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Inleiding
In de MER RijnlandRoute was een ontwerp van de Knoop Leiden West (kruising
RijnlandRoute/A44) opgenomen, dat verkeerskundig niet functioneerde. Dit bleek uit de
dynamische modelberekeningen. De commissie MER heeft in haar tussentijds advies (zomer
2011) onder andere aangegeven dat voor de knoop een werkende oplossing opgenomen
moet zijn.
De provincie heeft vervolgens verder gewerkt aan een optimalisatie. Dit betrof naast
het toevoegen van rijstroken andere oplossingen als rotondes, ontvlechten van verkeer,
bijvoorbeeld fiets en HOV. Dit bracht wel werkende oplossingen, maar ver boven budget
(eerste kwartaal 2011). Vervolgens is gewerkt aan een versoberingslag, om binnen het
budget te blijven. Er liggen nu verkeerskundig werkende oplossingen genaamd ‘Churchill
Avenue’ en ‘Zoeken naar Balans’.
Bij het uitwerken van de ontwerpen heeft de provincie zich alleen geconcentreerd op de
doorstroming van het verkeersknooppunt. Er is geen aandacht besteed aan de consequenties
voor de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. De door de provincie getoonde ontwerpen
kennen een groot ruimtebeslag, veel asfalt en verhouden zich moeizaam tot bestaande
bestuurlijke afspraken over ruimtelijke ontwikkelingen (o.a. Masterplan Knoop Leiden West
uit 2004). Een verkenning is gewenst die inzicht geeft in de wijze waarop de RijnlandRoute
en infrastructuur in het algemeen het best ingepast kan worden in een regio met een
complexe en soms tegenstrijdige ruimtelijke vraagstukken. De dilemma’s die hierbij een rol
spelen hebben in eerste instantie een groter bereik dan de Knoop West zelf, maar tonen zich
hier wel in hun meest evidente vorm.
Om de dilemma’s te verkennen wordt eerst een overzicht gegeven van de (ruimtelijke)
uitgangspunten en bestuurlijke afspraken die voor de regio zijn gemaakt. Vervolgens wordt
een analyse gemaakt van de effecten van de huidige planvorming rond de RijnlandRoute en
in het bijzonder van de Knoop West.
Tenslotte wordt een pleidooi gehouden voor verbindende kwaliteiten van infrastructuur.
Deze wordt geïllustreerd met kansen van de aanpak op het niveau van de Randstad, de regio
en de lokale situatie.
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De Hollandse Kust
De Randstad als concept lijkt meer en meer verlaten te worden ten faveure van een
geconcentreerde verstedelijking rond Amsterdam en Rotterdam-Den Haag. De bestuurlijke
heroriëntatie en de metropolitaine gebieden die hierdoor ontstaan laten ertussen een
gebied onbenoemd. Dit gebied kan het best omschreven worden als de centrale kustzone
van Holland. Leiden ligt hierin als grootste stad. Anders dan de middelpunt zoekende
demografische en economische krachten in beide metropolitane regio’s is de kuststreek een
veel meer divers stedelijk veld. De kustregio is uiteengelegd en ontbeert een natuurlijk
geografisch middelpunt. Het gebied is landschappelijk bijzonder verscheiden en het is rijk
aan cultuurhistorie. Het kustgebied is bovendien aantrekkelijk vanwege de vele (groene)
woonmilieus. Het feit dat de kustregio bestaat uit een optelling van verschillende kernen
zorgt voor een rijk geschakeerd palet aan verschillende identiteiten. De historie, de
landschappen en de verscheidenheid dragen bij aan de unieke kwaliteit voor wonen en
werken in het gebied.
De bestuurlijke verscheidenheid en het ontbreken van een ‘moederstad’’ zorgen ervoor dat
een visie op de kustregio als totaal een ingewikkeld proces is. Toch biedt een ruimtelijke
ordening op basis van bestaande kwaliteiten veel kansen. Juist omdat de kustregio centraal
is gelegen in de Randstad. Het heeft het beste van twee werelden. Een topmilieu voor
wonen en werken en de grote steden binnen handbereik.
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Van oudsher is het kustgebied hoofdzakelijk ontwikkeld in noord-zuid richting, parallel
aan de Noordzeekust en samenvallend met de onderliggende zandwallen. Op de zandwallen
ontstonden de historische ontginningslijnen met wegen en dorpen. Op één plaats is er sprake
van een onderbreking van de structuur van zandwallen als gevolg van het stroomgebied van
de Oude Rijn.
De historische wegen zijn nog steeds leesbaar en ook de belangrijkste waterwegen lopen
van noord naar zuid. De eenvoud van dit schema van parallelstructuren draagt bij aan de
leesbaarheid van het kustgebied. Ook de beide snelwegen in het gebied (de A4 en de A44)
hebben zich gevoegd naar deze logica. Vooral het gebied ter hoogte van Wassenaar en ook de
Bollenstreek worden nog steeds gekenmerkt door wegenstructuren parallel aan de kust en
ondersteunde wegen die hier dwars op staan. Tot en met de jaren ’60 van de vorige eeuw is
deze vorm van netwerk verstedelijking onderkend en toegepast in de ruimtelijke ordening.
De N11 bijvoorbeeld, die toen al in de plannen voorkwam was geprojecteerd ten zuiden
van Leiden en Zoeterwoude en vormde een dwarsrelatie tussen de wegen evenwijdig aan
de kust.
Sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw is niet langer op een dergelijke gestructureerde manier
over de kust nagedacht. Praktische overwegingen en lokale belangen hebben in de verdere
verdichting van het gebied geleid tot een meer diffuus stedelijk systeem. Hierin is de N11
te noordelijk aangelegd en is de Ir. G. Tjalmaweg een merkwaardige afbuiging van de
oorspronkelijke N206.
De modificaties aan het van oorsprong heldere systeem (parallel aan de kust óf dwars op
kust) zijn vooral ontstaan in het stroomgebied van de Oude Rijn. Hier zijn de verschillende
richtingen met elkaar verstrengeld geraakt. Niet toevallig heeft hier ook de grootste mate
van groei van de regio plaatsgevonden.
Door het verlies van een heldere structuur en een verregaande verdichting waardoor de
ruimte tussen de kernen langzaam maar zeker opraakt, wordt de kust stukje bij beetje
onbegrijpelijker.
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Afspraken in de regio
Regio Holland Rijnland
Holland Rijnland is een centraal gelegen regio in de Randstad met een zeer gevarieerde
landschappelijke kwaliteit en een hoogwaardig woonmilieu. De regio kenmerkt zich door
concentratie van stedelijk gebied in de aaneengesloten stedelijke agglomeratie tussen Katwijk
en Leiden, dat als een hoefijzer wordt omsloten door het landelijk en open gebied. De
komende jaren staan de versterking van het stedelijk gebied, de landschappen en de groene
kwaliteit centraal. Daarnaast wordt gericht ingezet op de versterking van de kenniseconomie
en het verbeteren van de bereikbaarheid.

