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Samenvatting
De Inpassingsvisie geeft het ontwerpkader ten behoeve van
de inpassing en de vormgeving van de A4 Haaglanden en de
N14. Vertrekpunt is de voorkeursvariant voor het wegontwerp
uit de Rijksstructuurvisie A4 Passage en Poorten & Inprikkers.
De Inpassingsvisie legt de basis voor het uit te werken
Inpassingsplan en Esthetisch Programma van Eisen.
De aanleiding voor dit planstudietraject zijn de
wegaanpassingen aan de A4 en N14. De ambitie om deze
aanpassingen op de juiste manier in te passen worden in
deze Inpassingsvisie gekoppeld aan ambities uit de omgeving.
Hieruit volgt een integraal beeld op de landschappelijke en
stedenbouwkundige inpassing van de weg.
Vier doelstellingen
De ontwerpkaders zijn gecategoriseerd in vier doelstellingen die
als uitgangspunt dienen voor de ontwerpkaders.
1. Een duurzame inpassing: de Aanpak Duurzaam GWW wordt
toegepast en watercompensatie vormt een landschappelijke en
ecologische meerwaarde.
2. De gekantelde opgave: zowel in kwalitatieve als
kwantitatieve zin worden de dwarsverbindingen versterkt.
Het karakter van de verbinding komt sterk naar voren in het
ontwerp ervan.
3. Een groene wegrand: door overlast te beperken en de
wegranden als voorkant te ontwerpen, versterkt het leef- en
vestigingsklimaat in de omgeving.
4. Een duidelijk wegontwerp: een eenduidig vormgegeven
weg geeft de automobilist rust ten opzichte van de vele
dwarsverbindingen en veranderingen in de omgeving.
(Top)eisen
De vier doelstellingen worden verder uitgewerkt in dertien
Topeisen, die het primaire overzicht geven over hoe de
doelstellingen te realiseren zijn. Deze Topeisen zijn verder
uitgewerkt in aanvullende eisen, die meer specifiek aangeven
wat de ontwerpkaders zijn.
Suggesties voor samenwerking
Voor een groot deel van de (top)eisen is samenwerking
vereist tussen Rijkswaterstaat en omgevingspartijen, of
tussen omgevingspartijen onderling. De Inpassingsvisie
sluit af met suggesties voor aandachtspunten bij deze
samenwerkingsverbanden.
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inleiding

Coupure voor fietspad bij Ypenburg
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Inleiding Doel van de Inpassingsvisie
Rijkswaterstaat is in 2017 het planstudieproject A4
Haaglanden-N14 gestart. Dit project dient ter ondersteuning
van het (O)TB/MER. Onderdeel van de planstudie is het
opstellen van een Inpassingsvisie.
In de Inpassingsvisie wordt uitgewerkt hoe het project A4
Haaglanden-N14 ingepast dient te worden in de omgeving. Het
geeft hiermee een toekomstvisie op het gebied en laat zien hoe
functies als wonen, werken en recreëren zich verhouden tot de
aanwezigheid van de weg.
Voorafgaand aan het opstellen van deze Inpassingsvisie,
is een Verkennend Onderzoek gedaan. In dit onderzoek is
de ruimtelijke opgave van het project A4 Haaglanden-N14
onderzocht en in beeld gebracht. Het Verkennend Onderzoek
vormt een inventarisatie van informatie en belangen en
dient ter voorbereiding op het opstellen van de ruimtelijke
inpassings- en vormgevingsvisie.
Deze Inpassingsvisie is het vertrekpunt voor de verdere
planuitwerking en speelt een belangrijke rol in het
ontwerpproces.
De Inpassingsvisie heeft daarnaast ook de functie van
uitnodiging aan alle betrokkenen om samen het gesprek over
een duurzame leefomgeving in het gebied aan te gaan. Daaruit
volgt dat de Inpassingsvisie niet alle antwoorden geeft op de
vragen die nu leven maar wel kan helpen om samen de juiste
antwoorden te vinden.

8

Inpassingsvisie A4 Haaglanden-N14

Inleiding Rijksstructuurvisie
In de Rijksstructuurvisie A4 Passage en Poorten & Inprikkers
wordt een aantal regionale ambities genoemd die ten grondslag
liggen aan de wens van een betere bereikbaarheid.

Om deze ambities vorm te geven zijn negen economische
kerngebieden aangewezen, waar een goede multimodale
bereikbaarheid van extra belang is. Daarnaast wordt in de
Rijksstructuurvisie gesproken over het verbeteren van de woonen leefkwaliteit als voorwaarde voor ruimtelijk-economische
ontwikkeling. Het doel hierbij is om bij infrastructurele
maatregelen geen nieuwe leefbaarheidsknelpunten te creëren.

Deze ambities dienen ter ondersteuning van de ruimtelijkeconomische ontwikkeling van de regio Haaglanden en beslaan
de volgende onderwerpen:
▪▪ Den Haag Internationale Stad van Vrede en Recht
▪▪ Greenport Westland - Oostland
▪▪ Kennisregio Haaglanden
▪▪ Stedelijke verdichting

Naast deze gebiedsambities wordt er op termijn een
aantal capaciteitsknelpunten en reistijdproblemen
verwacht op het wegennet en OV-netwerk. In 2030
worden zo’n vijftig knelpunten verwacht, die tot vijftien
bereikbaarheidsvraagstukken getrechterd kunnen worden. Deze
kunnen, gerelateerd aan de gebiedsambities, teruggebracht
worden tot vijf prioritaire bereikbaarheidsvraagstukken. Twee
hiervan zijn wegvraagstukken: Doorstroming A4 Passage Den
Haag (inclusief Prins Clausplein) en Doorstroming Poorten &
Inprikkers Den Haag, en vormen samen de onderlegger voor de
Rijksstructuurvisie.

Daarnaast wordt in de Rijksstructuurvisie gesproken over
aantrekkelijke landschappen en het verbeteren van de woonen leefkwaliteit als voorwaarde voor ruimtelijk-economische
ontwikkeling.

Economische kerngebieden
1. Scheveningen Bad
2. Scheveningen Haven
3. World Forum
4. Internationale Zone
5. Den Haag Centrum (Central Innovation District)
6. Binckhorst
7. Vlietzone
8. Technologische Innovatie Campus Delft
9. Greenport Westland-Oostland

Overzicht van de vier gebiedsambities (Rijksstructuurvisie A4 Passage en
Poorten & Inprikkers, 2012)
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Inleiding Het projectgebied

Deze Inpassingsvisie richt zich op het tracé van de A4 vanaf afslag 8
Leidschendam (aansluiting N14) tot aan afslag 13 Den Hoorn (aansluiting
N223). Daarnaast maakt ook de uitwerking van de twee ongelijkvloerse
kruisingen aan de N14 onderdeel uit van deze Inpassingsvisie.
De snelweg bestaat binnen de projectlocatie op dit moment uit een
structuur van voornamelijk tweemaal drie rijstroken. Deze structuur wordt
echter sterk gecompliceerd door de vele afslagen en knooppunten die
elkaar binnen korte afstand opvolgen. Hierdoor ontstaat over vrijwel de
gehele lengte een bredere verkeersbundel, bestaande uit hoofdstructuur
en op- en afritten, weefvakken en parallelbanen.
De A4 kent op deze locatie twee belangrijke knooppunten. Bij het Prins
Clausplein wordt de A4 gekruist door de A12 richting Den Haag centrum
in westelijke richting en Utrecht in oostelijke richting. Bij knooppunt
Ypenburg sluit de A4 aan op de A13 die in zuidelijke richting naar
Rotterdam voert.
Naast de knooppunten zijn er meerdere afslagen langs het tracé:
▪▪ Afslag 8 Leidschendam: verbinding naar de N14 aan de noordrand
van Den Haag in westelijke richting en naar Leidschenveen en het
Forepark in oostelijke richting.
▪▪ Afslag 9 Rijswijk-Centrum: verbinding naar het centrum van Den Haag
in westelijke richting en Ypenburg in oostelijke richting.
▪▪ Afslag 10 Plaspoelpolder: verbinding naar bedrijventerrein
Plaspoelpolder
▪▪ Afslag 11 Rijswijk: verbinding naar de Prinses Beatrixlaan richting
Rijswijk in noordwestelijke richting en Delft in zuidoostelijke richting.
▪▪ Afslag 12 Den Haag-Zuid: verbinding naar de N211 richting het
Westland en zuidrand Den Haag in westelijke richting en de
Harnaschpolder in oostelijke richting.
▪▪ Afslag 13 Den Hoorn: verbinding naar de N223 richting het Westland
in westelijke richting en Delft in oostelijke richting.

