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opening
In dit schetsboek presenteren wij ideeën voor de ruimtelijke reorganisatie
van het goederenvervoer in de Zuid�Hollandse regio Rijnland� Met deze
schetsen willen wij een bijdrage leveren aan de gedachtevorming over de
ruimtelijke ontwikkeling van de regio� waarin voldoende plaats is ingeruimd
voor het transport van goederen� Het zijn vooral probleemstellende schet�
sen� De schetsen kunnen onder meer gebruikt worden om met de regio ver�
der te discussiëren over concrete toekomstmogelijkheden� bijvoorbeeld in
aansluiting op initiatieven van de Kamer van Koophandel Rijnland en VNO�
NCW West� zoals het project 'Innovatief Meerlagen Bedrijventerrein Alphen
aan den Rijn' van de Vereniging van Ondernemingen in Alphen aan den Rijn�
de gemeente Alphen� de KvK� VNO�NCW� Habiforum en de provincie Zuid�
Holland (����)� het project 'Ontwikkelingsperspectief Rijnland Zuid�as' van
de KvK Rijnland en VNO�NCW West (����) en het lopende project
'Herinrichting Oude Rijnzone' van de provincie Zuid�Holland�

Transport van goederen en producten is van wezenlijk belang voor econo�
mie en welzijn� Geen bakker zonder brood� geen Hema zonder textiel en
geen café zonder bier� Voor dat transport is infrastructuur nodig en ruimte�
Bedrijven bedenken slimme logistieke oplossingen om het transport� de
opslag en de overslag efficiënter te laten verlopen� Verwacht wordt dat het
transport en de distributie van goederen en producten in de toekomst nog
aanzienlijk zal toenemen� De overheid heeft een rol om hieraan voor�
waarden te stellen en kansen te bieden� bijvoorbeeld op het gebied van kwa�
liteit� veiligheid en leefbaarheid� Een andere ruimtelijke organisatie van
overslag en distributie� gekoppeld aan andere vormen van gebruik van weg�
water en spoor voor het transport kan in onze ogen een impuls geven aan
de leefkwaliteit in de regio én aan logistieke vernieuwing� We hebben dat in
dit schetsboek opgevat als ambitie om in deze regio de verbinding te herstel�
len tussen de organisatie van de goederenstromen en de ruimtelijke kwa�
liteiten van de regio� 

De opbouw van dit schetsboek is als volgt� We beginnen met een kennisma�
king met de regio� Daarna vatten we enkele dominante trends samen op het
gebied van het goederenvervoer� Vervolgens presenteren we onze ontwerp�
benadering� Dan volgen drie schetsen als vingeroefening� waarbij in elke
schets op een specifieke wijze de verbinding hersteld wordt tussen stromen
en ruimte in een deel van de Oude Rijnzone� Omdat het niet zo gebruikelijk
is om goederenvervoer en ruimtelijke dynamiek op deze wijze integraal te
bekijken� levert onze bijdrage aan het slot een serie vragen en dilemma’s op�
Het project is uitgevoerd in opdracht van en begeleid door Gerard Wesselink
van de provincie Zuid�Holland�
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veranderingen in de regio

In de provincie Zuid�Holland ligt de regio Rijnland� Die naam staat niet op
een kaart en bestuurlijk bestaat de regio ook nog niet� hoewel er wel vor�
men van regionale samenwerking zijn� Van Katwijk tot en met Alphen aan
den Rijn en verder manifesteert de regio zich als bonte aaneenschakeling
van steden� dorpen en lintbebouwing� industrie� opslag� recreatiegebieden�
spoorlijnen en wegen� afgewisseld door open landschap en agrarische bedrij�
vigheid met van west naar oost als blauwe rijgdraad de Oude Rijn� 

Rijnland bestaat uit �� gemeenten� die in drie regionale verbanden samen�
werken: de regio Duin� en Bollenstreek� de Leidse regio en de regio
Rijnstreek� Vanwege het project Oude Rijnzone van provincie� Kamer van
Koophandel Rijnland en de gemeenten Leiden� Zoeterwoude� Alphen aan
den Rijn en Bodegraven� hebben wij de nadruk gelegd op de zone
Leiden/Alphen aan den Rijn�

De regio Rijnland kent een veelzijdige economische structuur� maar de infra�
structuur is vaak verstopt en in ruimtelijk opzicht is het er inmiddels behoor�
lijk vol� De fysieke infrastructuur lijkt op sommige plekken aan de grens van
zijn capaciteit te zitten� er ontbreken belangrijke schakels in het netwerk en
de ruimtelijke mogelijkheden in de regio zijn zeer beperkt� 

Zouden we dit op zijn beloop laten� dan leidt dat waarschijnlijk tot verdere
verstopping van het netwerk en verrommeling van de ruimte� En misschien
besluiten bewoners� bedrijven en voorzieningen dan wel uit de regio te ver�
trekken� Er moet dus iets gebeuren� 

