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Meer dan asfalt
‘Het project A4 Haaglanden - N14 kijkt verder dan asfalt. Het is onze ambitie om duurzaamheid bij het verbeteren van
de doorstroming op de A4 en de N14 en de bereikbaarheid van de regio Den Haag een belangrijke rol te laten spelen.
Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want er is een brede waaier aan mogelijkheden als het om duurzaamheid gaat.

We hebben alle mogelijkheden binnen het project in
kaart gebracht en de best passende mogelijkheden verder
onderzocht. Architect Jeroen Mensink vertelt meer over
dit proces, waar ook de omgeving al vanaf het begin bij
wordt betrokken (blz. 4).
In het vervolg van het project komt duurzaamheid op
verschillende manieren aan bod. Zo zijn we druk bezig om
de wateropgave zo duurzaam mogelijk in te vullen (blz.
14). Dat is een flinke puzzel, net als het inpassen van de
beplanting (blz. 16).
We verkennen fietsverbindingen (blz. 6), onderzoeken
zogenoemde smart mobility-mogelijkheden (blz. 8) en
bekijken hoe we weggebruikers kunnen stimuleren om
duurzamer te reizen (blz. 7).
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We bereiden ons ook vast voor op het energieverbruik van
de toekomst (blz. 12). In de volgende fase van het project
willen we daarnaast zoveel mogelijk circulair materiaalgebruik toepassen (blz. 18).
Ik ben er trots op dat we onze duurzaamheidsambitie
hebben omgezet in concrete stappen. We hebben
weloverwogen keuzes gemaakt uit een brede waaier.
Dat succes is mede te danken aan de goede samenwerking
met omgevingspartijen. Goede samenwerking met de
gemeenten, provincie, de MRDH, waterschappen, ProRail
en andere betrokkenen zorgt voor het beste resultaat.’

Frans Loman
Projectmanager
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ALGEMEEN

‘We inventariseerden kansen en
mogelijkheden op basis van onze
eigen kennis, maar haalden ook
ideeën op uit de omgeving’
Jeroen Mensink
Bureau JAM* architecten

Duurzaamheid in
het project: ambities
waarmaken
Rijkswaterstaat vindt het belangrijk om tijdens projecten als A4 Haaglanden - N14 ruimte te bieden aan duurzame
initiatieven. We zoeken actief naar kansen tijdens de werkzaamheden aan de weg en kijken ook naar andere
mogelijkheden in de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan betere fietsverbindingen. Dat doen we niet alleen: samen met
provincies, gemeenten, waterschappen, bedrijven en omwonenden hebben we verschillende duurzaamheidskansen
in kaart gebracht.
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Bureau JAM* architecten speelt een belangrijke rol in
het verwerken van duurzaamheid in het project A4
Haaglanden - N14. Architect Jeroen Mensink en zijn
collega’s stellen het Vormgevings- en Inpassingsplan (VIP)
op voor het project. Zij houden bij de inrichting en de
vormgeving van de Rijksweg veel rekening met
duurzaamheid. ‘De duurzaamheidsambitie van het project
was vanaf het begin hoog. We keken naar waterberging,
groene inpassingen, circulariteit, fietsverbindingen,
ecologie en duurzame mobiliteit. We inventariseerden
kansen en mogelijkheden op basis van onze eigen kennis,
maar haalden ook ideeën op uit de omgeving.
Duurzaamheid is vanaf de start zo breed mogelijk
onderzocht.’

Ambitiewebsessies en meekoppelkansen

Omgevingswijzersessies

Ambities waarmaken

Een van de manieren waarop kennis en ideeën uit de
omgeving werden opgehaald, waren de Omgevingswijzersessies. Tijdens deze bijeenkomsten ging het
projectteam het gesprek aan met belanghebbenden uit de
omgeving. Het doel van de sessies was de gemeenschappelijke doelen van alle partijen in beeld te brengen.
De Omgevingswijzer is daar een geschikt instrument voor.
Het bestaat uit twaalf thema’s, waaronder energie,
ecologie en bodem. Al deze thema’s zijn ingevuld met een
aantal aandachtspunten. Tijdens de sessies beoordeelden
we samen met de omgeving hoe het project op elk van deze
aandachtspunten scoort. De Omgevingswijzer presenteert
de resultaten in een resultatenwiel. Aan de hand van dit
instrument kun je zien met welke combinaties je duurzame
resultaten kunt behalen.