10

Inpassingsvisie A4 Haaglanden-N14

11

Inpassingsvisie A4 Haaglanden-N14

Inleiding Historische ontwikkeling
Voor de aanleg van de snelweg bestond het projectgebied uit
verschillende polders: de Tedingerbroekpolder, de Nieuwe en
Oude Broekpolder, de Plaspoelpolder, de Hoekpolder en de
Harnaschpolder. Deze polders vormden het open landschap
tussen de steden Den Haag en Delft in.
In de jaren ‘30 werden de eerste wegen aangelegd als
voorloper van de huidige A4. Het wegdeel tussen knooppunt
Ypenburg en knooppunt Leidschendam (het huidige Prins
Clausplein) was in 1957 het eerst voltooide deel van de A4. In
1985 en 1986 werd het deel tussen knooppunt Ypenburg en
Plaspoelpolder aangelegd als autoweg N4. In 1998 en 1999
werd dit wegdeel tot aan Den Haag-Zuid aangelegd als 2x3
autosnelweg. In 2016 is de verlenging van de A4 richting het
Kethelplein opengesteld.
De N14 met Sijtwendetunnel is in 2003 geopend.
Waar de omliggende gemeentes begin vorige eeuw nog
op verre afstand van het wegtracé lagen, zijn zij inmiddels
flink gegroeid tot dichtbij de A4. Dit heeft voornamelijk te
maken met de ontwikkeling van Rijswijk, de wijk Ypenburg,
verschillende bedrijventerreinen en Leidschendam-Voorburg.
Er is sprake van een omslag van weg in de polder naar weg in
stedelijk gebied. Dit vraagt zowel van de weg als van de stad
een andere manier van met elkaar omgaan.

1850
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voorkeursvariant

Kruising N14 met Monseigneur van Steelaan en Heuvelweg
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Voorkeursvariant Wegontwerp
Maatregelenpakket
De Voorkeursvariant bestaat uit het volgende samenhangende
pakket van maatregelen:

Scope Inpassingsvisie
Naast de Rijksonderdelen (maatregelen 1, 2 en 5) betreft deze
Inpassingsvisie de volgende werkzaamheden:

1. De A4 Passage: een nieuwe doorgaande hoofdstructuur op
de A4 (in twee richtingen). Deze begint in noord-zuid richting
na de aansluiting met de N14 en eindigt voor de aansluiting
met de Prinses Beatrixlaan.

ad 1. Extra capaciteit A4 in de vorm van een hoofdstructuur en
een extra rijstrook tot afslag Den Hoorn.

2. Het toevoegen van extra capaciteit bij aansluitingen
Plaspoelpolder, aanpassingen op knooppunt Ypenburg (inclusief
weefvakken A13) en het toevoegen van extra capaciteit op de
A4 tussen de Prinses Beatrixlaan en de aansluiting Den Hoorn.

Capaciteitsverruiming van de volgende aansluitingen:
▪▪ ad 5a. Op- en afrit A4-N14 van en naar Leiden
▪▪ ad 5b. Afrit A4-A13 vanuit Den Haag Zuid
▪▪ ad 5c. Afrit A4-Plaspoelpolder vanuit Den Haag Zuid
▪▪ ad 5d. Op- en afrit A4-N211 van en naar Delft-Zuid
▪▪ ad 5e. Op- en afrit A4-Prinses Beatrixlaan

ad 2. Twee ongelijkvloerse kruisingen op de N14.

3. N211: Het toevoegen van extra capaciteit bij de aansluiting
met de A4 in combinatie met verbreding van de N211 tussen de
aansluiting A4 en de N222 (Veilingroute), evenals het realiseren
van drie ongelijkvloerse kruisingen op de N211 tot en met de
kruising met de Erasmusweg.

6. Verbreden weefvlak A13

4. Prinses Beatrixlaan: Het toevoegen van extra capaciteit bij
de aansluiting met de A4 in combinatie met het ongelijkvloers
maken van de bestaande twee kruisingen op het eerste deel
van de Prinses Beatrixlaan en het aanpassen van de twee
kruisingen op het tweede deel van de Prinses Beatrixlaan.
5. N14: het aanpassen van de aansluiting met de A4 en het
realiseren van twee ongelijkvloerse kruisingen.
Deze Inpassingsvisie richt zich alleen op de Rijksonderdelen van
het maatregelenpakket. Dat betekent dat de in grijs gedrukte
maatregelen 3 en 4 geen onderdeel van deze visie uitmaken.
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Inpassingsvisie A4 Haaglanden-N14

Voorkeursvariant Wegontwerp

Op deze kaart is het pakket van maatregelen te zien zoals beschreven
in de Rijksstructuurvisie. Het betreft vier type aanpassingen aan het
wegennet:
▪▪ De A4 Passage: nieuwe doorgaande hoofdstructuur die zich
onderscheidt van de parallelstructuur waarop de afslagen
aangesloten zijn.
▪▪ Capaciteitsverruiming: op een deel van de A4 en op meerdere
afslagen wordt de capaciteit vergroot.
▪▪ Ongelijkvloerse kruisingen: twee kruisingen aan de N14 zullen
gereconstrueerd worden tot ongelijkvloerse kruisingen om de
doorstroming te verbeteren.
▪▪ Aanpassingen: aan het knooppunt Ypenburg, het weefvak op de A13
en de afslag N14 zullen verschillende aanpassingen gedaan worden.

De A4 passage

Er is een scope challenge uitgevoerd naar de uitwerking van de
ongelijkvloerse kruisingen aan de N14. Deze dient als input voor de
verdere uitwerking van de kruising.

extra capaciteit

ongelijkvloerse kruisingen

aanpassingen
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Voorkeursvariant Verbreding van het wegprofiel

Op de hiernaast weergegeven kaart zijn de wegverbredingen vergroot
weergegeven, zodat zichtbaar wordt waar de ingrepen de grootste impact
op de omgeving zullen hebben. Dit laat zien dat over een groot deel van
het tracé de weg zo’n drie meter wordt verbreed, overeenkomstig met het
toevoegen van een extra rijstrook. Er zijn echter ook een aantal plekken
waar de weg verder verbreed wordt, tot maximaal veertien meter aan de
zuidkant van het Prins Clausplein.
Op een aantal plekken staan bepaalde objecten vrij dicht bij de weg,
zoals tankstations en elektriciteitsmasten. De verbreding van de weg leidt
echter niet tot conflict met deze objecten. In de verdere uitwerking dient
onderzocht te worden wat de aanwezigheid van deze objecten betekent
voor de ambitie voor een obstakelvrije zone.
Ook bij de ontwikkeling van het Bedrijvenschap Harnaschpolder dient in
de verdere uitwerking onderzocht te worden of er mogelijk conflicterende
situaties ontstaan.
Rond de aansluiting met de Prinses Beatrixlaan heeft de A4 een verdiepte
ligging. De inpassing van de verbreding van de weg conflicteert mogelijk
met deze verdiepte ligging, dit behoeft extra aandacht in de uitwerking
van het wegontwerp. Hetzelfde geldt voor de uitwerking van de twee
ongelijkvloerse kruisingen aan de N14.
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Transformatorhuisjes
op 12 meter van de weg

Tankstation
op 9 meter van de weg
Elektriciteitsmasten
op 11 meter van de weg
Bedrijvenschap
Harnaschpolder
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omgeving

Aansluiting Prinses Beatrixlaan op A4
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Omgeving Overzicht beleid en visies
Bij het opstellen van de Inpassingsvisie zijn verschillende
omgevingspartijen betrokken: de gemeentes Den Haag,
Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Delft, Midden-Delfland en
Westland; de Provincie Zuid-Holland; het Hoogheemraadschap
van Delfland; de Metropoolregio Rotterdam Den Haag; en HTM.
Op basis van bijeenkomsten met de omgevingspartijen is inzicht
verkregen in de ruimtelijke visies op projectgebied.
Hoewel geen beleid of ambtelijke visie, is ook de Groenvisie
van de Vereniging Houdt Vlietrand Groen opgenomen in deze
Inpassingsvisie.

MIRT VERKENNING
HAAGLANDEN
A4 PASSAGE EN POORTEN & INPRIKKERS

RUIMTELIJKE BEOORDELING VAN DE ALTERNATIEVEN
DE ‘R’ VAN DE MIRT

Op de volgende pagina’s worden een aantal essentiële
onderdelen uit deze visies verder toegelicht.

MIRT Verkenning Haaglanden
Ministerie I&M, Provincie Zuid-Holland en
stadsgewest Haaglanden (2011)

Landschapsplan

[27 september 2016]

Stadsvisie Rijswijk 2030

‘stadspark
Wilhelminapark’

Samen maken we de stad!