De regio Holland Rijnland is één van de dichtst bevolkte regio’s van de Randstad. In totaal
wonen in de regio ongeveer 400.000 mensen. Het CBS verwacht dat tot 2040 dit aantal
met nog eens 15% groeit. Het is een opgave op zich om voor deze groei ruimte te vinden.
Ten opzichte van andere volle gebieden in de Randstad is Holland Rijnland bestuurlijk veel
meer opgedeeld. Bovendien ontbeert de regio een natuurlijk middelpunt zoals dat bij de
grote steden in de Randstad het geval is. Holland Rijnland is om deze redenen buitengewoon
complex; de regio is dichtbevolkt, versnipperd en mist een natuurlijke oriëntatie. Deze
complexiteit is van oudsher terug te vinden in de ruimtelijke ordening. Nog steeds zijn
de historische kernen ankerpunten in de structuur. Daar omheen zijn wijken, buurten en
bedrijventerreinen gegroeid. Maar het laatste decennium laat een trendbreuk zien. Niet
langer zijn de kernen met hun omliggende woonwijken en bedrijventerrein omgeven
door landschap, maar voor het eerst beginnen de uitbreidingen te grenzen aan die van de
buurgemeente. De ruimte raakt op. De regio Holland Rijnland is definitief een stedelijke
agglomeratie geworden.
Anderzijds is Holland Rijnland een rijk geschakeerde regio. De verschillen tussen gemeenten
in omvang en karakter is een meerwaarde op zich. Het palet aan woonmilieus is veelzijdig.
Daarnaast kent de regio alle mogelijke Hollandse landschappen. De zee, de duinen, bossen,
landgoederen, het veenweidegebied en, last but not least de Oude Rijn.
De toekomstige ruimtelijke ordening van Holland Rijnland zal geënt moeten zijn op deze
veelzijdige rijkdom. Planning zal ervoor moeten zorgen dat genoemde kwaliteiten niet naar
de achtergrond worden gedrongen, maar juist zichtbaar blijven. Infrastructuur kan hierin
een cruciale rol spelen.
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StructuurVisie Holland Rijnland
In de Regionale StructuurVisie 2020 van Holland Rijnland (2009) geven de gezamenlijke
gemeenten in de regio aan waar Holland Rijnland naartoe moet in de toekomst. De
gemeenten hebben deze visie samen ontwikkeld om gezamenlijk te werken aan de toekomst
van deze regio en om duidelijke keuzes te maken. De regio wil op de scharnierplek tussen
de Noord- en Zuidvleugel van de Randstad een gebied zijn waar het goed wonen, werken
en recreëren is, met een uitstraling die verder gaat dan de regio- of landsgrenzen. De hoge
landschappelijke en stedenbouwkundige kwaliteit van deze regio en de sterke sociale
structuur van een prachtige, compacte, historische centrumstad en de vele hechte dorpen,
vormen dan ook de basis voor de visie.
De ruimtelijke kwaliteit zal de regio beschermen door het open landschap van het bollengebied
en het Groene Hart open te houden en te versterken, en groene verbindingen aan te leggen.
De ruimtedruk betekent dat de regio slechts ruimte biedt aan beperkte en selectieve groei.
Het tekort aan woningen pakt de regio vooral aan in de stedelijke As Leiden-Katwijk, waarbij
zowel aantal als kwaliteit van belang is. De kracht van de centrumstad wil de regio beter
benutten en uitbouwen. Economisch zet de regio in op herstructurering van de Greenport
Duin- en Bollenstreek. En op verdere uitbouw van het internationale kenniscluster van de
bio en life sciences rond Universiteit Leiden en de ruimtevaarttechnologie rond de ESAESTEC in Noordwijk.
De regio investeert in de infrastructuur, zowel in wegen (met name de oost-westroutes) als
in een openbaar vervoernetwerk.
Uit: hollandrijnland.nl

Agglomeratie Leiden en Bollenstreek
HILLEGOM
13,4 km2
20.700 inw

Totale oppervlakte 		
Aantal inwoners 		

NOORDWIJKERHOUD
23,4 km2
15.700 inw

LISSE
16,0 km2
22.600 inw

Verkeer:
Gemeentelijke en waterschapswegen 1567 km
Provinciale wegen		
111 km
Rijkswegen 		
53 km
totaal
1731 km

NOORDWIJK
35,8 km2
25.600 inw

TEYLINGEN
33,7 km2
36.100 inw

KAAG EN BRAASSEM
72,4 km2
25.300 inw

KATWIJK
26,3 km2
62.700 inw

OEGSTGEEST
7,6 km2
23.000 inw

LEIDEN
23,3 km2
118.000 inw

VOORSCHOTEN
11,5 km2
42.100 inw

27.682 ha
407.237
14,71 inwoners/ha

LEIDERDORP
12,2 km2
26.400 inw

gem. afstand tot oprit hoofdverkeersweg 1,4 km
gem. afstand tot treinstation
3,7 km
bron: CBS, januari 2012