De duurzaamheidsambities van het project A4 Haaglanden
- N14 en haar omgevingspartijen zijn hoog. ‘Het is gelukt
om in het ontwerptracébesluit al een aantal duurzaamheidselementen tot uiting te laten komen”, vertelt
Mensink. ‘Zo zijn de ambities voor water en ecologie hier al
in meegenomen. De A4 loopt door een deltalandschap.
Daar willen we de weg zoveel mogelijk op aan laten sluiten.
We willen dat de A4 in het landschap past. We planten
bomen en planten langs de weg die bij dit type landschap
horen en we zorgen dat de dieren die in de omgeving
wonen er goed kunnen blijven leven.’ Tijdens de volgende
fase, in de voorbereiding op de realisatie, gaan we kijken
hoe we onze ambities op het gebied van onder andere
energie, circulariteit, smart mobility en werkgeversaanpak
kunnen waarmaken.’

De uitkomsten van de Omgevingswijzer gebruikten we
weer tijdens de Ambitiewebsessies. Tijdens deze bijeenkomsten maakten we zowel intern als met regionale
partners een Ambitieweb. Dat is een tekening van een
web met daarin de duurzaamheidsthema’s van de
Omgevingswijzer en de ambitieniveaus die daaraan
gekoppeld zijn. Het web zorgt ervoor dat de belangrijkste
duurzaamheidsambities in één oogopslag duidelijk zijn.
In workshops met omgevingspartijen vroeg het projectteam ook of er nog zogenoemde ‘meekoppelkansen’ zijn.
Duurzame kansen in de buurt van het project, die we mee
kunnen nemen. Het Sijtwende fietstracé (blz. 6) is hier een
voorbeeld van.
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MEEKOPPELKANSEN

BEREIKBAARHEID

Fietsen op hoogte

Duurzamer vervoer,
hoe stimuleer je dat?
Weggebruikers stimuleren om voor duurzamer vervoer te kiezen, ook dat is onderdeel van het project.
Wanneer meer mensen gaan carpoolen of fietsen, stroomt het verkeer op de weg beter door en worden er minder
uitlaatgassen uitgestoten. Een win-winsituatie dus. Een belangrijke manier om automobilisten hiertoe te zetten is
via de werkgever. Jan Breugem is als mobiliteitsmakelaar namens Bereikbaar Haaglanden en Rijnland nauw
betrokken bij deze werkgeversaanpak.

Om het verkeer op de N14 bij Leidschendam-Voorburg in
de toekomst beter te laten doorstromen, passen we de
twee grote kruispunten aan. We vinden het belangrijk
dat ook fietsers zo goed mogelijk de route langs de N14
kunnen afleggen. Hier is in het ontwerptracébesluit
rekening mee gehouden door een fiets/voetbrug in het
ontwerp op te nemen voor de kruising met de
Noordsingel. Voor de kruising met de Heuvelweg komt
een voetgangersbrug. De oversteek ter hoogte van de
Weigelia wordt de snelste fietsroute. De gemeente
Leidschendam-Voorburg en de Metropoolregio
Rotterdam Den Haag hebben de ambitie een Sijtwende
fietsroute te creëren. Dit sluit aan op de ambities van het
Rijk op het gebied van fietsen. Daarom onderzoeken we
het Sijtwende fietstracé: een fietsroute over het
tunneldak van de N14 waarmee in één keer de hele
fietsverbinding wordt aangepakt.
De kruisingen van de Noordsingel en de Heuvelweg met de
N14 worden ongelijkvloers. Dat betekent dat de wegen over
elkaar heen zullen liggen. Auto’s en motoren die in de
toekomst onder de N14 doorgaan, hoeven dus niet meer

'De voorgenomen werkzaamheden van
Rijkswaterstaat aan de twee kruispunten
op de N14 bieden ons de kans ons
fietsnetwerk te verbeteren. Tegelijk met
het werk aan de N14 kunnen we namelijk
een veilige en comfortabele fietsroute over
het tunneldak aanleggen. Uit een enquête
die we onder bewoners hebben gehouden
bleek dat het merendeel dit een hele
logische fietsroute vindt. Met de direct
aanwonenden langs de route gaan we in
gesprek om te kijken welke maatregelen
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voor een verkeerslicht te wachten. Door deze oplossing voor
het wegverkeer zullen fietsers volgens dit ontwerp een
stukje moeten omfietsen. Een mogelijk alternatief is een
fietsroute op een hoger niveau: via fietsbruggen over de
kruisingen. De gemeente Leidschendam-Voorburg, de
Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Rijkswaterstaat
laten die mogelijkheid op dit moment uitwerken. Daarna
zal de gemeente Leidschendam-Voorburg de plannen
voorleggen aan de Gemeenteraad. Als de Gemeenteraad
instemt, zal de gemeente de ruimtelijke procedure starten
om het Sijtwendetracé en alternatieven voor de fiets- en
voetgangersbruggen, zoals deze nu in het ontwerptracébesluit zijn opgenomen, mogelijk te maken.