2017-2024

Structuurvisie Ruimte voor Wensen 2040
Herijking 2012
Gemeente Rijswijk
Maart 2017

Herijking 2012 1

1

Structuurvisie Ruimte voor Wensen
2040
Leidschendam-Voorburg (2012)

Stadsvisie Rijswijk 2030
Rijswijk (2016)

Landschapsplan Stadspark
Wilhelminapark 2017-2024
Rijswijk (2017)

VERKENNING

stedelijk landschap en groenblauwe structuur

ZUID-HOLLAND

StructuurviSie WeStland 2025
PerSPectief 2040

naar een schaalsprong voor een
metropolitaan landschapspark



marco.broekman
urbanism research architecture

Structuurvisie Westland 2025
Westland (2013)

Verkenning stedelijk landschap en
groenblauwe structuur
Provincie Zuid-Holland (2017)
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Beleidsregels Dempen en graven
Hoogheemraadschap van Delfland (2009)
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Gebiedsperspectief A4/Vlietzone:
Kwaliteiten versterken, kansen behouden

HAAGSE NOTA
MOBILITEIT

juni 2013

BEWUST KIEZEN
SLIM ORGANISEREN
Den Haag, september 2016

Agenda Ruimte voor de Stad
Den Haag (2016)

Haagse Nota Mobiliteit
Den Haag (2011)

Gebiedsperspectief A4/Vlietzone
Den Haag (2013)

Bidbook
Bijzonder Provinciaal Landschap
Midden-Delfland

OKTOBER 2017

Groenbeleidsplan 2010-2020
Rijswijk (2010)

Plankaart
Rijswijk (2018)

Bidbook Bijzonder Provinciaal
Landschap
Midden Delfland (2017)

Visie bewonersvereniging

\

Eindrapport
Analyse- en Oplossingsrichtingenfase
MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag

GROENVISIE
VLIETZONE - A 4

Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid

2016-2025
Uitvoering geven aan de Strategische Bereikbaarheidsagenda

Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid
MRDH (2012)

MIRT-onderzoek Bereikbaarheid
Rotterdam Den Haag
Rotterdam, Den Haag, Provincie ZuidHolland, MRDH Ministerie I&M (2017)
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Groenvisie Vlietzone A4
Vereniging Houdt Vlietrand Groen (2012)
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Omgeving Provinciale landschappelijke structuur

In de Verkenning stedelijk landschap en groenblauwe structuur ZuidHolland worden voorstellen gedaan voor een versterking van het
provinciale landschap. Hierin worden groenblauwe dragers aangewezen
die het netwerk vormen dat stad en landschap met elkaar verbindt. Deze
dragers bestaan uit het primaire watersysteem van de provincie dat wordt
ontwikkeld tot ‘hoogwaardige verbindende verblijfsruimtes’.
De Schie en de Zweth maken onderdeel uit van dit netwerk van
groenblauwe dragers en kruisen de A4 binnen het projectgebied. Deze
kruisingen mogen geen onderbreking van het netwerk vormen en
verdienen daarom speciale aandacht.
Het Metropolitaan Landschap Zuidvleugel bestaat uit verschillende
metropolitane landschappen. De A4 bevindt zich ten noorden van Den
Haag op de grens van de landschappen Duin en Horst en Wijk en Wouden;
ten zuiden van Den Haag snijdt de A4 door het Bijzonder Provinciaal
Landschap Midden-Delfland.
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Hollands Plassengebied
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Bijzonder Provinciaal Landschap
Midden-Delfland
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Deltapoort

9

A2

A16
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Omgeving Stedelijke ontwikkeling

De stad bevindt zich dicht bij de snelweg. Waar eerder voornamelijk
bedrijventerreinen werden gevestigd in de directe omgeving van de
snelweg, worden er steeds meer woonwijken ontwikkeld in deze zone. De
ontwikkellocaties laten zien dat deze groei richting de snelweg voort zal
zetten in de nabije toekomst.
Naast de ontwikkellocaties zijn er ook meerdere transformatielocaties,
zoals bestaande bedrijventerreinen die geherstructureerd, geïntensiveerd
en verduurzaamd worden.
Deze groei en transformatie heeft niet alleen gevolgen voor mogelijke
geluidsoverlast (en de bijbehorende geluidsschermen), maar ook voor de
visuele kwaliteit van de snelweg naar de omgeving en de uitstraling van
de omgeving naar de weg.
In de Architectonische Specificaties wordt gesproken over het belang van
de zichtbaarheid van herkenbare bebouwing. Dit kan bijvoorbeeld bereikt
worden door het integreren van gebouwen in de geluidswallen. Deze
uitgangspunten zijn extra van belang gezien de vele ontwikkellocaties in
de directe omgeving van de snelweg. In de Inpassingsvisie dient, naast
die van bestaande bebouwing, rekening te worden gehouden met de
zichtbaarheid van nog te ontwikkelen projecten.
De groei van de stad richting snelweg kan resulteren in mogelijke
conflicten met de landschappelijke structuren langs de snelweg.
De stedelijke ontwikkeling dient hierbij rekening te houden en
voldoende ruimte te laten voor de landschappelijke zones en dwars- en
langsverbindingen.
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Central Innovation District
Hoogstedelijk woongebied
en economisch focusgebied

Mall of the Netherlands
Herontwikkeling Leidsenhage
tot vernieuwd winkelcentrum

Binckhorst
Transformatie
bedrijventerrein tot mixeduse: 5000 nieuwe woningen

Overgoo/Fleetpark
Zoeklocatie verdichtingsmogelijkheden

Vlietzone
Mogelijke ontwikkellocatie voor verdere
toekomst

TNO
Grond aan gemeente
te koop aangeboden

Havengebied
Transformatie tot
mixed-use: veel
nieuwe woningen

Vlietzone
Mogelijke ontwikkellocatie voor verdere
toekomst

TNO
Grond aan gemeente
te koop aangeboden

Vastgoedzone
Ontwikkeling
foodpark en hotel

Rijswijk Buiten
Nieuwbouwwijk van
ca. 3500 woningen

Kreekzone
Nieuwbouwwijk van
ca. 140 woningen

Bedrijvenschap
Harnaschpolder
Ontwikkeling bedrijventerrein
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Omgeving Landschappelijke verbindingen

De A4 doorsnijdt meerdere groenzones, resulterend in een
gefragmenteerd landschap. Door een aantal van deze zones aan elkaar
te hechten, ontstaat een sterkere landschappelijke structuur wat het
recreatieve en ecologische potentieel van de regio vergroot.
Een nieuwe verbinding over de A4 kan de Vlietzone zowel recreatief als
ecologisch aaneenhechten. Hetzelfde geldt voor het verbeteren van de
verbindingen tussen de delen van het Wilhelminapark aan beide zijden
van de A4.
In het aaneenhechten van de verschillende landschappen speelt het
fietsnetwerk een belangrijke rol. Een kwalitatieve verbetering van
dit netwerk kan de landschappelijke kwaliteit als geheel verbeteren.
Ook het toevoegen van nieuwe dwars- en langsverbindingen is hierbij
belangrijk. Het wandelnetwerk maakt grotendeels gebruik van dezelfde
dwarsverbindingen en is dus ook gebaat bij kwalitatieve verbetering van
deze verbindingen.
De afgelopen jaren is het project Zwethzone in uitvoering geweest
door de Stadsregio Haaglanden. De herontwikkeling van de Zwethzone
heeft geleid tot versterking van de groene, recreatieve, ecologische
verbindingen en tot verbetering van de waterbergingsstructuur. De
versterking van het wandel- en fietsnetwerk is echter onvoldoende en
verdient verdere verbetering.
De A4 kruist op twee locaties met de groenblauwe dragers. Deze twee
onderdoorgangen dienen van hoge kwaliteit te zijn en geen bottleneck in
het recreatieve en ecologische netwerk te vormen.
De verbreding van de weg maakt watercompensatie in de omgeving
noodzakelijk. Door deze toevoegingen aan het wateroppervlak als
landschappelijke meerwaarde
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Vlietzone

De Schie

Willhelminapark
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Zw
e
D

31

Inpassingsvisie A4 Haaglanden-N14

Omgeving Netwerkverdichting

Het netwerk van infrastructuur rondom de A4 zal in de toekomst steeds
verder verdichten, waardoor de lokale bereikbaarheid zal verbeteren.
Vanuit de Binckhorst zal een nieuwe RandstadRail verbinding aangelegd
worden in de richting van Delft en in de richting van Zoetermeer.
Het spoor parallel aan de A12 zal in de toekomst waarschijnlijk uitgebreid
worden van twee naar vier sporen.
In het fietsnetwerk zullen nieuwe langs- en dwarsverbindingen aangelegd
worden. De nieuwste toevoeging aan het netwerk zal het Trekfietstracé
zijn, dat Ypenburg met het centrum van Den Haag zal verbinden.
De verdere toename van het autogebruik zal in de omgeving van de
snelweg mogelijk leiden tot een gebrek aan parkeercapaciteit; in de
Hoekpolder is dit bijvoorbeeld al aan de orde. In de verdere uitwerking
dient onderzocht te worden of in de omgeving van de A4 ruimte
gevonden kan worden voor extra parkeerruimte.