Leidmotief voor ingrijpen zou volgens ons gebaseerd moeten zijn op verster�
ken van de identiteit van de regio� optimalisering van het goederentrans�
port� en herstel van ruimtelijke kwaliteit� De basis hiervoor vinden we in de
gelaagde ruimte van Rijnland� Voorafgaand aan het maken van schetsen
voor Rijnland� analyseren we nu eerst beknopt de geschiedenis en de lagen
van Rijnland en aansluitend de veranderingen in het goederenvervoer�
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De ggeesscchhiieeddeenniiss van transport en
occupatie in de regio is sterk gedomi�
neerd door de kwaliteiten van de
ondergrond� Eeuwenlang vormden
waterwegen de belangrijkste trans�
portroutes en lag vrijwel alle bebou�
wing op de strandwallen en oeverwal�
len� In een noord/zuidstrook is dat de
Duin� en Bollenstreek� Op de hoogge�
legen strandwallen groeiden de dorpen tussen de afgegraven gebieden en
ontstond het karakteristieke complex van afgezand duinlandschap� rechte
vaarten� hooggelegen wegen en lintbebouwing� De brede vaarten die in
geometrische lijnen het landschap tekenen� zijn gegraven voor de afvoer van
de zandwinning� Tevens werd dit water de transportweg voor het vervoer
van de bloembollen� In de oost/west strook waren transport en vrijwel alle
bebouwing tot in de negentiende eeuw gebonden aan het water en de
oeverwallen van de Oude Rijn� De stad Leiden is als het ware om het water
heen gebouwd� Het zand was immers steviger en beter begaanbaar dan de
rest van het land� dat vooral uit veen bestond� De oost/west verbinding was
van oudsher uitstekend: de Oude Rijn was goed bevaarbaar voor binnen�
schippers� De noord/zuid route liep over Alphen en Gouda en over de Vliet�
waar schippers vanwege de Leidsche dam hun lading moesten overslaan�
Daarnaast werden in de �	e eeuw kanalen en trekvaarten aangelegd� zoals
de Haarlemmertrekvaart en de Trekvliet en in de �
e eeuw het Rijn� en
Schiekanaal� die het mogelijk maakten om de stad Leiden heen te varen zon�
der de drukke grachten van de stad aan te doen� De ontsluiting per spoor
van Leiden vond plaats in ����� Oorspronkelijk lag bij het station in Leiden
ook een spoorweghaven� Transport over water bleef ook na de aanleg van
de spoorwegen nog een lange tijd belangrijk en zonder een goede haven was
een goederenstation eigenlijk niet bruikbaar� Veel bedrijven in de stad had�
den nog een verbinding met het water nodig in verband met de aan� en
afvoer van hun goederen en aan het water ontstonden dan ook diverse
markten� zoals de Vismarkt� de Botermarkt en de Beestenmarkt� Straten
waren toen nog van secundair belang�
(Bron: “Lijnen in het Landschap”� de geschiedenis van het transport rond
Leiden; Joris Wiersinga� �
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SSiinnddss  ddee  jjaarreenn  zzeessttiigg  zijn steden en dorpen uit de kluiten gegroeid� Dit was
mogelijk door toenemende welvaart en betere vervoersmogelijkheden�
Nederland motoriseerde� Bovendien bleek het niet langer noodzakelijk om
bij de aanleg van wegen rekening te houden met het landschap�
Wegenbouwers maakten hun eigen zandwal om de weg aan te leggen� Men
was niet langer afhankelijk van bestaande strandwallen en oeverwallen� In
de Duin� en Bollenstreek was de historische hoofdstructuur in en langs het
gebied noord/zuid georiënteerd en die oorspronkelijke basis levert ook nu
nog een adequate infrastructuur op� De brede vaarten vormen thans� naast
een belangrijke toeristische en recreatieve functie� de levensader voor de
kwekerijen� Oevers worden momenteel ontwikkeld voor het creëren van
ecologische natte verbindingen� 
De grote economische dynamiek in de regio wordt onder meer gevoed door
de strategische ligging van de regio als schakel tussen de Noordvleugel en de
Zuidvleugel van de Deltametropool en de betekenis van de belangrijke ver�
keersaders A�� en A�� Er wordt gestudeerd op verdere verbetering van de
verbindingen naar de centra in de Deltametropool� zoals het Rondje
Randstad per spoor en de verbetering van de internationale doorstroomrou�
te A�� De oost/west verbindingen in de regio zijn daarentegen nog te weinig
ontwikkeld� Op plannen voor een adequate dwarsontsluiting wordt wel al
geruime tijd gestudeerd� De zwaartepunten op de oost/west verbinding zul�
len waarschijnlijk in de toekomst toenemen� geschakeld door onder meer de
RijnGouweLijn� de N�� en de natte as van de Oude Rijn� De diverse verbouw�
ingsopgaven in de regio bieden kansen om met het versterken van infra�
structurele schakels ook de opbouw van de regio sterker en duurzamer te
maken� In het nieuwe provinciaal verkeers� en vervoerplan wordt daartoe
ingezet op een beleidsmix van benutten� beprijzen� bouwen en besturen� Per
saldo zal het totale netwerk aan hoofdwegen en onderliggende wegen beter
moeten gaan functioneren� Een zogenaamd ‘knopenbeleid’ is geformuleerd
met het doel om ook de planning van ruimtelijke ontwikkelingen te koppe�
len aan de infrastructuur� 
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De rruuiimmtteelliijjkkee  ttooeekkoommsstt van de regio is onzeker� Zonder ingrijpen is verder
vollopen niet ondenkbeeldig� Er is sprake van een stapeling van ruimte�
claims� Er is behoefte aan herstructurering van de bedrijvigheid � versterking
van de groene kwaliteiten en betere benutting van de infrastructuur�
Aandachtspunten daarbij zijn de relaties met Schiphol� knooppuntontwikke�
ling in de regio en hernieuwde positiebepaling ten opzichte van het Groene
Hart� Er zijn onder meer ontwikkelingen rond het knooppunt
A�/RijnGouwelijn� de aanleg van de RijnGouwelijn zelf met een aantal nieu�
we haltes in de regio en de aanleg van een containerterminal bij Alphen aan
den Rijn� In het project Oude Rijnzone worden verschillende scenario’s
geschetst� waarbij wordt uitgegaan van varianten op basis van de historie als
maatvoering voor de ontwikkeling (De Romeinen voorbij)� de inpassing van
de ontwikkeling van de Oude Rijn in haar landschappelijke en stedelijke
omgeving (Stroom) en de Oude Rijn met knooppunten en de bijbehorende
infrastructuur waarlangs en waarbij activiteiten kunnen plaatsvinden
(Kralen)� In onze benadering kiezen we voor de optimale ontwikkeling van
het goederentransport in relatie tot de ondergrond� de netwerken en de
occupatie van de regio� Vooral de ondergrond blijkt dan herkenbaar en
grensstellend van invloed te zijn: terug van weg geweest als het ware�  
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“De nieuwe bebouwing in het plan is
geënt op de twee korrelgroottes die
van oudsher in het gebied voorko�
men: het huis en de schuur� De klei�
ne korrel � het huis � wordt in de
zone direct langs de Oude Rijn
geplaatst� Hier krijgen vrijstaande
woningen en kleinschalige bedrijven
en kantoren hun plaats� De grote
korrel � de schuur � bevindt zich ach�
ter op de kavels� gericht op de nieu�
we rijksweg A��� Hierin komen de
meer grootschalige bedrijven� kanto�
ren en woongebouwen� Het beeld