Twee bruggen
Het Sijtwendetracé bestaat uit drie tunnels in de N14: de
Spoortunnel, de Parktunnel en de Vliettunnel. Deze tunnels
verbinden de A4 met de N44/A44. Het fietstracé Sijtwende
zal dan bestaan uit twee fietsbruggen, van tunneldek naar
tunneldek. Fietsers kunnen zo een aantrekkelijke route
fietsen. Het is dan bovendien ook de doorgaande route naar
het treinstation en het strand.

we kunnen nemen om deze fietsroute ook
voor hen zo veilig en groen mogelijk te
maken met zo min mogelijk overlast.
Op deze manier verwacht ik dat bewoners
uit onze gemeente en de regio veel
fietsplezier van de nieuwe route zullen
hebben. Bovendien maken we duurzaam
gebruik van de toch al schaarse ruimte die
we in onze gemeente hebben.'
Voorwaarde is wel dat de gemeenteraad
van Leidschendam-Voorburg nog instemt met
de plannen.

Astrid van Eekelen, wethouder van
Leidschendam-Voorburg

‘Als mobiliteitsmakelaar hou ik mij bezig met gedragsveranderingen gericht op duurzame mobiliteit. Bij duurzame
mobiliteit kun je denken aan elektrische auto’s en fietsen,
maar bijvoorbeeld ook aan thuiswerken, openbaar vervoer en
carpoolen. Het is mijn taak om het onderwerp op de kaart te
zetten en mensen te helpen om de eerste stappen te nemen.’

van met de auto. Bereikbaar Haaglanden en Rijnland zorgt
er dan voor dat er e-bikes ter beschikking zijn. De praktijk
wijst uit dat er na zo’n week behoorlijk wat mensen
overtuigd zijn van de voordelen. Juist het laagdrempelig
ervaren en uitproberen zorgt ervoor dat veel medewerkers
overstag gaan.’

Werkgevers en werkgeversorganisaties

Doelgroepen

Veel mensen gebruiken de A4 om naar hun werk te gaan.
Vaak is dit een kwestie van gewoonte. Als werkgever kan je
helpen deze gewoonte te doorbreken, door bijvoorbeeld
carpoolen of fietsen te stimuleren. Jan Breugem en zijn
collega’s gaan daarom het gesprek aan met verschillende
werkgevers. ‘We hebben zowel contact met werkgeversorganisaties als met de werkgevers. De organisaties kunnen
ons helpen om duurzame mobiliteit extra onder de
aandacht te brengen. Met de werkgevers zelf gaan we
een gesprek aan om te kijken wat we binnen een bedrijf
kunnen bereiken.’

‘We bereiden nu een plan voor om de werkgeversaanpak
voor bedrijven rondom de A4 Haaglanden - N14 aan te
pakken. Uiteindelijk willen we niet alleen de automobilisten bereiken die naar hun werk gaan, maar al het verkeer.
Ook de mensen die een dagje gaan winkelen of naar een
museum gaan. Ook daar zijn we plannen voor aan het
maken. En laten we vooral het logistieke verkeer niet
vergeten. We proberen hier het aantal voertuigbewegingen
te verminderen door samenwerking in de keten, door
slimme technieken en/of door anders te plannen.’

Belonen en uitdagen
‘We bekijken bij elk bedrijf en elke organisatie eerst waar de
werknemers wonen en hoe ze naar hun werk reizen.
Vervolgens bekijken we de mogelijkheden om de
automobilisten op een duurzamere manier te laten reizen
of soms niet te laten reizen. Dat is voor de werkgever ook
aantrekkelijk. Fietsen is bijvoorbeeld belangrijk voor de
vitaliteit van de medewerkers, het zorgt ook voor een lager
ziekteverzuim. De uiteindelijke aanpak verschilt per bedrijf
of organisatie. We kijken naar het bestaande bedrijfsbeleid
en welke maatregelen daarbij passen. Werkgevers kunnen
bijvoorbeeld medewerkers die fietsen belonen met een
hogere reiskostenvergoeding. Of ze kunnen de fietsenstalling verbeteren, waardoor fietsen aantrekkelijker wordt.
Het parkeerbeleid kan worden aangepast en ga zo maar
door. Er zijn allerlei maatregelen mogelijk. Werknemers
kunnen ook worden gestimuleerd met een uitdaging. Ga
eens een week lang op een e-bike naar het werk in plaats