02

TREKFIETSVIADUCT
A4T|P
DURA
WINTERMANS ARCHITEKTEN | 09 OKTOBER 2017
V OG ELV L U C H
E RSVERMEER
P E C T I|EQUIST
F

Trekfietsviaduct (Dura Vermeer & Quist Wintermans architecten, 2017)
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snelweg

A4 ter hoogte van aansluiting N211
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Snelweg Overzicht werkwijze Rijkswaterstaat
Naast de Rijksstructuurvisie zijn er meer documenten die
richtlijnen geven voor het ontwerp van het project A4
Haaglanden-N14. In deze documenten worden uitspraken
gedaan, zowel op groter schaalniveau als voor specifieke
locaties langs de A4, over het snelwegontwerp en de relatie van
snelweg met de omgeving.
De Deltaroute, visie routeontwerp A4
De Deltaroute is het visiedocument voor de gehele A4.
Op basis van een grondige analyse van de snelweg zelf en
de landschappen waar het doorheen kruist, worden een
aantal uitgangspunten voor het wegontwerp geformuleerd.
Deze hebben onder andere betrekking op de omgang met
dwarsverbindingen, met het contrast tussen open en gesloten
(stedelijke) landschappen, met de zichtbaarheid van de weg,
met geluidsschermen en met de inrichting van de tussenruimte
bij de knooppunten.
A4 Architectonische Specificaties
In de Architectonische Specificaties worden de uitgangspunten
uit het routeontwerp verder geconcretiseerd tot een lijst
van ontwerpspecificaties. Volgens de door Rijkswaterstaat
gehanteerde methode van Systems Engineering (SE), worden
de specificaties ontleed tot verschillende niveaus. Specificaties
van topniveau zijn van belang voor de gehele route van de A4.
Vervolgens zijn er aanvullende eisen op systeemniveau en, nog
dieper, op subsysteemniveau.
Op de volgende pagina’s zullen de belangrijkste conclusies uit
deze documenten behandeld worden.
Zestrapsraket
De eerder genoemde documenten dienen als input voor het
Verkennend Onderzoek en Inpassingsvisie, die op hun beurt
dienen als input voor het nog op te stellen Inpassingsplan
en Esthetisch Programma van Eisen (EPvE). Zo ontstaat een
zestrapsraket, waarin met steeds meer detail richtlijnen worden
gegeven voor de vormgeving van de weg en haar omgeving.

36

Inpassingsvisie A4 Haaglanden-N14

A4

De Deltaroute
visie routeontwerp A4
-Concept-

ARCHITECTONISCHE
SPECIFICATIES
ZWARTS & JANSMA ARCHITECTEN
OKRA LANDSCHAPSARCHITECTEN
A U G U S T U S
2 0 0 7

De Deltaroute
visie routeontwerp A4 (2006)

A4 Architectonische Specificaties
(2007)

Verkennend Onderzoek (2017)

Inpassingsvisie (2018)

Inpassingsplan (20..)

Esthetisch Programma van Eisen
(20..)
Zestrapsraket: overzicht van documenten ter ondersteuning van de inpassing
en vormgeving van het project A4 Haaglanden-N14
37

Inpassingsvisie A4 Haaglanden-N14

Snelweg De gekantelde opgave
In De Deltaroute, visie routeontwerp A4 (2006) wordt een
belangrijk uitgangspunt genoemd dat leidend is voor het
project A4 Haaglanden-N14: de gekantelde opgave.
De gekantelde opgave
De continuïteit van dwarsverbindingen is steeds belangrijker
geworden en de A4 wordt daarmee steeds meer onderdeel van
een vlechtwerk aan kruisende lijnen. Door deze ontwikkeling
kantelt de ontwerpopgave.
In stedelijke zones leidt dit tot een steeds verdere integratie van
weg, stedelijke omgeving en stedelijk groen.
In landschappelijke zones moet de barrièrewerking van de
A4 worden teruggedrongen om zo dwarsverbindingen en
landschappen ‘heel te houden’.
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Om dit te bereiken wordt als uitgangspunt geformuleerd dat
infrastructurele dwarsverbindingen moeten worden gebruikt
3.2.3 infrastructurele
dwarsverbind3.2.2
omingen
delandschappelijke
afwisselingdwarsverbindvan landschappen
en steden
zichtbaarder te
ingen
Bij
de
infrastructurele
dwarsverbanden
gaat
Bij
de
landschappelijke
dwarsverbanden
gaat
maken.
het op het hoogste niveau om het 'heelhouden van landschappen'. Het is nu nog
mogelijk een aantal karakteristieke landschappen langs de A4 (waaronder de Nationale
landschappen van het Groene Hart en de
Hoeksche Waard) overeind te houden als
grote groene eenheden. Hiervoor zal de
barrièrewerking van de A4 moet worden
teruggedrongen, zowel binnen landschappelijke eenheden als tussen landschappelijke
eenheden onderling.
Ook bij de planvorming voor de ontbrekende
schakels van de A4: Midden-Delfland, Hoeksche Waard en Dinteloord-Bergen op Zoom
is een centrale vraag hoe recht kan worden
gedaan aan landschappelijke dwarsrelaties.
Op een lager schaalniveau gaat het om de
vormgeving van parkzones die de A4 kruisen, continuïteit van cultuurhistorische lijnen
en van rivier- en krekenstelsels. Op een nog
gedetailleerder niveau gaat het om kruisingen
met dijken en polderwateren.

het om het herstel en de aanleg van nieuwe
dwarsverbindingen voor voetgangers, fietsers
(Den Haag fietsroutes Vinex wijken, Midden
Delfland, Leiden Oude Rijn), auto’s en openbaar vervoer (diverse locaties), vrachtwagens,
schepen en treinen (Rotterdamse haven)
en vliegtuigen (Schiphol). Daarbij is het een
grote uitdaging om de uitbreiding en verbetering van bestaande en de bouw van nieuwe
infrastructuur te gebruiken om de afwisseling
van landschappen en steden nadrukkelijker te
ensceneren en beter leesbaar te maken.

een vroeg voorbeeld van routeontwerp waarin gezocht werd naar continuïteit van de lijn
(Overdijking, rijksweg 16, 190)

De gekantelde opgave
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De gekantelde opgave (De Deltaroute, visie routeontwerp A4, 2006)
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(‘consolidatiegebieden’) en ‘infralandschappen’ waar de A4 een in zichzelf gekeerd
landschap vormt van taluds, geluidsschermen, tunnelbakken et cetera.

Overgangen tussen deze deelgebieden vinden soms abrupt plaats, soms geleidelijk.
Onderscheid wordt gemaakt tussen mainports (‘acceleratiegebieden’), panorama’s

deel van de route. De A4 is ruwweg op te delen in tien verschillende landschappen
en stedelijke gebieden met verschillende karakteristieken en bijzonderheden.

Dit hoofdstuk beschrijft de Architectonische Specificaties van de A4. Vele daarvan
zijn geldig voor de gehele route, sommige alleen van toepassing op een bepaald

De volgende kansen worden benoemd voor het Infralandschap
Den Haag - Rotterdam:
▪▪ Intensivering van de dwarsverbanden.
▪▪ Zicht op herkenbare bebouwing versterkt lokale identiteit.
▪▪ Plaatsing van gebouwen, kunstwerken en bakens in de
geluidswallen verbetert oriëntatie van de weggebruiker en
versterkt lokale identiteit.
▪▪ Zicht op bijzondere gebouwen en op knooppunten dient
behouden te blijven of versterkt te worden.