dat gaat ontstaan moet zeker niet
historiserend of weemoedig zijn� We
zien op deze locatie echter ook niet
de zin in van overmoedige meervou�
dige utopieën� Wij willen een moder�
ne campusachtige woon�werk omge�
ving realiseren die een link legt met
het rijke verleden� “

http://www�vonmeijenfeldt�nl/html/
en_alphen�htm

MM oo dd ee rr nn ii ss ee rr ee nn
Nieuw water (tussenboezems) en
nieuwe landhoederen in één van de
vier denkrichtingen uit het rapport
De Strook; H�N�S� NIO� MUST in
opdracht van het Stimuleringsfonds
voor de architectuur; Amsterdam�
April ����

Ruimtelijke visies met oog voor cultuurhistorie 	

LL  ii  vv  ii  nn  gg  ��  WW  oo  rr  kk  ii  nn  gg  AA  rr  ee  aa
Nieuwe vormen van wonen en wer�
ken langs de Oude Rijn� tussen
Alphen aan de Rijn en Zwammerdam

Ontwerp:

Willemien van Duijn� Ernst von
Meijenfeldt� Lieuwe Vos
����



veranderingen in het transport
In het project GOVERA wordt sinds �

� door overheden en bedrijfsleven
gestudeerd op oplossingen voor de goederenvervoerproblematiek in de
Randstad� Wij gebruiken het materiaal van GOVERA waar nodig als input
voor het maken van de ruimtelijke schetsen van Rijnland� Globaal zijn de
veranderingen in het goederentransport in vier onderling elkaar beïnvloe�
dende stappen samen te vatten als veranderingen in de markt� de organisa�
tie� de infrastructuur en de locatie voor transport en overslag van goederen�

MMaarrkktt
Op de eerste plaats is sprake van veranderingen in het ruimtelijk patroon
van productie en consumptie en in de eisen die bedrijven en consumenten
stellen aan flexibiliteit van levering� maatwerk en diversiteit aan producten�
Er heeft zich bijvoorbeeld in de afgelopen jaren in de industriële productie
een concentratieslag voorgedaan met als resultaat minder fabrieken� die per
fabriek voor een grotere markt produceren� Daarnaast is in Nederland in de
afgelopen jaren de verstedelijking meer gespreid� Deze trends beïnvloeden
onder meer de frequentie van leveringen aan bijvoorbeeld stedelijke centra
en winkelcentra� de lengte van de goederenstromen en de mogelijkheden
voor transportbesparing� In de terminologie van GOVERA heet dit de goede�
renmarkt� waar de vraag naar verplaatsing van goederen tot stand komt�  