Meer weten? Kijk op www.bereikbaarhaaglanden.nl of
op de campagnewebsite met probeeraanbod
www.ways2go.nl

Jan Breugem
Mobiliteitsmakelaar
A4 Haaglanden - N14 | 7

BEREIKBAARHEID

Smart mobility en de
netwerkbrede aanpak

Om vervoer in de regio Haaglanden zo optimaal mogelijk te maken,
onderzoeken we smart mobility-maatregelen. Deze slimme
mobiliteitsoplossingen zorgen er niet alleen voor dat autoverkeer
beter door kan rijden, maar kunnen reizigers ook stimuleren om voor
schonere vervoermiddelen te kiezen.
Het inwoneraantal van de regio Haaglanden blijft namelijk
de komende jaren behoorlijk groeien. In 2030 wonen er
naar verwachting achttien procent meer mensen in de
regio dan in 20201. Om al deze bewoners goed te kunnen
laten rondreizen, leggen we niet alleen extra asfalt aan
maar onderzoeken we ook andere oplossingen. Kunnen
we verkeer op sommige punten bijvoorbeeld beter laten
doorstromen of kunnen we ov-aansluitingen beter maken?

Bouwstenen
Rijkswaterstaat heeft externe ingenieurs- en adviesbureaus
gevraagd om verkeersknelpunten in de regio en mogelijke
mobiliteitsoplossingen in kaart te brengen. Daar kwamen
verschillende kansrijke maatregelen uit. Deze hebben we
onderverdeeld in vijf aandachtspunten, die we in het
project nader gaan onderzoeken, de zogenoemde
‘bouwstenen’:
1 Gebaseerd op basis van cijfers van en voor het hele gebied van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

1)		Het aanpakken van sluipverkeer rondom de
Ketheltunnel
2) 	Het beter laten doorstromen van het verkeer op de
zuidelijke inprikkers (de aansluitingen op de A4 bij
Delft, Den Hoorn, Den Haag-Zuid, Rijswijk,
Plaspoelpolder en Ypenburg)
3) Mobiliteitsmanagement (zie pagina 7)
4) 	Het voorkomen van files op de N14 en rondom
Westfield Mall of the Netherlands
5)		Het voorkomen van files bij de hoofd- en
parallelstructuur bij Leiden2
In dit artikel belichten we twee bouwstenen: het aanpakken
van het sluipverkeer rondom de Ketheltunnel en het
voorkomen van files op de N14 en rondom Westfield Mall
of the Netherlands.

2

Het onderzoek naar smart mobility-maatregelen vindt plaats voor zowel het traject A4 Haaglanden - N14 als het traject A4
Burgerveen - N14.
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Ketheltunnel en fileverplaatsingssysteem
De doelstelling voor de Ketheltunnel is het sluipverkeer
tegengaan dat het fileverplaatsingssysteem van de tunnel
veroorzaakt. Dit veiligheidssysteem treedt in werking als er
file in de tunnel dreigt te ontstaan. Slagbomen houden dan
het verkeer voor de tunnel tegen. Drukte in de Ketheltunnel
ontstaat vooral door files bij de verderop gelegen
Beneluxtunnel. Als hier file ontstaat, gaat de Ketheltunnel
dicht. Tijdens een drukke spits kan het veiligheidssysteem
soms wel zeven keer aanslaan. Zo ontstaan vaak lange files
voor de tunnel, die in het ergste geval zelfs kunnen doorlopen tot aan het Prins Clausplein. Sommige automobilisten
rijden dan om over het onderliggende wegennet, zogenoemd
sluipverkeer. De sluiproutes zijn vaak smalle wegen die door
drukke gebieden lopen met bijvoorbeeld scholen of natuur.
We kijken samen met de beheerders van deze wegen hoe we
dit sluipverkeer kunnen tegengaan. Een belangrijke
maatregel is de weggebruikers zo goed mogelijk informeren
over de reistijd en de te verwachte vertraging. Vaak blijkt de
file uitzitten namelijk sneller dan een sluiproute nemen.