Zie hiernaast de indeling in wegelementen en hierboven een overzichtskaart van
de tien verschillende deelgebieden. Enkele wegelementen worden nadrukkelijk
bestempeld tot ‘icoon’ van de Deltaroute. Deze elementen vormen bij uitstek een
bijdrage aan de identiteit van de A4 als een route door laag-Nederland die zich
veelal ondergeschikt maakt aan de kruisende dwarsverbanden. De iconen zijn:
rietvegetatie in drassige gebieden, aquaducten en tunnels, de HSL-kruising en het
vliegtuigviaduct, knooppunt Prins Clausplein en Hellegatsplein, het brugrestaurant,
en de nog aan te leggen ecoducten.
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Infralandschap Den Haag - Rotterdam (A4 Architectonische Specificaties, 2007)
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ELEMENTEN EN VERZORGINGSPLAATSEN

Overzichtstekening
Routeontwerp A4
(bron: Rijkswaterstaat)
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In de Architectonische Specificaties worden, naast vele
richtlijnen voor de gehele A4, ook locatiespecifieke kansen
benoemd. De locatie van project A4 Haaglanden-N14 bevindt
zich binnen het Infralandschap Den Haag - Rotterdam.
Het Infralandschap wordt beschreven als een gebied dat
gekarakteriseerd wordt door de veelheid aan infrastructuur en
de bijbehorende inrichting, zoals geluidsschermen.
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Inpassingsvisie Doelstellingen
Op basis van de visies van omgevingspartijen en het beleid van
Rijkswaterstaat kunnen doelstellingen geformuleerd worden die
als uitgangspunt dienen voor de Inpassingsvisie.
Het gaat om de volgende vier uitgangspunten:
1. Een duurzame inpassing (Topeis A en B)
2. De gekantelde opgave (Topeis C t/m G)
3. Een groene wegrand (Topeis H t/m J)
4. Een duidelijk wegontwerp (Topeis K t/m M)
Deze doelstellingen worden vertaald in topeisen en aanvullende
eisen.

Topeis A
Pas de Aanpak Duurzaam GWW toe
Topeis B
Watercompensatie als meerwaarde

Een duurzame
inpassing

Topeis C
Kwalitatieve verbetering oversteken
Topeis D
Kwalitatieve verbetering onderdoorgangen

Topeis F
Versterk de groenblauwe dragers
Topeis G
Compacte ongelijkvloerse kruisingen N14

Een groene
wegrand

Topeis H
Hechting groenzones
Topeis I
Omgevingskwaliteit geluidbeperking
Topeis J
Zichtbaarheid omgeving

Een duidelijk
wegontwerp

Topeis K
Kwalitatieve afwerking kunstwerken
Topeis L
Eenheid in wegmeubilair
Topeis M
Versimpelde bewegwijzering
42

Aanvullende eisen

De gekantelde
opgave

Topeis E
Maak ruimte voor netwerkverdichting

Inpassingsvisie A4 Haaglanden-N14

Een duurzame inpassing

De gekantelde opgave

De Aanpak Duurzaam GWW wordt
toegepast en watercompensatie vormt
een landschappelijke en ecologische
meerwaarde.

Zowel in kwalitatieve als kwantitatieve
zin worden de dwarsverbindingen
versterkt. Het karakter van de
verbinding komt sterk naar voren in het
ontwerp ervan.

Een groene wegrand

Een duidelijk wegontwerp

Door overlast te beperken en de
wegranden als voorkant te ontwerpen,
versterkt het leef- en vestigingsklimaat
in de omgeving.

Een eenduidig vormgegeven weg geeft
de automobilist rust ten opzichte
van de vele dwarsverbindingen en
veranderingen in de omgeving.
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Inpassingsvisie Een duurzame inpassing
Topeis A Pas de aanpak duurzaam GWW toe

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp bij het inpassen van
het project. De Aanpak Duurzaam GWW biedt een werkwijze om
duurzaamheidsambities te definiëren, af te wegen en te concretiseren.
Een belangrijk onderdeel van deze aanpak is de Omgevingswijzer, waarin
de verschillende duurzaamheidsthema’s in beeld gebracht kunnen
worden.
De duurzaamheidsthema’s in de Omgevingswijzer kunnen ook vertaald
worden naar eisen voor de Inpassingsvisie en bieden daarmee een
hulpmiddel om deze thema’s integraal mee te nemen.
Parallel aan het opstellen van deze Inpassingsvisie zijn door
Rijkswaterstaat meerdere sessies georganiseerd om in samenwerking
met de omgevingspartijen de Omgevingswijzer in te vullen en hierdoor
een overzicht van mogelijke duurzame maatregelen op te stellen. De
uitkomsten uit deze sessies zijn vastgelegd en dienen meegenomen
te worden in de verdere uitwerking. De hoofdlijnen op het gebied van
duurzaamheid komen ook aan bod in deze Inpassingsvisie.
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Duurzamer energiesysteem door:
- energievraag beperken
- duurzaam opgewekte energie gebruiken
- fossiele brandstof efficiënt toepassen
- uitwisseling van energie
Energie en Materialen - bewust materiaalgebruik
- grondstofkringloop sluiten

Positieve bijdrage aan
- werkgelegenheid
- bereikbaarheid arbeidsmarkt
- ontwikkeling beroepsbevolking
- voorzieningenaanbod
Vestigingsklimaat voor de bevolking

Vestigingsklimaat voor de bedrijvigheid
Bijdrage aan
- economisch vitale omgeving door
- innovatie- en aanpassingsvermogen economie

Water

-

Investeringen

waterveiligheid verbeteren
wateroverlast beperken
waterkwaliteit verbeteren
zoetwatertekort tegengaan
klimaatbestendigheid vergroten

Bodem en ondergrond
slim omgaan met
- geotechniek
- behouden bodemdiversiteit
- verbeteren bodemkwaliteit
- ondergrondse infrastructuur
- bodemdaling
- archeologisch waarden

Duurzame financiering door
- evenredige kosten en baten
- inzet van gebiedskwaliteiten
- waardecreatie voor het gebied
- life cycle costing
- voldoende budget

Ecologie en Biodiversiteit

Bereikbaarheid
Goede bereikbaarheid door
- robuust mobiliteitssysteem
- efficiënt gebruik infrastructuur
- adaptief mobiliteitsbeleid

- vergroten van habitatkwaliteit
- ecologische verbindingen versterken

Ruimtegebruik

Sociale relevantie
Rekening houden met
- sociaal welzijn
- demografische samenstelling
- sociaal draagvlak
- lokale expertise
Welzijn en Gezondheid
Positieve bijdrage aan
- gezondheidsbescherming
- veiligheid
- fysieke gezondheid
- mentale gezondheid
- minder hinder

beschikbare ruimte efficiënt gebruiken door
- aansluiten bij ontwikkelingsvraag
- gebruik bestaand gebied
- zorgvuldig inpassen
- meervoudig ruimtegebruik
- klimaatbestendigheid

Ruimtelijke kwaliteit
versterken van
- belevingswaarde
- gebruikswaarde
- toekomstwaarde
- integraal ontwerp
- cultuurhistorische waarde

De Omgevingswijzer
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Inpassingsvisie Een duurzame inpassing
Topeis A Pas de aanpak duurzaam GWW toe
A1: Energie en materialen
▪▪ Streef bij uitvoering en beheer naar minimalisering
van energieverbruik en maximalisering van circulariteit
(herbruikbaarheid, tegengaan van verspilling) door
ambitieuze, realistische doelen te stellen (best
practices vormen hierbij een goede leidraad).
▪▪ Onderzoek mogelijkheden om in de gebruiksfase
energie op te wekken. Eigen opwekking moet werkelijk
duurzaam zijn, geen ‘window-dressing’.

A2: Water
▪▪ Onderzoek voorafgaand aan aanbesteding de
mogelijkheden om restruimten (in de bermen,
knooppunten of bij afslagen) in te zetten voor bij
ambitieuze klimaatdoelstellingen passend waterbeheer
(zie Topeis B). Zoek actief naar samenwerking tussen
verantwoordelijke en betrokken partijen.
▪▪ Besteed bijzondere aandacht aan kruisingen van
snelweg en watergangen. Draag zorg voor de
ecologische, landschappelijke, recreatieve kwaliteit van
deze kruisingen.

A3: Bodem en ondergrond
▪▪ Maak een goede inventarisatie van archeologische
waarden in de directe omgeving van de weg en stel
met experts en betrokken een plan van aanpak op.
▪▪ Verstoor de bodemkwaliteit zo min mogelijk door
het transport van grond en goederen maximaal te
beperken.

A4: Ecologie en biodiversiteit
▪▪ Combineer watercompensatie met het toevoegen van
ecologische waarde (zie Topeis B).
▪▪ Vergroen de dwars- en langsverbindingen en verbind
waar mogelijk ecologisch (zie Topeis C en D).
▪▪ Maak van de groen-blauwe dragers - waar relevant ecologische verbindingen, ook bij de kruisingen met
A4 (zie Topeis F).
▪▪ Ontwikkel de ecologische waarde van de groene
geluidswallen en groen uitgevoerde geluidbeperkende
voorziening (zie Topeis I).
▪▪ Pas het principe van natuurinclusief bouwen toe in de
uitwerking van dit project.

A5: Ruimtegebruik
▪▪ Verbind de gefragmenteerde groenzones met elkaar,
zodat de gehele omgeving van de A4 als verbonden
landschap toegankelijk is (zie Topeis H).
▪▪ Zet in op meervoudig ruimtegebruik. Stapel functies
in plaats van verschillende functies naast elkaar te
ontwikkelen.
▪▪ Revitaliseren, intensiveren en verduurzamen van
bestaande bedrijventerreinen.