OOrrggaanniissaattiiee
Op de tweede plaats is vanwege deze toenemende complexiteit in organisa�
torisch opzicht de logistieke afstemming tussen vraag en aanbod steeds
belangrijker geworden� Er zijn logistieke concepten ontwikkeld die inspelen
op onder meer snelheid� volume� het combineren van faciliteiten� de intelli�
gentie van bevoorradingsketens en de schaal van opereren� Bedrijven willen
bijvoorbeeld sneller over hun producten kunnen beschikken� willen hun
vraag op een onvoorspelbaar moment uitoefenen en willen hun producten
in geringe hoeveelheden ontvangen – in toenemende mate toegesneden op
de behoeften van de individuele consument� Op deze vervoermarkt komen
vraag en aanbod naar vervoer tot stand� zoals de keuze van de vervoerwijze�
en daarbij draait het vooral om de transportefficiency� In het kader van
GOVERA zijn in de afgelopen jaren vier concepten voor een logistieke orga�
nisatie van bepaalde goederenstromen ontwikkeld: het unitnet� het flownet�
het bulknet en het homenet (zie kader)�

DDee  llooggiissttiieekkee  oorrggaanniissaattiieenneettwweerrkkeenn  vvaann  GGOOVVEERRAA

Een logistiek netwerk is het samenhangende geheel van ruimtelijke inrich�
ting en locaties� verbindingen en de organisatie om (delen van) de logistieke
ketens van bedrijven te faciliteren� Door GOVERA is een aantal logistieke
netwerkconcepten ontwikkeld� onderscheiden naar aard van de te vervoeren
goederen� af te leggen afstand en tijdsdruk van levering� die elk specifieke
faciliteiten nodig heeft om de goederenstromen te kunnen accommoderen�
Doel van deze concepten is om daarmee te komen tot beperking van het
aantal voertuigkilometers voor de te vervoeren goederen (vervoerefficiën�
tie)� modal shift (verschuiving goederenstromen naar binnenvaart of spoor�
vervoer) en transportefficiency� bijvoorbeeld een hogere beladingsgraad van
de vervoersmiddelen� 
Onderscheiden zijn: 
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UNIT�NET:een concept voor containerstro�

men en volle wagenladingen met een (inter)continentale herkomst of
bestemming� vooral vanuit en naar de mainports� Bundeling tot grote volu�
mes is de kracht van dit netwerk en versterkt de gateway�functie van de
mainports� Deze goederenstromen verlopen nu veelal via de weg� binnen�
vaart en – in mindere mate – via het spoor� Een voorbeeld is de opbouw van
een (water)netwerk van containerterminals met lijndiensten voor maritieme
containers van Heineken� die de container snel van Zoeterwoude naar
Rotterdam wil hebben� Belangrijk is de organisatie van het voor en natrans�
port van deze terminals� De terminal operator zou in deze als regisseur kun�
nen optreden en vervoerders in de regio het voor en natransport kunnen
laten regelen� Provincies� gemeenten en het Rijk zullen in dit kader aandacht
moeten besteden aan het operationeel houden van voldoende laad en los�
wallen per regio� die tevens goed ontsloten zijn via de weg�

FLOW�NET:een netwerk voor hoogwaardi�

ge losse pakketten en pallets met een nationale/Randstedelijke herkomst en
bestemming� Snelheid is de kracht van dit netwerk� Het flownet is voor de
foodsector uitgewerkt in het ‘Foodnet’� Dit is een netwerk waarin logistieke
dienstverleners hun restladingen in de foodsector bundelen waarna deze
door een van de betrokken partijen wordt vervoerd� Hierdoor worden de
restladingen die door de afzonderlijke bedrijven niet efficiënt  konden wor�
den vervoerd� door samenwerking op een efficiënte manier vervoerd� Naast
een netwerk voor de food zal er ook nadrukkelijk worden gekeken of dit
netwerk ook voor andere segmenten toepasbaar is�zoals voor bouwmarkten
en consumentenelektronica� Als het aantal bedrijven dat gebruik gaat
maken van dergelijke systemen gaat groeien wordt het interessant om op
specifieke locaties ruimte te reserveren op bestaande dan wel nieuwe
bedrijfsterreinen�

BULK�NET:een netwerk voor volumineuze

maar laagwaardige lading (zoals zand� grint en afval)� met een
nationale/regionale herkomst en bestemming� Dit netwerk is gericht op een
lage kostprijs voor het transport� dat meestal niet onder tijdsdruk staat� bij�
voorbeeld in het geval van de bouwlogistiek (de aanvoer van bouw� en
grondstoffen en afvoer van afval� en sloopstromen bij (grootschalige) bouw�
projecten)� Doel zou moeten zijn de beperking van de enorme aantallen
vrachtwagenbewegingen en het stimuleren van multimodale vervoersoplos�
singen en/of bundeling van stromen� Zo vroeg mogelijk in het proces (bij�
voorbeeld bij het uitwerken van de bestekken en planningen) moet vanuit
de opdrachtgevers eisen worden gesteld met betrekking tot de aan� en
afvoer� Deze zouden bv kunnen worden meegenomen in de besteksvoor�
waarden� 

HOME�NET:een netwerk waarin de toege�

nomen fijndistributie als gevolg van e�commerce (bestellingen via internet)
wordt gestroomlijnd� Hierbij gaat het vooral om distributie in het stedelijke
gebied� In studie is een project over afhaalpunten� 