ZOETERWOUDE
21,9 km2
7.700 inw
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Ruimtelijke ambities
De regionale StructuurVisie 2020 Holland Rijnland beschrijft de ruimtelijke ambities van
een regio in transformatie. De ondertitel zegt “waar de Randstad tot bloei komt”. Opvallend
is de grote hoeveelheid ruimtelijke claims die in het komende decennium moeten worden
geaccommodeerd. De kaart, behorend bij de visie, toont dan ook een zeer gevulde kaart.
Tussen de oogharen door is het moeilijk om hierin in de structuur hoofd- en bijzaken te
onderscheiden. De tekst uit de StructuurVisie biedt gelukkig meer houvast.
Zes ruimtelijke ambities worden in de tekst van de StructuurVisie onderscheiden:
1.
Holland Rijnland is een topwoonregio
2.
Leiden vervult een regionale centrumfunctie
3.
concentratie van stedelijke ontwikkeling
4.
groen-blauwe kwaliteit staat centraal
5.
de Bollenstreek, Veenweide en Pannen en Duin, Horst en Weide blijven open
6.
twee speerpunten voor economische ontwikkeling: kennis (LBSP) en Greenport
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streekplan zuid holland w
masterplan Knoop Leiden-We st, maart 2005
streekplan Zuid-Holland West, januari 1997
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Masterplan Knoop Leiden West
Het Strategisch Masterplan Knoop Leiden West (SMP) stamt uit 2004. Het beslaat een
groot gebied rond en vooral noordelijk van de snelwegafslag Leiden van de A44. Aanleiding
voor het Masterplan ontstond in het voorjaar van 2002. De ruimtelijke plannen van de
gemeente Oegstgeest voor wat toen nog Rijnfront heette, weken sterk af van provinciale
en regionale beleidskaders. In concreto kwam het erop neer dat Oegstgeest in het gebied
hoogwaardige bedrijvigheid en woningbouw wilde realiseren in plaats van laagwaardige
bedrijvigheid in lage dichtheid zoals voorzien in het Streekplan.
In dat kader is in 2002 de stuurgroep Knoop Leiden-West ingesteld, met als voorzitter
de gebiedsgedeputeerde en als leden wethouders van de gemeenten Leiden, Oegstgeest en
Valkenburg en een vertegenwoordiger van de Universiteit Leiden. Later zijn de gemeenten
Rijnsburg en Voorhout toegetreden. Afgesproken werd dat de provincie Zuid-Holland de
regie zou voeren. Agendaleden zijn Rijkswaterstaat, de gemeente Katwijk en de streekplan
gedeputeerde.
Het SMP vertrekt vanuit de notie dat rond het gebied van de knoop Leiden-West vele
ruimtelijke en programmatische vraagstukken vragen om voorrang. De gemeenten in het
gebied groeien naar hun grenzen. De ontmoeting die hieruit volgt biedt kansen om samen
op te trekken als het gaat om het realiseren van woningbouw, bedrijfsterreinen, bovenlokale
voorzieningen en het investeren in de landschappelijke kwaliteiten van het gebied. Voor deze
ambitieuze agenda wordt in het SMP een aantal middelen aangereikt die op grotere schaal
structuren vastleggen. Dit resulteert in een raamwerk voor verdere ontwikkeling zonder dat
dit noodzakelijkerwijs leidt tot het in detail vastleggen van de verdere bestuurlijke invulling
of ruimtelijke uitwerking. Wel zijn de keuzes ‘hard’ in de zin dat ze ruimtelijk en financiëel
haalbaar zijn.
In het SMP wordt daarnaast een aantal elementen benoemd die invulling geven aan het
raamwerk (programma) en die de randvoorwaarden aangeven waarbinnen dit raamwerk
gerealiseerd kan worden (bereikbaarheid, procedures, financiën).
Het SMP biedt daarmee een lange termijnvisie op de ontwikkeling van de knoop, het geeft
ontwikkelingen aan in het knoopgebied, die ruimte laten aan in de toekomst te maken
keuzes en het geeft ontwikkelingen aan in (aanliggende) gebieden in Leiden, Oegstgeest,
Rijnsburg, Valkenburg en Voorhout waarvan de inrichting verbonden wordt geacht met die
van het knoopgebied.
Door de verbanden op grote schaal te zien is het mogelijk bestendige ruimtelijke ingrepen
voor te stellen en de bereikbaarheid en de natuurwaarden daadwerkelijk te beïnvloeden en
woon- en werkgebieden te realiseren die hier direct van profiteren.
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Verkeerskundige planvorming
Het (hoofd)wegennet in de regio Holland Rijnland is sterk noord-zuid georiënteerd. De A4
en, in mindere mate, de A44, zijn de belangrijkste (inter)nationale transport assen. Beide
wegen verbinden Holland Rijnland met de regio Amsterdam in het noorden en de regio
Rotterdam-Den Haag in het zuiden.
Binnen Holland Rijnland vormt de N206 de belangrijkste oost-westverbinding, maar deze
blijft in kwaliteit beduidend achter bij de hoogwaardig vormgegeven noord-zuidverbindingen
A4 en A44. Als centrale oost-westverbinding in Holland Rijnland is de N206 zwaar belast.
De N206 behoort tot één van de drukste wegen in de regio. Het gaat om de Ir. G. Tjalmaweg
in Katwijk en de Plesmanlaan, Lelylaan, Churchilllaan en Europaweg in Leiden. De
verkeersstromen gaan de capaciteit van het wegennet te boven. Als gevolg kampt de N206
tussen Katwijk, A44 en A4 op verschillende plaatsen met opstopping. Dit zorgt op de N206
voor langere reistijden voor het verkeer en een verminderde bereikbaarheid van locaties. De
opstoppingen resulteren tevens in sluipverkeer. Hierdoor staat tevens langs verschillende
wegen de leefbaarheid onder druk door luchtverontreiniging en geluidsoverlast.
De voorziene ruimtelijke ontwikkelingen leggen een extra druk op de N206. Het
bedrijfsleven in Holland Rijnland heeft de afgelopen jaren regelmatig aangegeven de huidige
bereikbaarheidssituatie in het gebied zorgwekkend te vinden. De verkeerssituatie draagt
ertoe bij dat de ruimtelijk-economische ontwikkeling in de regio wordt geremd. Door de
ruimtelijke ontwikkelingen neemt de mobiliteit op de N206 toe. De verkeersintensiteit
neemt in 2020 met 20 tot 30% toe.
Doelstelling van de RijnlandRoute is een significante verbetering te krijgen van de oostwestverbinding voor het autoverkeer, het verbeteren van de leefbaarheid in de regio en het
mogelijk maken van ruimtelijk-economische ontwikkelingen in de regio.
De subdoelen zijn:
•
De bereikbaarheid verbeteren van de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek
•
De doorstroming tussen Leiden en de kust verbeteren
•
Het sluipverkeer in de oost-west relaties verminderen
•
Het verbeteren van de robuustheid van het verkeerssysteem
•
De leefbaarheid op de bestaande oost-westverbinding (N206-Churchilllaan)
verbeteren
•
Het ontsluiten van de locatie Valkenburg
•
Het verbeteren van de bereikbaarheid en ruimtelijk-economische
ontwikkelingsmogelijkheden, zoals Greenport, Bio Science Park en ESA/ESTEC.

Uit: 1e fase MER RijnlandRoute. Januari 2010
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huidige situatie; onsamenhangend stelsel van wegen met verschillende snelheidsregimes
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varianten inpassing RijnlandRoute
wSpoortracévariant 1
Korte Vliettracé 2
Voorschoten N11 tracé 3
Valkenburg Buitenom 4
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variant ‘Zoeken naar Balans’
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A44
Rijnland
Route

A4

Resultaat verkeerskundige planvorming; keuze voor concentratie op 1projectname,
knooplocation
Voor de Knoop West bestaan in de basis twee varianten die voortkomen uit de opties
voor de RijnlandRoute; Zoeken naar Balans en Churchill Avenue. Op de knoop komen
de verschillen tussen de varianten vooral tot uiting aan de Leidse zijde. Het belangrijkste
verschil tussen beide varianten bij de Knoop West is de aansluiting van de Lelylaan/Haagse
Schouwweg op de Plesmanlaan en de knoop. In de optie Zoeken naar Balans gebeurt dit
door middel van het (groot en ongelijkvloers) kruispunt ter plaatse van de Ehrenfestweg.
De Churchill Avenue variant slingert rechtstreeks en deels ondergronds naar de knoop.
Hiermee wordt een extra bundel infrastructuur gemaakt naast het huidige knooppunt.
Voor het overige komen de varianten qua impact op de knoop op een groot aantal punten
met elkaar overeen.
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De algemene kenmerken van beide varianten zijn:
1.
de A44 wordt ter plaatse van de knoop twee keer zo breed
2.
toename breedteprofiel van de Plesmanlaan
3.
voor
de
richtingen
Leiden
en
Katwijk
worden
afzonderlijke
afritten gemaakt op de A44
4.
het transferium dient te worden verplaatst naar de noordzijde van de
Ir. G. Tjalmaweg
5.
de Torenvlietbrug dient te worden verbreed
6.
het regionale fietspad wordt verlegd naar de noordzijde
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kenmerken beide varianten
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Effecten
De inpassing van de Knoop West van de RijnlandRoute heeft een aantal
verkeerskundige effecten. Deze spelen op verschillende niveaus, aangezien
de Knoop West letterlijk een verknoping is van verkeersystemen op
nationaal, regionaal en lokaal niveau.

> effecten op het verkeerssysteem
Daarnaast heeft de inpassing van de Knoop West van de RijnlandRoute
ook een aantal andere effecten. Het gaat hierbij om effecten die op een
structurele manier ingrijpen op een ruimer gebied rond de knoop. Het
gaat zelfs zover dat de keuzes voor de knoop invloed hebben op het
functioneren van de hele regio.
Om deze effecten te kunnen benoemen is het behulpzaam om de ruimtelijke
ambities, zoals geformuleerd in de StructuurVisie Holland Rijnland als
leidraad te gebruiken:
1.
2.
3.