Een veel slimmere en duurzamere
oplossing zou kunnen zijn dat we
de handen ineen slaan met de
serviceproviders van de navigatieapps en in-car-systemen

Momenteel kijkt het project hoe we de doorstroming van
het verkeer in de toekomst kunnen verbeteren. We willen
een lokaal Operationeel Management Centrum realiseren
opdeMall.Degemeente,provincie,Rijkswaterstaatendeserviceproviders kunnen hier samenwerken en hun data koppelen.
Zo kunnen we real-time bezoekersstromen in kaart
brengen, de instellingen van de slimme verkeerslichten
optimaliseren en de bezoekers zo goed mogelijk in-car via
navigatie-apps en social media individueel voorzien van de
beste reis- en routeinformatie naar parkeerterreinen.
We onderzoeken ook hoe we bezoekers schoner naar het
winkelcentrum kunnen laten reizen. Door shuttlediensten
in te zetten tussen het treinstation Den Haag Mariahoeve en
het winkelcentrum bijvoorbeeld. En door goede ov-aansluitingen te verzorgen.

Samenwerking
Smart mobility vereist een netwerkaanpak. Rijkswaterstaat
werkt samen met publieke partijen zoals de provincie en
gemeenten, maar ook met private partijen zoals serviceproviders (denk aan navigatieapps). Goede afstemming is
belangrijk voor een zo goed mogelijk resultaat.
We bekijken wie op welke plek welk belang heeft, hoe we de
verantwoordelijkheden kunnen verdelen en hoe we elkaar
kunnen helpen. Op basis daarvan werken we een plan van
aanpak uit. We krijgen daarbij hulp van experts die
betrokken waren bij een groot smart mobility-project in
Amsterdam: De Praktijkproef Amsterdam (PPA). Aan het
eind van 2020 willen we de plannen en samenwerkingen
rond hebben.

Er zijn ouderwetse maatregelen om sluipverkeer tegen te
gaan zoals verkeersknips, systemen met kentekencontroles
die alleen bestemmingsverkeer toelaten. Een veel slimmere
en duurzamere oplossing zou kunnen zijn dat we de handen
ineen slaan met de serviceproviders van de navigatie-apps
en in-car-systemen. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat
sluiproutes niet meer als alternatieve routes worden
aangeboden als er files optreden. En we kunnen weggebruikers zo via pushmeldingen informeren over hun reistijd en ze
zo een beter beeld geven van de vertraging.

Westfield Mall of the Netherlands
Op het gebied van duurzaamheid verdient Westfield Mall
of the Netherlands extra aandacht. Dit winkelcentrum in
Leidschendam-Voorburg heeft de ambitie het grootste
winkelcentrum van Nederland te worden en opent naar
verwachting eind 2020. De organisatie rekent op zo’n
veertien miljoen bezoekers per jaar. Dat betekent een
behoorlijke toename van het verkeer in de regio.

De zelfrijdende Haga Shuttle rijdt tussen ov-halte Lelyweg en het HagaZiekenhuis
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‘We hebben weloverwogen keuzes gemaakt
uit een brede waaier. Dat succes is mede te
danken aan de goede samenwerking met
omgevingspartijen’
Frans Loman
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ENERGIE

Energiekansen
op de A4
Zonnepanelen langs de weg, snellaadpalen voor elektrische auto’s en het
faciliteren van energietransport. Als het gaat om duurzaamheid binnen
het project kan onderzoek naar energiekansen niet ontbreken. Samen met
verschillende partijen uit de omgeving brachten we de mogelijkheden op
het gebied van gebruik, opwek, opslag en transport van energie in kaart.

Er rijden in Nederland steeds meer elektrische auto’s
rond. De vraag naar laadpalen neemt dan ook toe. Op veel
verzorgingsplaatsen kun je elektrische auto’s al opladen,
maar er zullen in de toekomst nog veel meer laadpalen
nodig zijn. Ook is het belangrijk om rekening te houden
met ontwikkelingen rondom waterstof als autobrandstof.
Rijden op waterstof is op dit moment nog in ontwikkeling,
er zijn slechts tientallen auto’s die dit kunnen, maar in
de toekomst komt daar mogelijk verandering in. Ook
zijn steeds meer bedrijven en overheden op zoek naar
mogelijkheden om energie op een duurzame manier op te
wekken, denk aan windmolens en zonnepanelen.