IInnffrraassttrruuccttuuuurr
Het is – op de derde plaats – niet verassend dat op de verkeersmarkt� waar
de daadwerkelijke verplaatsing van de goederen tot stand komt� het weg�
transport een steeds grotere rol is gaan spelen� De vrachtauto kan in princi�
pe immers bij uitstek voldoen aan criteria zoals flexibiliteit en snelheid� De
wal dreigt hier evenwel het schip te keren: het transport per vrachtauto ziet
zich steeds vaker geconfronteerd met congestie� tijdverlies en onzekerheid�
Om redenen van verkeersefficiency wordt dan ook gezocht naar technologi�
sche innovatie bij vervoermiddelen (zoals wagon� schip of buisleiding) en
naar nieuwe combinaties van infrastructuren en vervoerwijze (multimodaal
transport)� Zo wordt een revival voorzien van de binnenvaart vanuit geheel
nieuwe logistieke concepten zoals ‘Distrivaart’ of de verwachte groei van de
continentale containerisatie�

LLooccaattiiee
Op de vierde plaats hebben deze ontwikkelingen effect op de locatiekeuzen
van transporteurs en logistieke dienstverleners� Zoals we zagen in de histori�
sche beschrijving van onze regio� was die favoriete plek vroeger vooral gele�
gen aan het water en in mindere mate bij stations� Sinds de tweede helft van
de vorige eeuw is de favoriete vestigingsplek de rand van de stad en/of nabij
de snelweg� Die plek is voor hen interessant vanwege de goede bereikbaar�
heid� flexibiliteit en gevraagde snelheid en de mogelijkheden die daardoor
ontstaan voor logistieke innovatie� de minder overlast die zij daar ondervin�
den van of toebrengen aan andere vormen van ruimtegebruik en de ruimte
om tijdig te kunnen uitbreiden� te herstructureren of nieuwe ruimte te
reserveren� Voorraden kunnen dan in de relatieve nabijheid van de super�
marktorganisaties worden gepositioneerd�
Gezien de ontwikkelingen op de verkeersmarkt komen geleidelijk aan ook
meer multimodale locaties aan de orde� zoals de behoefte aan meer klein�
schalige natte overslagfaciliteiten� Anderzijds wordt voorzien dat vanwege
de opkomst van e�commerce ook afhaalplekken en dergelijke zullen ont�
staan nabij woonwijken en nabij infrastructuurknooppunten (bijvoorbeeld
trein�� metro� en benzinestations� carpoollocaties� buurtcentra� kantoorloca�
ties)� gerelateerd aan de dagelijkse routes van consumenten�

IICCTT  AAllpphheenn  aa//dd  RRiijjnn  ii��oo��  zziieett  hheett  hheelleemmaaaall  zziitttteenn

Inland containerterminal Alphen i�o� aan de Gouwe zal worden geëxploiteerd
door de Van Uden Group� Op de terminal kan met schepen worden gevaren
tot ca� ��� teu� Er wordt gestreefd naar een overslag van meer dan ������
teu per jaar� Zowel import als export� Mogelijk komen er � afvaarten per
dag� De schepen zullen dan een dienstregeling onderhouden met Rotterdam
en misschien ook Antwerpen� Voor de containerterminal wordt een aparte
haven gegraven� Er komen � brugkranen die de hele insteekhaven overbrug�
gen en � schepen tegelijk kunnen laden of lossen� Er zijn intentie verklarin�
gen met verladers Heineken� Electrolux� Vos� Danzas en Zeeman�
Het zal nog ruim � jaar duren voordat de schop de grond ingaat� De �e con�
tainer die wordt overgeslagen zal zich niet aandienen voor �����
Men verwacht dat tegen die tijd ook het wegvervoer richting en vanaf
Rotterdam zodanig zal zijn vastgelopen dat de terminal direct vanaf de start
een succes zal zijn�

Bron: Scheepvaartkrant �� okt'���
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In drie schetsen worden hierna enkele mogelijkheden voor optimalisatie van
goederenvervoer verkend� De schetsen hebben niet de pretentie een door�
dacht en afgewogen beeld te presenteren� Het gaat om eerste ideeën op het
snijvlak van ruimtelijke ontwikkeling en logistiek in de regio�  De volgende
kansen en risico’s komen daarbij aan de orde: 

Aan de ene kant kunnen ruimtelijke
kwaliteiten worden benut om het
goederenvervoer sneller en beter te
laten verlopen� Aan de andere kant
heeft de ontwikkeling van het goe�
derenvervoer ook  effecten op de
ruimtelijke kwaliteit in de toekomst�
Dat zijn zowel positieve als negatie�
ve effecten� Wij zoeken naar moge�
lijkheden om het saldo zo hoog
mogelijk te laten zijn� De kansen
daarvoor liggen met name bij infra�
structuur en locatie van goederen�
vervoer� 

schetsen ��

GGooeeddeerreenn��
vveerrvvooeerr

RRuuiimmtteelliijjkkee  
kkwwaalliitteeiitt

MMaarrkkttwweennsseenn OOrrggaanniissaattiiee IInnffrraassttrruuccttuuuurr LLooccaattiiee