Holland Rijnland is een topwoonregio
Leiden vervult een regionale centrumfunctie
concentratie van stedelijke ontwikkeling

> samengevat; effecten op de verbindingen tussen wonen en werken
4.

groen-blauwe kwaliteit staat centraal

> effecten op landschappelijke ambities van groen en water
5.
de Bollenstreek, Veenweide en Pannen en Duin, Horst en Weide
blijven open

> dit uitgangspunt wordt niet beïnvloed door de RijnlandRoute
6.
twee speerpunten voor economische ontwikkeling: kennis en
Greenport

> (economische) effecten voor het Leiden Bio Science Park
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N206

A44

N44

de Rijnlandroute maakt gebruik van een reeds zwaar belaste knoop
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Holland Rijnland
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Effecten op het verkeerssysteem
Regionale kwetsbaarheid
De keuze om de RijnlandRoute via de Knoop Leiden West te voeren betekent een verregaande
concentratie van verkeersstromen in de regio. Zonder RijnlandRoute is de Knoop West al
het drukste knooppunt op de A44. Katwijk en het westelijk deel van Leiden, plus het
verkeer uit Noordwijk en Noordwijkerhout in zuidelijke richting, zijn afhankelijk van de
knoop om op de Rijksweg te komen. In totaal is dit ongeveer 1/3 deel (165.000 van de
420.000 inwoners) van de regio Holland Rijnland. De 2/3 deel van de regio wordt juist
gespreid over de 10 overige aansluitingen op het nationale wegennet. Hierdoor bestaat een
disproportionele afhankelijkheid van de Knoop West ten behoeve van de afhandeling van
het regionale verkeer richting de Rijkswegen. Dit zorgt voor kwetsbaarheid van het huidige
systeem.
Deze kwetsbaarheid wordt versterkt nu ook de RijnlandRoute gebruik gaat maken van de
knoop. Bovendien wordt de regionale toename van wonen en bedrijvigheid vooral verwacht
in gebieden die afvoeren op Knoop West.

N206

A4

Greenport

ESA-ESTEC

LBSP

A44

N44

A4

economische zwaartepunten afhankelijk van Knoop Leiden West
Holland Rijnland
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de Knoop West wordt in toenemende mate belangrijk voor het leidse verkeer

A44

Herenweg

A4

Haarlemmertrekvaart

Rijnsburgerweg

Rijnsburgerweg

Provincialeweg

Oegstgeesterweg

Plesmanlaan
(N206)
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Stevenshofdreef

Europaweg
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Beperking aantal lokale uitvalswegen
De meerwaarde van de komst van de RijnlandRoute voor Leiden is vooral dat de verkeersdruk
op de Churchilllaan/Lelylaan zal afnemen. Daarnaast wordt het infrastructurele systeem
helderder. Doorgaand verkeer wordt omgeleid en alleen bestemmingsverkeer rijdt
de stad in.
Hierbij moet worden aangetekend dat de afname van de verkeersdruk van tijdelijke aard is.
Prognoses wijzen uit dat door autonome groei van het verkeer de Churchilllaan in 2020 weer
evenveel verkeer zal moeten verwerken als nu, ondanks de aanleg van de RijnlandRoute.
Naast de voordelen van de aanleg van de RijnlandRoute voor Leiden ondervindt de stad ook
een nadeel. Dit heeft betrekking op het aantal aansluitingen op het nationale wegennet. Op
dit moment heeft de stad er negen. Vijf op de A44 (waarvan 3 via de gemeente Oegstgeest)
en vier op de A4.
In het ontwerpproces van de RijnlandRoute is sprake geweest van een extra aansluiting aan
de zuidkant van de stad op het gedeelte tussen de A4 en de A44. Op dit moment komt deze
niet meer in de plannen voor. Leiden lijkt er nu zelfs verder op achteruit te gaan nu in de
huidige plannen de afslag Leiden zuid op de A44 komt te vervallen. Onderzocht wordt nog
over deze kan terugkeren. Dat zou dan in beperkte vorm zijn als een aansluiting enkel op de
RijnlandRoute (dus niet meer richting Wassenaar).
Leiden behoudt in het meest gunstige geval zijn huidige aantal aansluitingen op het
Rijkswegennet. Deze zullen door de verwachte autonome groei meer verkeer zullen moeten
verwerken dan nu het geval. Hierbij geldt dat de drie aansluitingen via Oegstgeester
grondgebied geen capaciteitsuitbreiding meer dulden. Logische consequentie is dat de
westkant van Leiden voor de uitstroommogelijkheden van het lokale verkeer meer en meer
afhankelijk wordt van de Plesmanlaan.
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een snelwegknoop grijpt in op het stedelijk weefsel

900 m
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Invloed van de verkeersknoop op de stad
Paradoxaal genoeg zijn gebieden die het dichtst zijn gelegen bij een infrastructurele
knoop weliswaar het meest zichtbaar, maar tegelijk vaak het moeilijkst bereikbaar. Het
is verkeerskundig ongewenst om in de directe nabijheid van in- en uitvoegend verkeer
afslagen te realiseren. Deze zorgen voor verstoringen bij de primaire afwikkeling op een
knoop en zouden dientengevolge nadelige effecten hebben voor veiligheid en capaciteit.
Ook snelwegafslagen in stedelijke gebieden kennen in de regel een zone van 700-1000 meter
waarbinnen geen kruispunten kunnen worden gerealiseerd. In het geval van de Plesmanlaan
komt dit neer op een plek halverwege de Ehrenfestweg en de Einsteinweg.
De Leidse situatie wordt extra gecompliceerd omdat er in de huidige situatie al sprake
is van een dichtbij gelegen stedelijk kruispunt. Namelijk de aansluiting van de Haagse
Schouwweg op de Plesmanlaan. Deze ligt op ongeveer 500 meter van de oprit van de
A44. Deze aansluiting zorgt ervoor dat verkeer, komend vanaf de Churchilllaan/Lelylaan al
voor de Plesmanlaan moet voorsorteren voor de richting Amsterdam of Katwijk/Wassenaar.
Deze complicatie heeft tot gevolg dat het kruispunt Plesmanlaan-Haagse Schouwweg in
combinatie met de knoop bijzonder ingewikkeld is.
Deze verstoring van het verkeerskundige systeem leidt ertoe dat extra ruimte gevonden moet
worden om het verkeer in de juiste banen te kunnen leiden. Dit moet uit de lengte komen
(opschuiven van het stedelijke kruispunt) of uit de breedte (zeer veel voorsorteerstroken).
In alle gevallen leidt het ertoe dat de Plesmanlaan voor meer dan de helft van de lengte
een uitvloeisel wordt van de Knoop West. Hierdoor staat de ruimtelijke ambitie van deze
toegangsweg van Leiden (een groene en waterrijke parklane) onder druk.

35

250
2km

150

125

31

infrastructuur werkt scheidend
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Effecten voor landschappelijke
ambities
De knoop ligt op een cruciale plek in het stroomgebied van de Oude Rijn. Het is het
kruispunt van twee landschappelijke ambities. Langs de Oude Rijn liggen groene recreatieve
fietsroutes die belangrijker worden naarmate de regio verder verdicht. Dwars op de Oude
Rijn ligt de ambitie om de landschappen ten noorden en ten zuiden van de rivier met elkaar
te verbinden. De Oude Rijn is een onderbreking in de ondergrond van strandwallen parallel
aan de kust. De landschappen die hier zijn ontstaan aan weerszijden van de Oude Rijn
kunnen alleen in dit gebied met elkaar worden verbonden.
Als laatste grijpt de vormgeving van de knoop in op de ambitie om van de Plesmanlaan een
landschappelijke entree tot Leiden te maken.