Energiekansen in kaart brengen
Een project zoals A4 Haaglanden - N14 heeft letterlijk
veel voeten in de aarde en heeft een grote impact op de
omgeving. Een groot project zoals dit biedt echter ook
meekoppelkansen om bij te dragen aan de energieopgave
van anderen. In april 2019 heeft het project, samen met
circa twintig partijen uit de omgeving zoals gemeentes,
waterschappen en bedrijven, nagedacht over de kansen
voor energie. Samen hebben we in kaart gebracht waar
er potentie is voor gebruik, opwek, opslag en transport
van energie.
12 | Rijkswaterstaat

Snellaadpalen, alternatieve brandstoffen en meer
Er zijn verschillende mogelijkheden, bleek uit deze
inventarisatie. Denk bijvoorbeeld aan het installeren van
snellaadpalen voor de elektrische auto of het leveren van
alternatieve brandstoffen zoals waterstof en LNG op verzorgingsplaatsen. De omgevingspartijen zagen ook kans om bij
te dragen aan de ambities van anderen. Zo spraken we over
het openstellen van rijkswaterstaatgronden voor het opwekken van hernieuwbare energie. En over het combineren van
de verbreding van de weg met het faciliteren van energietransport, zoals een warmteleiding van de Rotterdamse
haven naar Den Haag. We hebben met het project een
unieke kans om tijdens de werkzaamheden aan de weg al de
juiste voorbereidingen voor dit soort initiatieven te treffen,
zoals het aanleggen van netaansluitingen voor snellaadpalen (elektrische auto’s) en vulstations (waterstofauto’s).

Veiligheid en bereikbaarheid voorop
Uiteraard verliezen we onze hoofdopgave niet uit het oog.
Veiligheid en bereikbaarheid staan nog steeds centraal in
het project. Het faciliteren van de energietransitie mag
nooit ten koste gaan van die twee dingen. Daarnaast moeten we ook rekening houden met onze andere opgaven,
zoals klimaatadaptatie en CO�- en fijnstofreductie.

Samen hebben we in kaart
gebracht waar er potentie is
voor gebruik, opwek, opslag
en transport van energie
Samenwerken
De urgentie voor de energietransitie is groot, maar er is
nog veel onontgonnen terrein. Voor sommige aspecten is
het landelijke beleid nog in ontwikkeling. Gelukkig zijn
we niet de enigen die hier aan werken. Onze collega’s van
Rijkswaterstaat en op de ministeries onderzoeken ook de
mogelijkheden om de energietransitie zoveel mogelijk te
faciliteren. Uiteraard zijn we ook afhankelijk van de nauwe
samenwerking met partijen om ons heen zoals gemeentes,
waterschappen, netbeheerders en marktpartijen. We zijn
tijdens het project constant in gesprek met al deze partijen om de mogelijkheden te blijven verkennen. Samen
onderzoeken we hoe we de A4 van de toekomst het beste
kunnen inrichten.
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WATER EN ECOLOGIE

Water maken:
hoe doe je dat?

Om ervoor te zorgen dat we droge voeten houden in de regio Haaglanden
wordt voor nieuwe verharding, zoals een weg, extra water aangelegd ter
compensatie. De grond waar de nieuwe asfaltlaag op komt te liggen, kan
immers geen regenwater meer opnemen. Om ervoor te zorgen dat het water
in de toekomst ook goed wordt vastgehouden in het gebied, ‘maakt’
Rijkswaterstaat extra water rondom de weg.

Om de A4 ligt veel water. Langs het grootste deel van de A4
loopt een sloot en haaks op de weg liggen ook veel sloten.
Toch is het belangrijk dat er nog meer water langs de weg
komt, om te voorkomen dat er vanwege de weg harder moet
worden gepompt. Rondom elke aansluiting van de weg ligt
straks water.

Puzzelen binnen peilgebieden
De plekken waar extra water komt, worden niet zomaar
uitgekozen. We moeten daarbij rekening houden met het
waterpeil. De polders waar de A4 doorheen loopt, hebben elk
hun eigen waterpeil. De waterstand van de polders kan
onderling flink verschillen. Het waterschap deelt het gebied
in in peilgebieden: binnen een peilgebied wordt hetzelfde
waterpeil aangehouden. Op het traject A4 Haaglanden - N14
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hebben we te maken met zo’n twintig peilgebieden.
Als je asfalt aanlegt binnen een peilgebied, moet je in
datzelfde peilgebied ook water compenseren. Dat maakt
het ‘maken van extra water’ soms een lastige puzzel.