GGeebbrruuiikksswwaaaarrddee  
Kansen en 
bedreigingen door:

��  ssnneelllleerree  lleevveerriinngg ��  vveerrmmiinnddeerreenn  
ttiijjddvveerrlliieess

��  ccoommbbiinnaattiiee  ggrrooeennee//  
ggrriijjzzee  iinnffrraassttrruuccttuuuurr

��    oonnvveeiilliigghheeiidd
��    bbaarrrriièèrreewweerrkkiinngg
��    vveerrkkeeeerrsshhiinnddeerr

��  bbeetteerree  bbeerreeiikkbbaaaarrhheeiidd  
��  bbeetteerree  ttooeeggaannkkeelliijjkk

hheeiidd  
��  mmeeddeeggeebbrruuiikk  ddoooorr  

aannddeerree  ffuunnccttiieess
��  bbiijjddrraaggee  aaaann  rruuiimmttee��  

lliijjkkee  vveerrsscchheeiiddeennhheeiidd

BBeelleevviinnggsswwaaaarrddee  
Kansen en 

bedreigingen door:

��  iimmaaggoo  sseeccttoorr  
vveerrsstteerrkkeenn

��  mmaaaattsscchhaappppeelliijjkk  nnuutt
aaaannttoonneenn

��  vvoorrmmggeevviinngg  wweeggeenn
��  bbeennuuttttuunngg  ccaappaacciitteeiitt  

bbeessttaaaannddee  iinnffrraa
��    ggeelluuiiddhhiinnddeerr  vveerrkkeeeerr
��    ssttaannkk
��    vveerrssppiilllliinngg  vvaann  rruuiimmttee

��  vvoorrmmggeevviinngg  
bboouuwwwweerrkkeenn

��  iinnppaassssiinngg  iinn  ssttaadd  eenn  
llaannddsscchhaapp

��    vveerrssppiilllliinngg  vvaann  rruuiimmttee

TTooeekkoommssttwwaaaarrddee
Kansen en 
bedreigingen door:

��  ssttiimmuulleerreenn  
((tteecchhnnoollooggiisscchhee))  
vveerrnniieeuuwwiinngg

��  bbeetteerree  aarrbbeeiiddssccoonn��
ddiittiieess  vveerrvvooeerrsssseeccttoorr

��  ggeesscchhiikktthheeiidd  vvoooorr  
iinnnnoovvaattiiee::  iicctt

��  vveerrmmiinnddeerreenn  vvaann  
mmiilliieeuuddrruukk

��  vveerrsstteerrkkeenn  eerrffggooeedd

��  ggrrooeeiimmooggeelliijjkkhheeddeenn  
bbeeddrriijjvveenn

De schetsen richten zich op de zone
Leiden�Alphen a/d Rijn� omdat zich
daar nieuwe kansen voordoen voor
het benutten van bestaande en
nieuw aan te leggen infrastructuur�
Bovendien staat in deze zone de
vraag ter discussie hoe de historisch
gegroeide structuur kan worden ver�
sterkt bij een toenemende intensive�
ring van het gebruik van de ruimte�



OOppttiieess  vvoooorr  ggooeeddeerreennvveerrvvooeerr
Door de ligging in het interregionale
netwerk van wegverbindingen heeft
deze plek de potentie uit te groeien
tot het belangrijkste verdeelpunt van
goederen in de Regio Rijnland�
Wanneer innovatie daarbij centraal
wordt gesteld dienen zich verschillen�
de logistieke kansen aan: 
OOppttiiee  ��::  ontwikkelen van een overslag�
centrum van het nationale en interre�
gionale Unitnet en Flownet op regio�
nale Flownet en en Homenetsytemen�
Door de ligging aan de A�� die in de
nabije toekomst als intelligente goede�
renroute tussen de twee mainports zal worden uitgevoerd� kan deze over�
slag in belangrijke mate geautomatiseerd plaatsvinden� Er is daarbij ruimte
nodig voor opslag en verwerking 
OOppttiiee  ��:: ontwikkelen van een intelligente en milieuvriendelijke distributie
binnen de regio� te beginnen met de agglomeratie Leiden� Daarbij kan zowel
gebruik worden gemaakt van het wegennet als van het vaarwegennet� 
Voortbouwend op de ervaringen met de electrocar van het SDC zal dit wor�
den uitgewerkt in grootschaliger� minder vrijblijvend en meer geautomati�
seerd transportsysteem� Daarbij zou deels kunnen worden geprofiteerd van
de aanleg van de nieuwe route van de Rijn�Gouwelijn door Leiden� 
Voor het fijnmazige vaarwegennet in de regio zal een geheel nieuw principe
van geleid container�goederenvervoer worden ontworpen� gebaseerd op een
‘traag� maar gestaag� gevaarloos en moeiteloos’ vervoersysteem van goede�
ren naar een aantal afhaalpunten� Het zal geen ‘wildwaterbaan’� maar ‘glij�
waterbaan’ kunnen worden� waarin containers zelf hun weg zoeken naar de
afhaalpunten in de stad� om daar door bedrijven en dienstverleners te wor�
den opgepikt� Op deze manier zou het waternetwerk zijn eens zo belangrijke
positie in het goederenvervoer deels kunnen terugwinnen�        