Het ontwerp van de knoop interfereert daarmee op drie concrete punten met de
landschappelijke onderlegger:
1.
route langs de Oude Rijn
2.
de groene route Endegeest-Rhijnhof-Valkenburgermeer
3.
de groene uitstraling van de Plesmanlaan/N206
Het huidige ontwerp van de knoop is zo compact mogelijk van opzet. Toch zet het de
drie landschappelijke onderleggers onder druk door grote barrières op te werpen. Er
bestaan voorbeelden waarin snelwegknopen juist weids en uiteengelegd zijn waardoor
landschappelijke kwaliteiten zijn in te passen. Probleem is echter in het geval van de Knoop
West dat voor een dergelijke aanpak de ruimte ontbreekt.
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Het fijnmazige netwerk van regionale verbindingen wordt in de kern verstoord door de
Knoop Leiden West

Noordwijk

Katwijk
Aan Zee

Rijnsburg

Katwijk
Valkenburg

Wassenaar
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Oegstgeest

Leiden

Effecten op de verbindingen
tussen wonen en werken in de
regio
Eén van de bijzondere eigenschappen van Holland Rijnland is de verscheidenheid aan
woonmilieus. De rijkdom aan woonmilieus komt het meest tot zijn recht wanneer deze
goed verbonden zijn met werkgebieden en voorzieningen. De verbindingen zijn idealiter op
alle niveaus verzorgd; zowel met de auto en de fiets als met het openbaar vervoer. Met een
toenemende bevolking en een voorziene autonome groei van het autoverkeer (met 1,5% per
jaar) is het extra wenselijk voor de regio om in te zetten op hoogwaardig openbaar vervoer
en een goed en fijnmazig stelsel van fietsverbindingen.
Vooral het aanhechten van de verstedelijkte gebieden van Katwijk en Leiden vraagt om lokale,
bindende infrastructuur. Locatie Valkenburg wordt mede ontwikkeld als topwoonmilieu
om de kennisregio verder te versterken. Van belang is daarom een goede ruimtelijke en
functionele verbinding met Leiden als regionaal centrum.
De inpassing van de huidige Knoop West zorgt voor een verstoring van deze ambitie. Juist
op de lijn waar op regionaal niveau de meest intensieve relaties worden gewenst (de as
Leiden-Katwijk) wordt een stuk niemandsland gecreëerd. Meer dan voor de auto wordt
het met name voor de fietser moeilijk om een hoogwaardige aanhechting van weerszijden
van de A44 te verwezenlijken. De knoop is groot, de wegen zijn gedimensioneerd op de
spitsmomenten en de ruimtes zijn versnipperd. De wereld van de knoop staat in schril
contrast met de groene en fijnmazige maatvoering van zowel de stedelijke als de groene
gebieden rond de knoop.
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masterplan LBSP (huidige situatie)

gevolg realisatie Rijnlandroute (cul de sac)
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Effecten op de ontwikkeling van
het LBSP
De komst van de RijnlandRoute heeft in potentie een gunstig effect op het Leiden Bio
Science Park (LBSP). De route is immers bedoeld om een verbinding te leggen tussen
A44 en A4. Het LBSP krijgt zo een bijna directe verbinding met het zuidelijke deel van de
Randstad via de A4. In de praktijk is dit beeld genuanceerder. De grotere knoop heeft een
aantal nadelige effecten op het Leiden Bio Science Park.
Ten eerste betekent een groter ruimtegebruik van de infrastructuur ruimteverlies voor het
Bio Science Park. Het directe verlies van ontwikkelmogelijkheden voor het LBSP bedraagt
ruim 21.000m2 grond. Omgeslagen naar bouwvolume betekent dit een afname van
ongeveer 57.000m2 BVO. Dit komt neer op de een verlies van ontwikkelcapaciteit van 10%,
gemeten ten opzichte van situatie Masterplan LBSP uit 2007. De impact van de aanleg van
infrastructuur is juist daar het grootst waar de hoogste dichtheden van bebouwing in het
LBSP waren voorzien. Bijkomend effect is dat het snijverlies restmaten oplevert met minder
courante kavels. Dit gegeven speelt vooral in het deelgebied Kop van Leeuwenhoek.
Ten tweede leidt de concentratie van al het verkeer op de Knoop West uiteindelijk tot
verlies van bereikbaarheid. Dit heeft betrekking op de moeilijk meetbare kwetsbaarheid
van het systeem (alle verkeer; nationaal, regionaal en lokaal verkeer op één plek). Ook is
een grotere knoop complexer. Dat betekent dat het langer duurt voordat het verkeer weer
in normale (lees; stedelijke) banen is geleid. Ergo, het wordt moeilijker om in de directe
nabijheid normale aansluitingen op het stedelijke weefsel te maken. De inrichting van de
knoop veroorzaakt een terugslag binnen de lokale afhandeling van verkeer. Dat resulteert
in een breed pakket asfalt ten westen en ten oosten van de knoop. Daardoor wordt het
moeilijker om directe aansluitingen op het LBSP te maken, zoals voorzien. Mochten de
aansluitingen Entreegebied en Nieuw Rhijngeest moeten vervallen dan verliest het LBSP
twee van de vier aansluiting en moet de interne structuur van het LBSP op zijn kop.
Hiermee is de ontwikkelbaarheid van een groot deel van het park in het geding. Daarbij is
het overigens de vraag of op de aansluiting Einsteinweg het aantal benodigde rijstroken wel
inpasbaar is.
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illustratie masterplan LBSP

Hollandse Campus

38

18.1

42.5

verlies bestaande bebouwing

32.7

20.3

50.1

verlies uitgeefbaar

54.8

64.9

uitgiftegrens LBSP oktober 2010, SH

Be
s

taa
nd

3

1

Bestaand

2

BUS

4

5

6
7

8

9

KLW, Leiden

verlies uitgeefbaar LBSP,
24 januari 2012
0.43_120123 verlies van uitgeefbaar LBSP

analyse profiel Plesmanlaan

uitgeefbaar
1
2
3
4
5
6
7
8
9

3.757 m2
3.167 m2
302 m2
2.485 m2
4.899 m2
2.062 m2
1.443 m2
1.612 m2
1.544 m2
21.271 m2

