A4 Haaglanden-N14

Maatregelen om
regio Den Haag
bereikbaar te
houden

De regio Den Haag (Haaglanden) moet een aantrekkelijk gebied
blijven voor bedrijven. Inwoners moeten hier prettig kunnen
wonen. Om dat te realiseren, is het belangrijk dat de regio goed
bereikbaar blijft. Rijkswaterstaat en de bestuurlijke partners in
de regio Haaglanden nemen daarom een aantal maatregelen,
met als doel om de doorstroming op de A4 en de N14 en de
bereikbaarheid van de regio Den Haag te verbeteren.

Voor een bereikbare regio
Uit onderzoek in 2008 bleek al dat ingrijpen op de A4 Passage nodig
is. Dit traject van de snelweg loopt van de N14 tot aan de Prinses
Beatrixlaan in Rijswijk en is één van de belangrijkste toegangswegen
tot Rijswijk en Den Haag. Als er niets gebeurt, dan krijgen Rijswijk
en Den Haag in de komende decennia met grote verkeersknelpunten te maken. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de
provincie Zuid-Holland en het toenmalige stadsgewest Haaglanden
deden in 2011 onderzoek naar mogelijke oplossingen. Daaruit kwam
een samenhangend pakket aan verschillende maatregelen, die
ervoor moeten zorgen dat de regio Haaglanden goed bereikbaar
blijft. De Tweede Kamer stemde in 2012 met de maatregelen in.

De belangrijkste maatregelen
Het project A4 Haaglanden-N14 bestaat uit verschillende ingrepen:
1.	
De A4 Passage. Hier komen in beide richtingen nieuwe rijstroken
voor het doorgaand en in- en uitvoegend verkeer. De weg begint
na de aansluiting met de N14 en eindigt voor de aansluiting met
de Prinses Beatrixlaan en zal grotendeels bestaan uit meerdere
parallel lopende rijbanen. Er komen in het midden twee
rijbanen met ieder twee rijstroken per rijrichting voor het
doorgaande verkeer en aan weerszijde komen meerstrooks

parallelbanen om het verkeer van de aansluitingen en de
knooppunten Ypenburg (A13) en Prins Clausplein (A12) optimaal
te kunnen faciliteren.
2.	De A4 tussen de aansluiting met de Prinses Beatrixlaan en de
aansluiting Den Hoorn wordt uitgebreid met een extra rijstrook.
3.	Knooppunt Ypenburg wordt uitgebreid en krijgt dubbelstrooks
weefvakken (een combinatie van in- en uitvoegstroken) naar
de aansluiting Delft Noord aan de A13.
4.	Ongelijkvloerse kruisingen op de N14 (Heuvelweg/Mgr. van
Steenlaan en Noordsingel/Prins Bernhardlaan), waarbij de
gemeentelijke wegen onder de N14 worden geleid.
5.	Capaciteitsuitbreiding van de toe- en afritten en opstelvakken
bij de aansluiting A4-N14 van en naar Leiden.
6.	Capaciteitsuitbreiding van de toe- en afritten en opstelvakken
bij aansluiting A4-Rijswijk/Plaspoelpolder.
7.	Capaciteitsuitbreiding van de toe- en afritten en opstelvakken
bij aansluiting A4-A13 en Rotterdamse Baan.
8.	Capaciteitsuitbreiding van de toe- en afritten en opstelvakken
bij aansluiting A4-Prinses Beatrixlaan.
9.	Capaciteitsuitbreiding van de toe- en afritten en opstelvakken
bij aansluiting A4-N211.
10.	Capaciteitsuitbreiding met een extra rijstrook aan de
middenbermzijde in beide richtingen tussen de aansluiting
Den Hoorn-Ketheltunnel (dit is een extra maatregel ten opzichte
van de Rijksstructuurvisie).

Wat gaat er nu gebeuren?
Rijkswaterstaat werkt momenteel de plannen voor bovengenoemde
maatregelen uit. Deze fase bestaat uit een aantal belangrijke
onderdelen:

De planning

• Het opstellen van een ontwerptracébesluit (OTB) en het opstellen
van een milieueffectrapport (MER). Het OTB toont aan welke
maatregelen de minister neemt om het project te realiseren en
het MER brengt de gevolgen voor het milieu in kaart. Iedereen
kan zijn zienswijzen op het OTB indienen. Dat kan zes weken
lang, vanaf de dag dat het OTB ter inzage ligt.
• Het opstellen van een tracébesluit (TB). Tegen dit tracébesluit
kunnen belanghebbenden in beroep gaan. Volgens artikel 6:13
van de Algemene wet bestuursrecht kunnen alleen belang
hebbenden die op het OTB al zienswijzen hebben ingediend
(of wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dat niet
hebben gedaan), beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De termijn voor indienen van een
beroepschrift is zes weken, vanaf de dag dat het tracébesluit ter
inzage ligt.

2017:
Start planuitwerking A4 Haaglanden – N14
2019: 	Vaststellen (Ontwerp) tracébesluit en (project) MER
gereed voor inspraak
2020:	Vaststellen tracébesluit
2023-2026:	Realisatie van A4 Passage, N14, de aanpassingen bij
Plaspoelpolder en knooppunt Ypenburg en de A4
tussen de Prinses Beatrixlaan en Den Hoorn.
2026-2028: Openstelling

Wat kosten de maatregelen?
Het Rijk heeft 453 miljoen euro (MIRT-projectenoverzicht van 2018)
gereserveerd voor de A4 Haaglanden-N14. Dit is inclusief een
bijdrage van 30 miljoen voor de aanpassing van de Prinses
Beatrixlaan, waarvan de gemeente Rijswijk initiatiefnemer is.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op www.A4Haaglanden-N14.nl
of mail naar A4-Haaglanden-N14@rws.nl.
Wassenaar
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A4 Passage
Poorten
Inprikkers
Hoofd-/parallelstructuur A4
Capaciteitsuitbreiding
Den Haag
Ongelijkvloerse kruising
Verbreding aansluiting

4

LeidschendamVoorburg
A4

5
A4

1
Rijswijk
A12

7
Pijnacker-Nootdorp

6
8

2

Westland

3

9

A13

Delft

Midden-Delfland

A4

10

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat
www.rijkswaterstaat.nl
0800 - 8002
juni 2018 | wnz0618tp309