A6: Ruimtelijke kwaliteit
▪▪ Beperk de impact van de weg op de ruimtelijke
kwaliteit van de dwarsverbindingen (zie Topeis C en D).
Pas waar nodig maatregelen toe.
▪▪ Maak de aanwezigheid van de groen-blauwe dragers
maximaal zichtbaar voor voetgangers, fietsers en
automobilisten (zie Topeis F).
▪▪ Grijp het werk aan de weg aan voor initiëren van
samenwerking en definiëren van projecten die leiden
tot kwaliteitsverbetering van omliggende groenzones
en parken en verbindingen daartussen (zie Topeis H).
▪▪ Besteed bijzondere aandacht aan de omgevingskwaliteit van de geluidbeperkende voorziening.
Na uitvoering van het project hebben alle
geluidbeperkende maatregelen aan de omgevingszijde
een voorkant (zie Topeis I).
▪▪ Omgevingskwaliteit herkenbare gebouwen.
▪▪ Integraal ontwerpen aan landschap en bebouwing
langs snelweg
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A7: Welzijn en gezondheid
▪▪ Besteed maximaal aandacht aan het verbeteren van
bestaande en het toevoegen van nieuwe, zinvolle,
verbindingen in de netwerken voor langzaam
(recreatief) verkeer. Een goed fietsnetwerk nodigt uit
tot meer lichamelijke beweging en leidt tot minder
autogebruik en CO2 uitstoot (zie Topeis E).
▪▪ Verbeter de sociale veiligheid van routes en met name
onderdoorgangen door o.a. verlichting (zie Topeis D).
▪▪ Overzichtelijk wegontwerp en inrichting kan de kans
op ongelukken verminderen (zie Topeis L).
▪▪ Streef op alle fronten naar beperking van hinder, ook
tijdens de uitvoering.

A8: Sociale relevantie
▪▪ Informeer omwonenden en andere betrokken partijen
tijdig en volledig. Onderzoek met omgevingspartijen
mogelijkheden voor hun zinvolle betrokkenheid.

A9: Bereikbaarheid
▪▪ Met meer en betere dwarsverbindingen wordt het
fietsnetwerk versterkt (zie Topeis E).
▪▪ Houd bij het maken van het weg- en
inpassingsontwerp rekening met gewenste
toekomstige uitbreidingen van het OV-netwerk (zie
Topeis E).
▪▪ Rekening houden met bereikbaarheid van ontwikkelen transformatiegebieden.

A10: Investeringen
▪▪ Houd bij budgettering rekening met een voldoende
reservering voor het kunnen waarmaken van de
omgevingsambities voor betreft inpassings- en
leefkwaliteit.
▪▪ Hanteer de Life Cycle benadering.

A11: Vestigingsklimaat voor de bedrijvigheid
▪▪ Besteed in de omgeving van bedrijfslocaties
evengoed aandacht aan de omgevingskwaliteit van de
geluidbeperkende voorziening, wallen en bermen (zie
Topeis I).
▪▪ Zet maximaal in op kwaliteit van het wegontwerp,
landschappelijke structuren en stedelijke ontwikkeling.
▪▪ Zichtbaarheid en positionering van bedrijfsbebouwing
aan snelweg.
▪▪ Aandacht voor innovatie- en aanpassingsvermogen
van gebiedseconomie op lange termijn.

A12: Vestigingsklimaat voor de bevolking
▪▪ Houd bij het samenstellen van het maatregelenpakket
voor verkeer (capaciteit, aansluitingen) rekening met
te verwachten economische ontwikkeling en de hieruit
voortkomende vervoersvraag (zie Topeis I).
▪▪ Zet maximaal in op kwaliteit van het wegontwerp,
landschappelijke structuren en stedelijke ontwikkeling.
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Inpassingsvisie Een duurzame inpassing

Topeis B Watercompensatie als landschappelijke en ecologische meerwaarde

Het verbreden van de weg maakt watercompensatie in de omgeving
noodzakelijk. Ook de stedelijke verdichting van de omgeving brengt
nieuwe wateropgaven met zich mee. Hier liggen dan ook kansen om
verschillende opgaven te combineren.
Veel restruimtes langs de weg zijn nog ongebruikt en kunnen mogelijk
gebruikt worden om in de watercompensatie te voorzien. In totaal is
hier nog 13,6 hectare aan ruimte beschikbaar. De haalbaarheid van het
toevoegen van wateroppervlak in deze ruimtes dient nader onderzocht te
worden. De aanwezigheid van mogelijk beschikbare ruimtes langs de N14
zal moeten blijken uit de uitwerking van het verkeersontwerp.
Het plaatsen van (ecologisch ingericht) wateroppervlak in de
restruimtes tussen en langs de snelweg kan leiden tot een toename in
faunaslachtoffers. Mocht dit het geval zijn, en mitigerende maatregelen
onvoldoende effect hebben, dan dient gezocht te worden naar
alternatieve locaties voor de waterberging op grotere afstand van de weg.
Bovendien dient het wateroppervlak verbonden te kunnen worden met
de bestaande waterstructuur om de doorstroming te bevorderen.

ongebruikte ruimte

Voorbeeld van mogelijk beschikbare ruimte bij afslag Plaspoelpolder
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Afslag 8 Leidschendam
Huidig: 0,2 ha
Beschikbaar: 0,6 ha

Prins Clausplein
Huidig: 0,3 ha
Beschikbaar: 2,3 ha

Weefvak A4
Huidig: 1,4 ha
Beschikbaar: 1,0 ha

Knooppunt Ypenburg
Huidig: 2,0 ha
Beschikbaar: 2,8 ha

Afslag 10 Plaspoelpolder
Huidig: 0,0 ha
Beschikbaar: 0,6 ha

Afslag 11 Rijswijk
Huidig: 1,4 ha
Beschikbaar: 0,4 ha

Afslag 12 Den Haag-Zuid
Huidig: 3,0 ha
Beschikbaar: 5,1 ha

Afslag 13 Den Hoorn
Huidig: 0,8 ha
Beschikbaar: 0,8 ha
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Inpassingsvisie Een duurzame inpassing

Topeis B Watercompensatie als landschappelijke en ecologische meerwaarde

B1: vernat de restruimtes
Onderzoek de mogelijkheden om water op te slaan in de
restruimtes langs de weg.

B2: klimaatadaptieve aanpak wateropvang
Reserveer ook overige ruimtes in de omgeving van de A4 om in
de toekomst in te kunnen richten als waterbuffer.

B3: richt wateroppervlak ecologisch in
Richt de wateroppervlakken zo in dat ze van ecologische
waarde zijn, bijvoorbeeld door middel van natuurvriendelijke
oevers. Pas een slimme inrichting toe waardoor hoeveelheid
fauna slachtoffers geminimaliseerd wordt.
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Inpassingsvisie De gekantelde opgave
Topeis C Kwalitatieve verbetering oversteken

De bestaande oversteken over de A4 zijn onregelmatig gepositioneerd en
van sterk wisselende kwaliteit.
Het Trekfietstracé zal een nieuwe wandel- en fietsverbinding over de A4
vormen.
De oversteken dienen een zo continue mogelijk verloop te hebben over
de snelweg. Op deze manier heeft de snelweg een minimale invloed op de
kwaliteit van de dwarsverbindingen.

1. Leidschenveensepad
2. Broekwegpad
3. Philippus Uythovenpad
4. Trekfietstracé
5. Lange Kleiweg
6. Bosgang
7. Pieter Postmapad
8. Prinses Beatrixlaan
9. Van Rijnweg
10. Woudselaan
11. Woudseweg

dubbel hekwerk

snelweginrichting
toegepast op
lokaal wegennet

Viaduct Lange Kleiweg: voorbeeld van oversteek van matige kwaliteit
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Inpassingsvisie Een duurzame weg en omgeving
Topeis C Kwalitatieve verbetering oversteken

C1: continue straatprofiel
Het straatprofiel van de oversteken dient zo continue mogelijk
te verlopen, qua inrichting, wegmeubilair en materialisering.

C2: continue verlichting
Het type en ritme van de verlichting dient zo continue mogelijk
te verlopen.

C3: continue beplanting
Het type en ritme van de beplanting dient zo continue mogelijk
te verlopen.

C4: maak ecologische verbindingen over en onder viaduct
Vergroen, waar mogelijk, de oversteken en de ruimte naast
de snelweg om zowel in langs- als dwarsrichting nieuwe
ecologische verbindingen te maken.
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Inpassingsvisie De gekantelde opgave

Topeis D Kwalitatieve verbetering onderdoorgangen

De meeste onderdoorgangen zijn van lage kwaliteit door smalle profielen,
gebrek aan licht en beperkte inrichting.
De onderdoorgangen dienen een zo continue mogelijk verloop te hebben
onder de snelweg. Op deze manier heeft de snelweg een minimale
invloed op de kwaliteit van de dwarsverbindingen. Daarnaast wordt de
verlichting afgestemd aan de functies van de onderdoorgangen. Het
kan zijn recreatief, woon-werk verkeer of ecologisch, afhankelijk van de
behoeftes van de gebruikers.