KLW, Leiden

verlies uitgeefbaar LBSP,
8 december 2011
0.43_111206 verlies van uitgeefbaar LBSP

capaciteit
9.017 m2 bvo
7.601 m2 bvo
bestaande bebouwing

4.225 m2 bvo
17.147 m2 bvo
7.217 m2 bvo
4.329 m2 bvo
4.836 m2 bvo
2.625 m2 bvo
56.997 m2 bvo

uitgiftegrens LBSP, oktober 2010

Studio Hartzema
Westblaak 49
NL-3012 KD Rotterdam
tel +31 10 281 07 51
fax +31 10 281 08 31
mail@studiohartzema.com

verlies uitgeefbaar
verlies bestaande bebouwing

totaalcapaciteit Masterplan LBSP: 570.000m2 bvo
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Als laatste riskeert het LBSP kwaliteitsverlies. Het LBSP is vormgegeven als een ‘Hollandse
Campus’. Dat betekent dat veel ruimte en aandacht wordt gegeven aan een royale groene
uitstraling met inheemse vegetatie en waterrijke milieus. De inrichting van de buitenruimte
is de drager van ruimtelijke kwaliteit en zo mede bepalende voor het imago van het park.
De verkeersdruk aan de zuidkant van het LBSP brengt nu met zich mee dat de ruimtelijke
marges in het gebied kleiner worden. Dat betekent dat minder mogelijkheden overblijven
om aan het beeld en de uitstraling van de ‘Hollandse Campus’ vorm te geven. Zeker in
het Entreegebied speelt dit gegeven. De pleinruimte hier werd tot nu toe uitdrukkelijk
beschouwd als een verblijfsgebied. Een groen en waterrijk plein met een campusachtige
uitstraling. Het indringen van verkeer in dit gebied zet dit uitgangspunt onder druk. De
entree tot het Leiden Bio Science Park dreigt in plaats van een verblijfsomgeving met een
publiek karakter nu meer een verkeersomgeving te worden.
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Effectanalyse
De inpassing van de RijnlandRoute is verschoven naar bestaande
infrastructuur én naar de randen van de verschillende gemeenten.
De inpassing is zo, in theorie, het minst conflicterend met andere
belangen. Daardoor ligt een deel van het tracé op de gemeentegrens
tussen Leiden en Voorschoten. In het westelijke deel van het tracé valt
de RijnlandRoute samen met bestaande infrastructuur.
Voor dit gedeelte heeft dat grote gevolgen voor het huidige toch al zwaar
belastte systeem. Dit probleem concentreert zich vooral op de Knoop
West waar nationaal, lokaal en nu dan ook regionaal verkeer moet
worden afgewikkeld. De Knoop West is in zijn opzet een verkeerskundig
werkende knoop, maar de concentratie van verkeerskundige systemen
op één plek leidt tot een zeer complex kruispunt. Juist ook omdat in
de zeer directe nabijheid van de knoop aansluitingen (gepland) zijn
op het stedelijk netwerk. Dit leidt in de omgeving van de knoop tot
een uitbreiding van de benodigde ruimte voor de knoop zelf en een
uitdijend invloedsgebied om (letterlijk) al het verkeer in goede banen
te leiden met opstel- en weefstroken.
De consequenties van bovenstaande zijn:
•
een sterke afhankelijkheid van de knoop voor de regio en
voor Leiden-west
•
kwetsbaarheid bij calamiteiten – ook voor de economische
topfuncties in de regio
•
een sterke verkeersdominantie in plaats van stedelijke kwaliteit
bij de entree van Leiden en Katwijk
•
directe
consequenties
voor
de
ontsluiting
en
ontwikkelmogelijkheden voor het LBSP en
•
de knoop vormt een barrière, zowel voor groene verbindingen
als voor woon-werkrelaties en bereikbaarheid van voorzieningen
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De eerste conclusie is dat het concentreren van alle verkeersstromen
op één plek zorgt voor een verstoring in een steeds dichter wordend
stedelijk gebied. Dit is een onwenselijke situatie die ten koste gaat van
een aantal andere belangrijke ruimtelijke en economische ambities. De
gewenste samenhang in de regio komt in het gedrang. Een eventueel
landschappelijke inpassing van de knoop, waardoor ook ruimte zou
kunnen ontstaan voor groene en waterrijke kwaliteiten is niet mogelijk,
omdat hiervoor de benodigde ruimte ontbreekt.
De tweede, afgeleide, conclusie is dat de concentratie van verkeersstromen
geen recht doet aan de gewenste en noodzakelijke structuurverbetering
van de regio. Het stroomgebied van de Oude Rijn is het gebied waar
de verstedelijking het sterkst heeft plaatsgevonden. De vorming
van de as Leiden-Katwijk is een bewuste verstedelijkingsstrategie.
Hiermee beginnen de bebouwingskernen elkaar te raken en worden
de voormalige achterkanten nu de entrees en voorkanten. De vroegere
ruimtelijke opbouw van het open landschap met bebouwingskernen
is aan het verdwijnen. Daarom is het nodig dat hiervoor een nieuwe
landschappelijke of stedelijke ordening in de plaats komt.
Het verschuiven van het regionale mobiliteitsvraagstuk naar juist dit
gebied kan symbool staan voor het ontbreken van voldoende bewustzijn
over de echte opgave van de regio Holland Rijnland. Dat is structuur
en samenhang aanbrengen in een verstedelijkende regio.
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Oegstgeest

Leiden

Pleidooi bindende
infrastructuur
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 ruimte, een ruimte waar geen
plek is voor de ander. Het zou beter zijn als het een zoektocht wordt
naar een balans in de ruimte. In de Randstad bevindt zich een groot
deel van de bebouwing. De ruimtedruk is daar hoger dan in de rest van
Nederland. Toch zal ook daar ruimte moeten worden gevonden voor
het realiseren van de noodzakelijke hoeveelheid nieuwe woningen,
bedrijfsruimten, 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 kwaliteit te kunnen
realiseren zal de nadruk gelegd moeten worden op integrale regionale
gebiedsontwikkeling, waarin de genoemde balans moet worden
gevonden tussen wonen, werken, verplaatsen en recreëren.
De zoektocht naar balans begint bij een visie op de ruimtelijke
kwaliteit die recht doet aan de beleving van de ruimte door de mensen.
Infrastructuur is hierin geen sluitstuk maar het begin. Wegen zetten de
lijnen uit van de stad. Ons beeld van stad en land wordt gevormd door
er in te wandelen, te fietsen en te rijden. We nemen plekken en situaties
waar en middels straten en wegen worden de onderdelen van het netwerk
aaneengeregen tot het beeld van het grotere geheel. Wegenpatronen
bepalen daarmee de structuur en de ruimtelijkheid van stad en land.
De perceptie van ruimte of het gevoel van ontbreken van samenhang
kan daarom grotendeels worden teruggevoerd tot de wijze waarop
wegen worden aangelegd. Hieruit kan worden afgeleid dat zowel de
vorm van straten en wegen, als het patroon dat alle wegen gezamenlijk
vormen, sturend zijn in de beleving van de werkelijkheid. Logische en
aangename verbindingen en verbanden versterken het netwerk, terwijl
omgekeerd onderbrekingen of gebrekkige verbindingen verstoringen
in het netwerk tot gevolg hebben. In een volle en dynamische regio is
het zaak dat infrastructuur niet gezien wordt als iets negatiefs, maar als
hét bindmiddel bij uitstek.
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Oplossingsrichting
Bindende infrastructuur betekent een geïntegreerde ruimtelijke
ontwikkeling van bebouwing en wegen. In het geval van Holland
Rijnland leidt dat tot een wegenstelsel dat past bij het karakter van
de regio.
Eerder is gesteld dat het kustgebied, en dan in het bijzonder de
regio Holland Rijnland een ruimtelijke opbouw kent die relatief
kleinschalig en divers is. Samen met de sterke economische dragers
in het gebied en de afwisseling van bijzondere landschappen draagt
dit bij aan de aantrekkelijkheid van Holland Rijnland. Als gevolg van
deze eigenschappen bestaat een grote intensiteit en diversiteit van
relaties. Waar de meeste stedelijke regio’s een natuurlijk middelpunt
kennen of enkele duidelijke zwaartepunten, is Holland Rijnland veel
minder hiërarchisch. In plaats van eenvoudig herleidbare patronen is
sprake van een veelvoud aan bestemmingen, motieven en tijdstippen
van verplaatsingen. De regio Holland Rijnland is een verstedelijkt
netwerk.
Het netwerk dat het geheel van kernen, functies en (recreatieve)
voorzieningen vormt, zou het best bediend kunnen worden met een
infrastructureel netwerk van wegen. Dit houdt in geen concentratie
van al het verkeer op bepaalde plekken, maar een spreiding van de
verkeersdruk over meerdere routes. Hiermee wordt op een efficiënte en
begrijpelijke manier recht gedaan aan de veelheid van relaties. Bovendien
wordt zo voorkomen dat de concentratie van verkeersdruk op één plek
of langs één lijn zal leiden tot een verstoring van onderliggende en
minder dominante verbindingen in de andere richting.
De conclusie dat de regio gediend is met een netwerk van verbindingen
heeft verregaande gevolgen voor het ontwerp van de Knoop West. In
plaats van de voorgestelde concentratie van verkeersstromen zal gezocht
moeten worden naar mogelijkheden juist minder stromen langs dit
ene punt te leiden. Een minder zware, en minder complexe knoop,
maakt niet alleen het systeem meer robuust maar zorgt er ook voor dat
andere (ruimtelijke) ambities op deze plek een kans krijgen. Aangezien
de dimensies en druktebeeld van de knoop bepaald worden door de
stapeling van nationaal, regionaal en lokaal verkeer gaat de oplossing
dan ook richting het beperken of elimineren van één of meerdere van
de genoemde lagen.