Natuurlijk ingerichte oevers
We zullen niet alleen water aanleggen. De sloten en plassen
worden waar mogelijk voorzien van natuurlijk ingerichte
oevers. Dat zijn oevers met flauwe hellingen waardoor dieren
makkelijk in en uit het water kunnen bewegen en waar
planten goed op kunnen groeien. We willen dat de oevers er
zo natuurlijk mogelijk uitzien. Daarom zullen de oevers
onder andere rietachtige planten krijgen. Dit zal helaas niet
overal mogelijk zijn, vanwege beperkt beschikbare ruimte of
onderhoud van de sloten.

‘Het Hoogheemraadschap van
Delfland is vanaf het begin van de
planstudie betrokken bij het
project. Dat is fijn, want op die
manier kunnen wij op tijd
meedenken over wat wel en niet
wenselijk is voor het watersysteem. Het plan geeft nu in ieder geval goed invulling
aan de hoeveelheid extra water die nodig is om dit gebied
ook met flink wat extra asfalt in de toekomst droog te
kunnen houden. Nu is de uitdaging om het ook echt
gerealiseerd te krijgen. Een deel van de effecten op het
watersysteem zal pas duidelijk zijn als we richting de
uitvoering gaan. Zo kunnen we nu bijvoorbeeld nog niet
goed inschatten wat het effect op de waterkwaliteit zal zijn
als de aannemer veel zand gaat aanbrengen om de weg uit
te breiden. Daarom blijven wij nauw betrokken en bekijken
we in elke fase met Rijkswaterstaat en straks met de
aannemer of het watersysteem niet achteruitgaat en hoe
we achteruitgang kunnen voorkomen. Want geen achteruitgang is het uitgangspunt voor alle waterbelangen. En
misschien kunnen we ook nog wat verbeteringen in het
watersysteem realiseren, als er straks toch flink gewerkt
gaat worden in het gebied.’
Michelle Hendrik
Projectleider bij het Hoogheemraadschap van Delfland
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WATER EN ECOLOGIE

Puzzelen met planten
Het groen dat door de verbreding van de A4 verdwijnt, compenseren we met
nieuwe bomen, planten en bloemen. Bij de keuze voor het type beplanting
overleggen we veel met ecologen en de omgeving. Wat heeft de natuur nodig
en welke beplanting wil de omgeving graag zien? Al deze wensen vergelijken
we om tot een definitief beplantingsplan te komen.
Een belangrijk uitgangspunt bij de beplanting is dat we
langs de A4 alleen planten, bloemen en bomen willen
plaatsen die passen in het landschap. Een drassig, nat
deltalandschap. Om die reden plaatsen we er bijvoorbeeld
geen dennenbomen, maar juist wel wilgen. Het projectteam zit hierover regelmatig met ecologen om tafel.

Sinusmaaien
Langs de oevers van de sloten en plassen bij de A4
willen we veel riet planten. Daarnaast willen we de
bermen voorzien van veel bloemen en kruiden.
Zo kunnen insecten en kleine zoogdieren daar goed leven.
We onderzoeken ook de mogelijkheid tot sinusmaaien.
Dat is een ecologische manier van maaien waarbij het
gras niet in een keer helemaal weggemaaid wordt,
maar in ‘golven’. Zo krijgen insecten meer kans om
te overleven.

Beplanting op de geluidschermen
Ook de geluidschermen langs de A4 zullen voor een deel
worden begroeid. Dat is onder andere een wens van de
gemeenten. De geluidschermen passen met deze begroeiing
goed in het landschap. Bovendien voorkomt de begroeiing
dat de schermen bespoten worden met graffiti. Er zal niet
alleen klimop op de schermen worden geplaatst, maar ook
planten die met de seizoenen mee veranderen. Zo heeft de
weggebruiker elk seizoen een ander uitzicht.

Passen en meten
Net als het inpassen van water, is ook het inpassen van
beplanting een flinke puzzel. Alle beplanting die binnen een
gemeentegrens verdwijnt, moet in principe in diezelfde
gemeente worden gecompenseerd. In sommige gevallen
betekent dit passen en meten tot de laatste centimeter. Er komt
dan ook veel overleg met de betrokken gemeenten bij kijken.