1. Nieuweveensepad
2. Spoorlaan
3. Laan van Hoornwijck
4. Delftweg en Jaagpad
5. Heuvelring
6. Noordhoornseweg

geen
geïntegreerde
verlichting

groenstructuur
doorbroken

Spoorlaan: voorbeeld van onderdoorgang van matige kwaliteit
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Inpassingsvisie De gekantelde opgave

Topeis D Kwalitatieve verbetering onderdoorgangen

D1: continue straatprofiel
Het straatprofiel van de onderdoorgangen dient zo continue
mogelijk te verlopen, qua inrichting, wegmeubilair en
materialisering.

D2: continue, geïntegreerde verlichting
De verlichting dient ter hoogte van de onderdoorgang het ritme
te vervolgen, maar geïntegreerd te worden in de constructie
van het kunstwerk.

D3: zorg voor lichtinval in onderdoorgangen
Bij de aanleg van nieuwe onderdoorgangen dient ruimte
gereserveerd te worden voor lichtinval in de onderdoorgang.

D4: vergroen de onderdoorgangen
Vergroen, waar mogelijk, de ruimte naast de weg en eventueel
aanwezige hellende wanden. Zorg dat er voor zowel flora als
fauna een verbinding naar de andere kant ontstaat.

D5: pas anti-graffiti maatregelen toe
Onderdoorgangen met rechte wanden dienen te worden
voorzien van anti-graffiti maatregelen, zoals anti-graffiti tegels.
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Ecologische passage
Deze fietstunnel onder de A9 bij het Diemerbos heeft naast een
fiets- en voetpad ruimte voor een passage voor ruiters en een
ecostrook. Langs deze ecostrook kunnen kleine zoogdieren en
ringslangen de overkant van de snelweg bereiken.

Groen talud
In Eindhoven is in een tunnel de groentaludsteen toegepast.
Deze steen geleidt het opgevangen regenwater naar de
beplanting in het talud. De beplanting is schaduwminnend en
overleeft daardoor in de donkere tunnel. De aanwezigheid van
deze beplanting zorgt voor een aangenamer leefklimaat voor
insecten en andere planten.
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Inpassingsvisie De gekantelde opgave
Topeis E Maak ruimte voor netwerkverdichting

Verschillende langs- en dwarsverbindingen zullen in de toekomst
toegevoegd worden:
▪▪ Nieuwe RandstadRail verbinding naar Delft en richting Zoetermeer
▪▪ Viersporigheid van het treinspoor parallel aan de A12
▪▪ Trekfietstracé: nieuwe fietsverbinding
▪▪ Verdere uitbreiding fietsnetwerk in zowel langs- als dwarsrichting
De stedelijke omgeving van de A4 zal in de toekomst verder groeien,
waardoor er meer dwarsverbindingen aangelegd zullen worden.
Hierdoor vermindert de barrièrewerking van de snelweg en versterkt het
onderliggend wegennet. Door de ruimtes voor deze dwarsverbindingen
nu te beschermen, worden mogelijke conflictsituaties voorkomen.
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Inpassingsvisie De gekantelde opgave
Topeis E Maak ruimte voor netwerkverdichting

E1: reserveer ruimte voor nieuwe dwarsverbindingen
Reserveer ruimte voor nieuwe dwarsverbindingen in het
fietsnetwerk.

E2: reserveer ruimte voor nieuwe langsverbindingen
Reserveer ruimte voor het toevoegen van langsverbindingen in
het fietsnetwerk parallel aan de A4.

E3: nieuwe kunstwerken in lijn met bestaande
Zo ontstaan er geen problemen bij toekomstige
netwerkverdichting, zoals mogelijke 4-sporigheid ter hoogte
van het Prins Clausplein.

E4: reserveer ruimte voor RandstadRail
Plaats de nieuwe RandstadRail-verbinding bij het smalle
deel van de A4 tussen de weefvakken en Prins Clausplein in.
Combineer, als mogelijk, met nieuwe groene verbinding.
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Inpassingsvisie De gekantelde opgave
Topeis F Versterk de groenblauwe dragers

De Zweth en de Schie zijn groen-blauwe dragers van het provinciale
landschap.
Op de twee plekken waar zij de A4 kruisen, dient de continuïteit van deze
dragers prioriteit te hebben.
De Schie en de Zweth zijn aangewezen als groen-blauwe dragers van het
provinciale landschap. De kruisingen met de A4 dienen deze kwaliteiten
zichtbaar en beleefbaar te maken.

geen ecologische
waarde
water onzichtbaar

onaantrekkelijke
verbinding

Kruisingen van de Schie en de Zweth met de A4
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Inpassingsvisie De gekantelde opgave
Topeis F Versterk de groenblauwe dragers

F1: versterk wandel- en fietsverbindingen
Verbeter de kwaliteit van de fiets- en wandelverbindingen,
zodat deze dragers ook als routes toegankelijk zijn.

F2: maak water zichtbaar
Maak, waar mogelijk, in de onderdoorgang de aanwezigheid
van het water zichtbaar voor wandelaars en fietsers.

F3: maak kruisingen ecologisch verbonden
Om de verbindingen ook te laten functioneren als groene
drager, dienen de kruisingen ecologisch verbonden te zijn.
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Inpassingsvisie De gekantelde opgave

Topeis G Compacte ongelijkvloerse kruisingen N14

De inrichting van de twee nieuwe ongelijkvloerse kruisingen aan de N14
dient een zo klein mogelijk ruimtebeslag te hebben.

ombuiging
fietsroutes

groene
omgeving

Kruising N14 met Monseigneur van Steelaan en Heuvelweg
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G1: compacte kruising, maximaal groen
Ontwerp de kruising zo compact mogelijk en trek het groen zo
dicht mogelijk naar de weg.

G2: maak doorgaande fiets- en ecologische verbindingen
Ontwerp de kruising zo compact mogelijk en ontwerp de
fietsverbindingen er omheen zo recht en doorgaand mogelijk.
Combineer de fietsverbindingen met faunapassages.
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Inpassingsvisie Een groene wegrand
Topeis H Hechting groenzones

De verschillende groenzones langs de A4 zijn nu sterk gefragmenteerd.
Door betere verbindingen aan te leggen tussen deze zones, kan een sterke
landschappelijke structuur ontstaan langs de A4.
Deze verbindingen bieden mogelijkheden voor het sterker aanhechten
van de verschillende metropolitane landschappen ten noorden en zuiden
van het projectgebied. Door de directe omgeving van de A4 verder te
ontwikkelen als doorgaande landschappelijke structuur, ontstaat de kans
voor een nieuwe verbinding tussen het Bijzonder Provinciaal Landschap
Midden-Delfland en Wijk en Wouden.
Op het deel van de A4 tussen Delft en Schiedam wordt het Honey
Highway principe toegepast. Dit levert een grote bijdrage aan de
biodiversiteit. Het Hoogheemraadschap van Delfland past het Water
Highway principe toe. In de verdere uitwerking van dit project dient
verkend te worden in hoeverre kan worden voortgeborduurd op de
achterliggende ideeën van deze concepten. Om op deze manier ruimte te
bieden voor biodiversiteit en ecologische connectiviteit.

snelweg vormt barrière
in het landschap

Zicht op de Vlietzone langs de A4
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Van gefragmenteerde groenzones...

... naar verbonden groenzones die samen een
landschappelijke structuur langs de A4 vormen.
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Inpassingsvisie Een groene wegrand
Topeis H Hechting groenzones

H1: maak een groene, ecologische verbinding in de Vlietzone
De toevoeging van een nieuwe groene verbinding hecht
de twee zijden van de Vlietzone aan elkaar. Combineer, als
mogelijk, met nieuwe RandstadRail-verbinding.

H2: hecht het Wilhelminapark aaneen
Maak van de verbindingen over het Wilhelminapark sterke
wandel-, fiets- en ecologische verbindingen.

H3: richt snelwegomgeving in volgens omliggend landschap
Richt de directe omgeving van de snelweg in als verlenging van
de omliggende landschappen.

H4: versterk het recreatief en ecologisch netwerk
Begin met de plantontwikkeling van een sterker recreatief en
ecologisch netwerk langs de A4, zodat de groenzones aan
elkaar gehecht worden.