Theoretisch bestaat er ook een
verkeerstechnische ingreep die de druk op
de knoop zou kunnen verlagen. Het gaat
dan om het opheffen van de aansluitingen
op het stedelijke netwerk die het dichtst
bij de knoop zijn gelegen (de Haagse
Schouwweg, de Ehrenfestweg en de
aansluiting Nieuw Rhijngeest Zuid).
De nabijheid van deze kruispunten zorgt
er nu voor dat er geen ruimte is om tijdig
voor te sorteren. Het verkeer moet daarom
al eerder een keuze maken. Gevolg hiervan
is dat tussen de kruispunten en de Knoop
West enorm veel banen asfalt nodig zijn.
Minstens één baan voor elke mogelijke
richting komend uit elke mogelijke
richting.
Zonder deze kruispunten krijgt het
verkeer komend vanaf de Knoop West
meer ruimte om in goede banen te worden
geleid. Dit leidt tot een verregaande
vereenvoudiging van het systeem op de
Knoop West en de N206. Groot nadeel
is dat de Churchilllaan en het LBSP het
verkeer niet meer op de N206 maar op
een andere manier moet afleiden. Dat zou
dan moeten via de Wassenaarseweg aan de
noordzijde van het LBSP. Vervolgens met
een brug over de Oude Rijn en met een
boog weer terug naar het westelijke deel
van de N206, de Ir. G. Tjalmaweg en dan
naar de A44.
Dit alternatief heeft drie onoverkomelijke
bezwaren:
1.

de enorme omrijdbeweging van het
verkeer die de structuur onduidelijk
maken en ruimtelijk zeer ingrijpend
zijn.

2.

de
noodzakelijke
interne
aanpassingen binnen het Leiden Bio
Science Park, inclusief verlies van
ontwikkelmogelijkheden.

3.

het loslaten van het concept van
de Plesmanlaan-Ir. G. Tjalmaweg
als stedelijke as met daaraan lokale
bestemmingen
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Lokaal – minder druk op de Plesmanlaan
Op lokaal niveau is de knoop van belang voor met name de afwikkeling
van het Leidse verkeer aan de westzijde van de stad. Daarnaast is het
Leiden Bio Science Park in zijn geheel afhankelijk van de knoop.
Oplossingen voor spreiding van dit lokale verkeer kunnen op twee
manieren gevonden worden. In de eerste plaats door het toevoegen
van ‘uitwegen’ aan de (zuid)westzijde van de stad. Dit kan door het
instandhouden van de afslag Leiden Zuid, het toevoegen van een
oprit ter plaatse van de Wassenaarseweg in noordelijke richting en
door een aansluiting in het zuiden op het tracéedeel A4-A44 van de
RijnlandRoute. In de tweede plaats kan het lokale verkeer gespreid
worden door het realiseren van een ringstructuur in de stad. Hierdoor
kan verkeer vanuit het westelijke deel van de stad op een meer
eenvoudige wijze de A4 bereiken zonder gebruik te hoeven maken van
de A44 en/of de RijnlandRoute.
Regionaal – meerdere aansluitingen op de A44
Het regionale verkeer RijnlandRoute maakt over een korte lengte
gebruik van de Rijksweg A44. Dit resulteert in de merkwaardige
slinger in de route. Toch biedt deze ‘systeemfout’ enorme kansen om
een groot deel van het verkeer van de Knoop West te halen. Wanneer
immers al het regionale verkeer van de RijnlandRoute toch al meelift
met de A44, waarom deze weg dan niet gebruiken om het regionale
verkeer te verdelen?
Dit kan door bestaande afslagen goed aan te sluiten op het achterland
en daarnaast nieuwe afritten aan te leggen. Voorbeelden van de nieuwe
aansluitingen zijn Valkenburg, Wassenaarseweg, Flora Holland en
Noordwijk. Hierdoor kunnen kortere en meer rechtstreekse regionale
verbindingen worden gelegd met de A44 als ruggengraat. Voorwaarde
hiervoor is het invoeren van een ander snelheidsregime (80 km/h) of
het introduceren van een parallelsysteem naast een doorgaand systeem.
Het afleiden van de substantiële verkeersstroom van de N206 voor
de knoop zou via een omleiding geregeld moeten worden. Dit kan
op verschillende manieren, dichtbij de kruising (korte bypass, lange
bypass) of op grotere afstand zuidelijk om het Valkenburgse Meer. Uit
ruimtelijk oogpunt is het wenselijk om de omleiding op een zo groot
mogelijke afstand van de kruising te leggen, om de knoop hiermee zo
eenvoudig mogelijk te maken.
De spreiding zorgt ervoor dat de Knoop West ontlast wordt en dat een
helder netwerk van regionale verbindingen ontstaat.
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Nationaal – groter onderscheid tussen A4 en A44
De A4 en A44/N44 zijn twee parallelle Rijkswegen met een totaal
verschillend karakter. De A44/N44 fungeert in geval val nood als
calamiteitenroute van de A4. Afgevraagd kan worden of niet sterker het
eigenlijke onderscheid tussen beide kan worden benadrukt. Hierbij zou
de A4 de (inter)nationale verbinding zijn tussen Amsterdam, Schiphol,
Den Haag en Rotterdam, en vandaar richting België en Frankrijk. De
A44 is in dat geval van een lagere orde. Het ligt grotendeels evenwijdig
aan de kust, waardoor het een middel is om de hier gelegen steden en
economische gebieden te ontsluiten. Het feit dat de A44/N44 sowieso
een 70 km/h weg wordt en het gegeven dat de kunstwerken in de A44
niet gedimensioneerd zijn op vereisten van vandaag brengt het feitelijke
onderscheid met de A4 dichterbij. Hieruit volgt dat de intensiteit
van verkeer, de vormgeving en regionale betekenis van de A44/N44
aangepast kunnen worden op plaatselijke ruimtelijke vraagstukken.
Hierbij kan de A44/N44 de rol van calamiteitenroute gaan vervullen
dankzij de kortsluiting tussen A44 en A4.
Tot slot
De genoemde maatregelen ter vermindering van de verkeersintensiteit
en de complexiteit van de Knoop West moeten worden gezien als
oplossingsrichtingen. Iedere suggestie van een oplossing zal zonder
twijfel leiden tot een reeks nieuwe vraagstukken en bezwaren. Er is om
die reden gekozen voor een hoge mate van abstractie. Maar dan nog is
duidelijk dat aanpassing van de uitgangspunten van het ontwerp van
de Rijnlandroute hiervoor wel noodzakelijk is.
Belangrijk is het te beseffen dat in Holland Rijnland een principieële
keuze voorligt met betrekking tot de ordening en de ruimtelijke kwaliteit
van de regio. De vergezichten kunnen daarom in abstracto worden
geschetst. Waarbij de ene de nadruk legt op de relatieve autonomie
van de verschillende kernen en gemeenten en infrastructuur op de
minst hinderlijke plek wordt gebundeld. Het alternatief benadrukt de
schakeringen in een netwerkomgeving waarin alle soorten van relaties
een eigen plek moeten krijgen.
In alle gevallen is de keuze voor een infrastructureel model sturend in
de ruimtelijke ordening. Mocht er gekozen (kunnen) worden voor een
geïntegreerde stedelijke ontwikkeling voor wonen, werken en recreëren
in Holland Rijnland dan kan het niet anders of de wegenstructuur
speelt hierin een centrale, bindende rol. Geen wegen van niemand,
maar wegen die van iedereen zijn.
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Voorbeelden bindende infrastructuur
Bindende infrastructuur kan bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit.
Op de volgende pagina’s een aantal voorbeelden van bindende
infrastructuur.
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bindende infrastructuur