schets � Verdeelpunt  ��

OOnnttwwiikkkkeelliinngg  iinnffrraassttrruuccttuuuurr
Door de dominantie van het wegver�
keer in vervoersstromen is de A� als
verbindingsweg tussen de beide
Mainports in de Randstad tevens de
voordeur van de regio Rijnland gewor�
den� Dat Zoeterwoude regelmatig in
het nieuws is vanwege filemeldingen is
daarvan een negatief signaal� maar het
is ook een indicatie van het belang en
de infrastructurele potenties aan van
deze plek� Door het project A�/W�
wordt de verbreding van de A� tot �x�
als aanleiding gekozen voor een alge�
hele kwaliteitsslag�  Daarbij komt nog
de aantakking van de N�� en het ontwerp van een toekomstige verbinding
tussen A� en N��� “Leiderdorp’ wordt een kruispunt van (boven�)regionale
wegverbindingen� 
De vaarwegen hebben momenteel een weinig intensief karakter als het gaat
om goederenvervoer� Er is zowel een OW als een NZ route� maar beide heb�
ben de nodige beperkingen� Bijzonder is de goede� open vaarverbinding met
het netwerk van vaarten en grachten in Leiden� 
Er zijn plannen om de spoorlijn door te trekken door de binnenstad van
Leiden uitgevoerd als Lightrail� 



��

OOnnttwwiikkkkeelliinnggssbbeeeelldd
De locatie van het Verdeelpunt tus�
sen de Vliet en de A� is in logistiek
opzicht kansrijk als het gaat om het
creëren van ruimtelijke kwaliteit�
Het middelpunt is daarbij de
Oostvlietpolder als locatie voor het
nieuwe overslagcentrum� maar de
zone waarin een nieuw ruimtelijk
programma wordt ontworpen zal
zich uitstrekken in de wijdere omge�
ving� Daarbij worden de volgende
uitgangspunten gehanteerd:
� versterken van het contrast tussen
de groene ruimte van de Grote pol�
der en de stedelijke bebouwing van
Leiden�
� gebruik maken van de verschillen
in bodemgesteldheid bij de toeken�
ning van functies en de vormgeving�
� combineren van de functies wer�
ken� wonen en recreëren door toe�
passing van meervoudig ruimtege�
bruik langs de gehele randzone van
Leiden�
� intensivering van het gebruik van
bestaande grijze en blauwe infra�
structuur�
� kiezen voor grootschalige aanpak
bij kansrijke innovaties� maar niet
zonder:
� een sterk draagvlak bij de verschil�
lende partijen voor het realiseren
van de gezamenlijke ambities�

Een eerste verkenning van de moge�
lijkheden om deze uitgangspunten te
combineren met de opties voor het
goederenvervoer  leidt tot de vol�
gende transformaties en ordenings�
principes:
�  ontwikkelen van een grootschalig�
gelaagd multifunctioneel distributie�
centrum� waarin zowel opslag� over�
slag� kantoren� recreatie en wonen
een plaats krijgen� 
� een stapsgewijze ontwikkeling van
dit centrum op basis van een ‘groei�
plan’
� eveneens een stapsgewijze over�
schakeling op intelligente homenet�
systemen en ruimtelijke vormgeving
van transportnetwerken en afhaal�
punten� Zie als indicatie de natte(
blauwe)� en droge (rode) afhaalplek�
ken op de kaart)
� ontwikkelen van een (ruimtelijke
en functionele) relatie tussen het
bedrijventerrein Zoeterwoude
Rijndijk aan de interregionale functie
van het nieuwe distributiecentrum�



schip (homenet)� In de zone tussen
Oude Rijn (zuidoever)� spoor en weg
worden stroken logistieke terreinen
ontwikkeld� afgewisseld met vrije�
open ruimte als visuele verbinding
tussen de polders aan de noordzijde
en die aan de zuidzijde van de Oude
Rijn�
OOppttiiee  ��:: ook hergebruik van het
water voor transport van goederen
(bulknet en flownet) als relatief
traag maar betrouwbaar ondersteu�
nend netwerk complementair aan
het snelle wegennetwerk� Daarmee
kan ook de positie van de � in schets
� beoogde � distrivaartterminal bij
Alphen aan den Rijn beter gebruikt
worden� In deze optie zouden even�
tuele bulkbedrijven (zand� beton)
van de noordoever naar de zuidoever
van de Oude Rijn verplaatst moeten
worden�

