogelijk toont. In principe gaat dit het eenvoudigst als de weg de ruimte krijgt en met 
de meest eenvoudige kruisingen aansluit op andere wegen. 

Daarom ter illustratie: De voorgestelde weg loopt daarom vanaf de A4 over maaiveld 
tot aan Voorschoten en gaat pas daar ondergronds verder. Na Voorschoten komt deze 
weer bovengronds en krijgt daar weer een breed profiel. De weg is geflankeerd door 
dubbele bomenrijen en heeft een brede begroeide middenberm. De weg sluit vervol-
gens op maaiveldhoogte aan op de A44. Het verkeer op A44 zelf kan daarbij met een 
korte tunnel onder de aansluiting doorrijden.

Bijzonder aan deze visie is de aandacht voor ruimtelijke kwaliteit. Het weidse en lande-
lijke karakter op en om de weg valt op. Een brede met bomen omgeven inpassing van 
het profiel kan bijdragen aan de ruimtelijkheid in een drukke regio. Waarbij de weg nog 
steeds voldoet aan de vereiste doorstromingskwaliteit.

Door zoveel mogelijk de weg los te leggen van de bebouwde kommen van Voorschoten 
en Leiden kan bijgedragen worden aan het gevoel dat beide gemeentes gelegen zijn in 
het groen. Voorschoten krijgt een oprijlaan vanaf de A4 en Leiden krijgt een stadssil-
houet vanaf de weilanden.
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Dit boek is opgesteld als geïllustreerd verslag van de workshop 
‘Infrastructuur in de regio Holland-Rijnland’ op 9 maart 2009 
in het Bouwhuis te Zoetermeer.

Deelnemers:

Dhr. W. de Jong                 -          Wethouder Gemeente Katwijk
Dhr. H.J.J. Lenferink          -         Burgemeester Gemeente Leiden
Dhr. J.P.R.M. Steegh            -        Wethouder Gemeente Leiden
Dhr. P.A. Glasbeek              -       Wethouder Gemeente Leiderdorp 
     (tevens portefeuillehouder Holland Rijnland)
Dhr. E. Mackay   -         Wethouder Gemeente Oegstgeest
Dhr. A.V. de Kok                 -        Wethouder Gemeente Oegstgeest
Dhr. W.H.B. van Dunné          -         Wethouder Gemeente Voorschoten
Dhr. J.Th. Hoekema         -        Burgemeester Gemeente Wassenaar
Dhr. H.P. de Greef              -        Wethouder Gemeente Wassenaar
Mw. M.H.J.C. Ates-Snijdewind -        Wethouder Gemeente Zoeterwoude
Dhr. J.W.M. Stuijt           -        Wethouder Gemeente Zoeterwoude
Dhr. J.W.A. van Dijk          -        Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland
Dhr. E.E.G. Klein  -        Provincie Zuid-Holland
Dhr. A. van der Bend           -       Rijkswaterstaat
Dhr. L.C. Brinkman   -        Bouwend Nederland
Dhr. R. Mulder                        -        Bouwend Nederland
Dhr. H.P. Hartzema          -       studio Hartzema
Dhr. D. Scheffer                       -        Via Drupsteen

De workshop is georganiseerd door Bouwend Nederland, 
Via Drupsteen en studio Hartzema.
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Colofon

Initiatief en concept:
studio Hartzema BV

www.studiohartzema.com

Illustraties en vormgeving:
studio Hartzema BV

www.studiohartzema.com

3D visualisaties Rijnlandroute:
Via Drupsteen

www.viadrupsteen.nl/rijnlandroute

6 april 2009
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impressie Rijnlandroute
vanuit Stevenshof, Leiden
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