de weg vertelt waar je bent
illustratie A44 als Hollandse Kustboulevard, uit
‘De Kust Kiest’, studio Hartzema, maart 2009

Een weg in Parijs is anders dan in New York en weer totaal
verschillend van Amsterdam. Blijkbaar is het mogelijk
om aan een weg af te lezen waar je bent. De vorm van de
weg bevestigt de indruk van de plek. Wanneer het goed
is, zijn aan de wegen van Holland Rijnland de kwaliteiten
van de regio af te lezen. Dit zou kunnen inhouden dat
de strandwallen voelbaar zijn, de bollenvelden in het
zicht en kust in de buurt. De ruimtelijke inpassing van
infrastructuur, de vegetatie langs de wegen en de belijning
van de wegen zelf dragen bij aan deze meerwaarde van
het wegenstelsel.
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de Wassenaarse Slag

foto N206 bij Noordwijkerhout
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Almere

bindende infrastructuur

silhouet
Wegen zetten onze omgeving in scène. Een gebouw dicht op de weg kan een benauwd
gevoel geven en gebouw op afstand de indruk van landschappelijkheid. Op dezelfde manier
kunnen ook steden en wijken gepositioneerd worden. Een stad kan bijvoorbeeld in het
landschap liggen als de verbinding tussen de snelweg en de bebouwde kom even door de
weilanden voert.
In het geval van een bindende A44 wordt het mogelijk de wijk Valkenburg vanaf de A44 via
een route om het Valkenburgermeer te bereiken. In plaats van een wijk achter infrastructuur
wordt het een wijk in het landschap.

Newport - Nesselande
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bindende infrastructuur

opwaarderen historische linten
In de groei van stedelijke gebieden dreigen vaak historische kwaliteiten verloren te gaan.
De historische linten, de wegen van kerktoren naar kerktoren, zijn hiervan een voorbeeld.
Het zijn de structuren waarvan de gebruiker als van nature aanvoelt dat hij op de goede weg
is. Omdat deze linten aantrekkelijke en beschutte routes zijn die vaak ook nog het kortst
zijn, kunnen ze bij uitstek een bindende rol vervullen. Wanneer de verkeersdruk wordt
verminderd en knelpunten worden verwijderd kunnen deze routes een onderdeel zijn van
een fijnmazig netwerk van regionale fietsverbindingen.
foto Rijnsburgerweg
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Tramway de Marechaux
Sud

Ring Groningen

A12 Boom
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referentie: A12 Boom, Belgie

bindende infrastructuur

nabijheid weerszijden straat
Bos en Lommerplein, Amsterdam - oversteek over de A10

Een weg bindt het meest letterlijk wanneer de weerskanten van de straat bij elkaar horen.
Hoe logisch dit ook klinkt, in veel gevallen lijkt dit niet eenvoudig te realiseren. In Nederland
kennen we niet zoiets als de Routes Nationals. Wegen die ons voeren door het dagelijkse leven
van Frankrijk. De provinciale wegen die we hadden zijn alle uit het systeem gehaald. Toch
zijn er recentelijk ontwikkelingen die een hernieuwde poging laten zien om de barriëre van
(snel)wegen te overbruggen. In de meeste gevallen gaat het om ongelijkvloerse oplossingen.
Voobeelden hiervan zijn de ondertunneling van de A2 in Maasticht, de overkluizing van
de A16 bij Breda, de plaatselijke overbouwing van de A10 en de heraanleggen van de Ring
Groningen.
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bindende infrastructuur

representatie
Zoals een oprijlaan een bijzonder huis aankondigt of een boulevard de schouwburg op zijn
plek zet, zo kan de vorm van wegen de bedoelingen van een stad duiden. Op deze manier
wordt nagedacht over de inrichting van de Plesmanlaan als stadsentree voor Leiden. De
weg wordt een parklane, ruim van opzet met een groene en waterrijke inpassing. Het beeld
van Leiden zal hierdoor veranderen. Op een vergelijkbare manier wordt het Leiden Bio
Science Park ingericht als een Hollandse Campus. Al het groen en water in het gebied wordt
gekoppeld aan de wegen. Hierdoor ontstaat een landschappelijke illusie die bijdraagt aan de
identiteit en het Leiden Bio Science Park uniek maakt.

illustratie Plesmanlaan als landschappelijke entree

impressie uit Masterplan LBSP
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Aquaduct Jeltesloot

bindende infrastructuur

wegen dienend aan
landschap
De huidige brug in de A44 over de Oude Rijn onttrekt de rivier aan
het zicht. De infrastructuur overheerst over het landschap. Omgekeerd
kan, wanneer de weg onder de rivier duikt, het landschap als het ware
op een voetstuk worden gezet. Behalve de Oude Rijn kunnen in dat
geval ook recreatieve routes en ecologische verbindingen ruim baan
krijgen. De aanleg van infrastructuur maakt ruimte.
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Metropoolregio
Amsterdam

Hollandse Kust

Hollands Midden

Metropoolregio Rotterdam Den Haag
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bindende infrastructuur

kustboulevard
De metropolitaine regio’s van Amsterdam en Rotterdam-Den Haag zijn volop in
ontwikkeling. De kustregio zou een restant kunnen worden maar evengoed een trait
d’union. Een gebied met hoogwaardige landschappen en topwoonmilieus. In letterlijke
zin kan een kustboulevard deze identiteit onderstrepen; binding maken binnen de regio
en een verbinding vormen met de metropolitaine regio’s. Een koppeling van de openbaar
vervoersystemen behoort tot de aantrekkelijke mogelijkheden.

Tramway de Marechaux Sud, Parijs
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