H5: continue landschap
Door scherpe hoogteverschillen te beperken, kunnen
landschappen makkelijker verbonden worden over de weg.
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Voorbeelden van groene verbindingen over snelwegen
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Inpassingsvisie Een groene wegrand

Topeis I Omgevingskwaliteit geluidbeperkende voorziening

Een deel van de geluidbeperkende voorziening dient vervangen te worden
als gevolg van de wegverbreding: rond de aansluiting op de N14 en tussen
de aansluiting Prinses Beatrixlaan en aansluiting N223.
Dit biedt kansen tot kwalitatieve verbetering van de geluidbeperkende
voorziening. Vooral aan de omgevingskant liggen hier kansen: door de
geluidbeperkende voorziening aan die zijde een hoge kwaliteit te geven,
vermindert de negatieve impact van de weg op de omgeving.
Ook voor de te behouden geluidbeperkende voorzieningen dient
onderzocht te worden in hoeverre deze kwalitatief verbeterd kunnen
worden.

bedekt met
graffiti en
beplanting

transparante
schermen niet
meer transparant

Voorbeelden van geluidsschermen langs de A4
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Inpassingsvisie Een groene wegrand

Topeis I Omgevingskwaliteit geluidbeperkende voorziening

I1: groene wal als geluidbeperkende voorziening
De geluidbeperkende voorziening wordt in principe als
groene wal ingericht, eventueel met ruimte voor een parallele
fietsverbinding.

I2: groen scherm als geluidbeperkende voorziening
Wanneer een wal ruimtelijk niet mogelijk is, wordt een
vergroend scherm geplaatst. Een beheersplan is noodzakelijk
om de kwaliteit van het scherm hoog te houden.

I3: verdicht beplanting langs de landschappen
Bij de landschappen, waar geen geluidbeperking noodzakelijk
is, kan een verdichting van de beplanting de weg afschermen
van de aantrekkelijke parkomgevingen.

I4: bestaand aandacht aan beëindiging wal of scherm
Ontwerp de beëindiging van de geluidbeperkende voorziening
met extra aandacht.
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Inpassingsvisie Een groene wegrand
Topeis J Zichtbaarheid omgeving

Om de automobilist te laten ervaren waar hij of zij zich bevindt, is zicht op
herkenbare elementen in de omgeving van belang. Het ontwerp van de
wegrand dient hier rekening mee te houden.

Voorbeelden van herkenbare elementen langs de A4
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J1: maak omgeving zichtbaar, met en zonder hekwerk
Ontwerp de hekwerken en overige afschermingen langs de weg
zo dat deze het zicht op de omgeving minimaal beperken.

J2: plaats alleen vangrails in zijberm waar noodzakelijk
Plaats alleen vangrails in de middenberm; bij obstakels in de
zijberm staan ook vangrails in de zijberm.
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Inpassingsvisie Een duidelijk wegontwerp
Topeis K Kwalitatieve afwerking kunstwerken

De A4 kruist een grote hoeveelheid kunstwerken, zowel onderdoorgangen
als oversteken.
Als onderdeel van dit project worden 7 kunstwerken vernieuwd.
Veel van de kunstwerken zijn in de loop van de tijd voorzien van extra
hekwerk, resulterend in een wirwar van afwerkingen met weinig
esthetische kwaliteit en weinig respect voor de dwarsverbindingen.
Ondanks dat een groot deel van de kunstwerken zelf onaangepast
blijft, kan een verbetering van de hekwerken een sterke kwalitatieve
verbetering betekenen.

dubbel
hekwerk
stapeling van
prefab elementen

elk kunstwerk
ander hekwerk

Viaduct Lange Kleiweg
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Inpassingsvisie Een duidelijk wegontwerp
Topeis K Kwalitatieve afwerking kunstwerken

K1: ontwerp randafwerking geïntegreerd en vloeiend
Ontwerp de rand van het kunstwerk niet hoekig, maar vloeiend
en verwerk hierin het hekwerk.

K2: ontwerp hekwerken geïntegreerd in kunstwerk
‘Plak’ hekwerken niet op het kunstwerk, maar verwerk deze op
geïntegreerde wijze in het kunstwerk.

K3: pas eenduidige ontwerptaal toe voor hekwerken
Gebruik een eenduidige ontwerptaal voor de hekwerken
van kunstwerken, maar maak hierin ook de verschillen per
kunstwerk zichtbaar.

K4: maak omgeving zichtbaar vanaf kunstwerken
Ontwerp het hekwerk op de kunstwerken zo dat er of overheen
gekeken kan worden of doorheen.

K5: integreer hekwerk en bewegwijzering
Bij plaatsing van verkeers- of matrixborden op een kunstwerk,
dient het hekwerk hierop ontworpen te worden.

K6: integreer constructieve elementen
Bouw kunstwerken niet op als stapeling van prefab elementen,
maar integreer de elementen zo veel mogelijk.
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Inpassingsvisie Een duidelijk wegontwerp
Topeis L Eenheid in wegmeubilair

Bij een duidelijk en simpel wegontwerp hoort een maximale integratie van
elementen en zo gelijkmatig mogelijke overgangen.
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L1: integreer verschillende elementen
Integreer elementen langs de weg zo veel mogelijk in elkaar.

L2: pas verlichting gelijkmatig toe
Verlichting dient een continue ontwerp te hebben, een duidelijk
ritme en geleidelijke overgangen.

L3: pas indirecte verlichting toe in onderdoorgangen
De snelweg dient onder viaducten verlicht te worden door
middel van indirecte verlichting.
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Inpassingsvisie Een duidelijk wegontwerp
Topeis M Versimpelde bewegwijzering

De portalen van de bewegwijzering dienen zo veel mogelijk met andere
elementen gecombineerd te worden en in een herkenbaar ritme geplaatst
te worden. De borden zelf dienen duidelijk op elkaar afgestemd te zijn.
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M1: integreer portaal met geluidbeperkende voorziening
Waar mogelijk dienen de portalen geïntegreerd te worden met
de geluidbeperkende voorziening. Onderzoek de mogelijkheid
om portalen te gebruiken als vleermuispassage.

M2: pas alleen volledige portalen toe
Portalen mogen niet bestaan uit slechts een mast of
halfportaal, maar dienen volledig door te lopen over de weg.

M3: houd voldoende afstand tussen elementen
Tussen portalen en kunstwerken dient voldoende afstand te
worden gehouden.

M4: lijn verkeers- en matrixborden op elkaar uit
Verkeersborden dienen op elkaar uitgelijnd te zijn en
matrixborden op elkaar onder de verkeersborden.

M5: stem bewegwijzering op elkaar af
Hoofd- en bijborden dienen zich op gelijke manier tot elkaar te
verhouden.

M6: lijn bewegwijzering uit op hartlijn weg
Het midden van de bewegwijzering dient uitgelijnd te zijn op de
hartlijn van de weg.
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vervolgproces

Tankstation bij aansluiting N211 op A4
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Conclusie Suggesties voor samenwerking

Om de ambities uit deze Inpassingsvisie te realiseren, is samenwerking
tussen verschillende stakeholders cruciaal. Onderstaande lijst geeft een
overzicht van acties en projecten die aan bod dienen te komen bij deze
samenwerkingsverbanden:
▪▪

▪▪
▪▪

▪▪

▪▪

▪▪
▪▪

▪▪

▪▪
▪▪

Pas alleen die duurzaamheidsmaatregelen toe die daadwerkelijk
bijdragen aan een duurzame omgeving; in plaats van maatregelen die
de schijn van duurzaamheid wekken.
Onderzoek wat de meest effectieve manier van energieopwekking is:
kleinschalig op locatie of grootschalig elders.
Breng samen in kaart hoeveel wateroppervlak toegevoegd dient te
worden ter compensatie van de wegverbreding en ter adaptatie aan
het veranderende klimaat.
Breng de regionale kansen en uitdagingen op het gebied van ecologie
in beeld en bekijk vervolgens hoe dit wegproject daar een rol in kan
spelen.
Werk gezamenlijk aan een actieplan ‘verbetering van de
dwarsverbindingen’ dat synchroon loopt met de uitvoering van de
A4-aanpassingen.
Breng in beeld welke dwarsverbindingen bij kunnen dragen aan het
ecologisch netwerk en welke maatregelen hiervoor nodig zijn.
Onderzoek de beste locatie voor een oversteek van de nieuwe
RandstadRail verbinding en onderzoek de mogelijke koppelkans voor
het combineren van deze oversteek met een (brede, groene) wandelen fietsverbinding.
Werk samen het plan voor een groenverbinding tussen het Bijzonder
Provinciaal Landschap Midden-Delfland en Wijk en Wouden verder
uit en onderzoek wat de bijdrage van de A4-aanpassingen in deze
verbinding kan zijn.
Werk samen een sluitend fietsnetwerk uit voor het gebied.
Kijk vooral over de eigen (beheer) grenzen heen.
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Conclusie Vervolgproces
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