Inclusief

Laurens van Tiel, Adviseur Milieu
(Vormgeving & Inpassing) bij Rijkswaterstaat
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‘Bij het ontwerpen van de A4 werken we
met een overkoepelend thema. We werken
aan een inclusief snelweglandschap in de
delta. Dit houdt in dat we steeds proberen
de snelweg en het gebied eromheen niet
alleen in te zetten voor verkeer, maar ook
rekening te houden met andere functies.
Dat kan gaan om ruimte maken voor water
en natuur, maar ook om het ruimte bieden
aan energietransitie. Voor planten en dieren
richten we de bermen en de rest van de

omgeving, zoals de geluidsschermen, zo in
dat het ook voor deze gebruikers ruimte
biedt. We maken dus niet alleen een
verbinding voor grote vrachtwagens en
snelle auto’s maar ook voor vissen, vlinders
en muizen. Ik denk dat we als overheid de
taak hebben om onze leefomgeving
duurzaam in te richten voor nu en voor de
toekomst. Dit doen we bij de A4 door het
toverwoord inclusief steeds voor ogen te
houden bij alles wat we bedenken.’
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CIRCULARITEIT

Bouwen met wat er al is
Bij de werkzaamheden aan het traject A4 Haaglanden - N14 willen
we zo circulair mogelijk te werk gaan. Onze doelstelling is zoveel mogelijk
materiaal dat vrijkomt, opnieuw hoogwaardig gebruiken. Samen met
ingenieurs- en adviesbureau Antea Group Nederland heeft Rijkswaterstaat
onderzocht hoe we deze doelstelling kunnen behalen.
Richard Busse, adviseur bij Antea Group Nederland, vertelt:
‘Bij circulariteit denken mensen vaak aan recycling.
Je bouwt iets en als je klaar bent, kijk je of je je ‘afval’ nog
ergens anders voor kunt gebruiken. Maar het mooie aan h
et project A4 Haaglanden - N14 is dat circulariteit al veel
eerder een expliciete rol speelt. Zo word je niet gehinderd
door keuzes die al gemaakt zijn en kun je meer circulaire
maatregelen meenemen in het ontwerp. We onderzoeken
nu hoe we het materiaal dat bij de werkzaamheden
vrijkomt, weer hoogwaardig kunnen gebruiken binnen
het nieuwe wegontwerp.’

projectteam welke hoogwaardige toepassingen daadwerkelijk mogelijk zijn. ‘Bij dit onderzoek zijn veel verschillende
disciplines betrokken. Er zijn namelijk veel factoren
waarmee we rekening moeten houden. Zo kijkt iemand
van de afdeling Contracten mee om te zien welke objecten
gesloopt mogen worden en waar een specifieke vergunning
voor nodig is. Daarnaast houdt een kostendeskundige
bij wat hergebruik van materialen kost. Ook moet een
ontwerper in de gaten houden of ontwerpen van bijvoorbeeld geluidsschermen moeten worden aangepast omdat
de schermen met ander materiaal gevuld worden.’

Hoogwaardige toepassing

Circulaire principes voor projecten

Onder hoogwaardige toepassing verstaat Rijkswaterstaat
het zoveel mogelijk in dezelfde functie hergebruiken van
materiaal. Busse: ‘Als je een viaduct sloopt komt er beton
vrij, dit beton kun je vervolgens vergruizen en gebruiken als
vulling voor een geluidswand. Dat is op zich een mooi
voorbeeld van circulair materiaalgebruik. Maar het zou nog
beter zijn als je het beton kunt behouden zoals het is en
weer kunt gebruiken voor een nieuw viaduct. Dat is beter
voor het milieu, want er komt geen uitstoot vrij. Het scheelt
daarnaast ook in de kosten. Je kunt bijvoorbeeld een
brugdek van het ene viaduct gebruiken in een ander viaduct
of een andere brug. Er zijn veel van dezelfde type objecten
(bruggen, viaducten) aanwezig bij de A4, het onderling
uitwisselen van onderdelen zoals een brugdek zou hier dan
ook zeker van waarde kunnen zijn.’

De circulariteitsdoelstelling van het project past goed
binnen de circulaire ontwerpprincipes van Rijkswaterstaat.
Elke project van Rijkswaterstaat handelt met deze principes
in gedachten. Wilt u meer weten over deze principes?
U leest er meer over op www.rijkswaterstaat.nl/
nieuws/2018/06/principes-voor-circulair-ontwerpen.aspx

Beton, staal, hout en asfalt
Het team van Antea Group Nederland inventariseerde de
afgelopen tijd hoeveel beton, staal, hout en asfalt er bij het
project vrij zal komen. Dat deden ze door tekeningen en
plannen te bestuderen. In de volgende fase bekijkt het
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Richard Busse
Adviseur bij Antea Group
Nederland
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