OOppttiieess  vvoooorr  ggooeeddeerreennvveerrvvooeerr
OOppttiiee  ��:: Door de verbetering van
spoor en weg en de verbeterde aan�
sluitingen op doorgaande netwerken
worden nieuwe mogelijkheden
gecreëerd om de corridor te ontwik�
kelen als logistieke as tussen
Schiphol en het achterland� Vanwege
de optimale wegaansluiting met
Schiphol kan een deel van de aan�
voer en afvoer van de luchthaven
hier opgeslagen en bewerkt worden
(Value Added Logistics)� Het gaat
hierbij vooral om unitnet en flownet�
Het vervoer over de weg wordt hier�
door geïntensiveerd: de N�� gaat (als
onmisbare schakel tussen A� en A��)
deel uitmaken van het kwaliteitsnet�
werk goederenvervoer in de
Randstad en krijgt speciale doel�
groepstroken voor het vrachtver�
keer� De doorstroming is op deze
stroken door middel van nieuwe
technologieën gegarandeerd� Voor
het personenverkeer in de regio
staat een optimale light rail verbin�
ding ter beschikking� de RG�lijn�
Transport over water is in deze
schets voorbehouden aan recreatief
verkeer en bezorgingsdiensten per

schets � Corridor ��

OOnnttwwiikkkkeelliinngg  iinnffrraassttrruuccttuuuurr
De as tussen Leiden en Alphen aan den Rijn is één bundel multimodale kan�
sen� In deze corridor ligt de Oude Rijn als belangrijke waterweg van de regio�
de N�� als belangrijke schakel tussen A� en A�� en het spoor als belangrijke
railverbinding tussen Leiden en Utrecht� Drie routes die van oudsher de ver�
binding legden tussen oost en west van deze regio naar het achterland� maar
ondersneeuwden in het Groene Hart en Leiden afhankelijk maakten van
hoogwaardige uitvalswegen in de noord en zuid richtingen� Inmiddels zorgt
de aanleg van de N�� in samenhang met de verbreding van de A� in potentie
tot een meer directe en snellere verbinding van Schiphol via Leiden naar
Utrecht en verder� Ook het spoor is in ontwikkeling: de RijnGouwelijn func�
tioneert straks als hoogwaardige people mover van kust tot heuvelrug�  



principe van inbreiden en overklui�
zen van de ruimte tussen weg en
spoor (eventueel met behulp van
een gedeeltelijk verdiepte ligging) in
de vorm van scherpe zonering en
markante scheiding met het open
veenweidegebied;
�� Ontwikkelen van concentraties
van kantoorachtige logistieke werk�
gelegenheid op en om de haltes van
de RijnGouwlijn in het gebied (zones
B);
�� Realiseren van de volgende func�
tiecombinaties: zone A werken aan
weg en spoor in
middelhoogbouw/wonen� recreatie
en recreatiegebonden werkgelegen�
heid (plezierjachtbouw� jachthavens)
aan het water; zone B werken in
hoogbouw op en om haltes van de
Rijngouwelijn/wonen op de topeta�
ges met riant uitzicht over het
Groene Hart�

��

OOnnttwwiikkkkeelliinnggssbbeeeelldd
De opties voor het goederenvervoer
sluiten vooral aan op de intermediai�
re positie van de regio in de
Deltametropool met gebruikmaking
van de bestaande en geplande infra�
structuren� Het programma voorziet
in een afwisselende intensivering van
bebouwing van de zuidoever van de
Oude Rijn� Bij de uitwerking daarvan
zouden de volgende uitgangspunten
moeten worden gehanteerd:
� Versterken van de logistieke functie
van de as Leiden/Alphen aan den
Rijn� Ook met Value Added Diensten
en kantoorachtige werkgelegenheid�
mede als draagvlak voor de
RijnGouwlijn�
� Versterken van het contrast tussen
bebouwde en groene ruimte
� Herstellen van enkele open� groene
blikvelden tussen noord� en zuidoe�
ver in samenhang met sanering van
bebouwing ter plekke
� Opheffen van eventuele O/W barri�
ères in de aantakking van N�� aan A�
en A�� (‘geoliede schakel’)�

Een eerste verkenning van mogelijk�
heden om deze uitgangspunten te
realiseren in combinatie met opties
voor het goederenvervoer leidt tot
de volgende schets� Daarbij worden
de volgende transformaties en orde�
ningsprincipes onderzocht:
�� Uitbouw van de strook tussen
Oude Rijn en N�� als geschakeerde
plint tot een multimodale logistieke
as (zone A);
�� Voor deze strip kiezen voor het

zzoonnee  AA

zzoonnee  BB



OOnnttwwiikkkkeelliinngg  iinnffrraassttrruuccttuuuurr
Alphen aan de Rijn ligt aan een kruis�
punt van de belangrijkste waterwe�
gen van de regio: de Oude Rijn en de
Gouwe� Beide waterwegen vormden
vroeger hoofdvervoersassen door
West Nederland in O/W en N/Z rich�
ting� 
Inmiddels is het belang van deze
vaarwegen voor het vervoer van
goederen en personen sterk gedeva�
lueerd� Door de onwikkeling van
Alphen is een extra barrière ont�
staan�
De aanleg van de N�� zorgt voor een
sterke verbetering van de ontsluiting
van Alphen over de weg� zeker wan�
neer ook de verbinding naar de A��
bij Bodegraven is gerealiseerd�
Door ontwikkeling van de Rijn�
Gouwelijn wordt de ontsluiting per
rail voor personenevervoer stapsge�
wijs verbeterd� 

OOppttiieess  vvoooorr  ggooeeddeerreennvveerrvvooeerr
De ontwikkeling van de container�
terminal bij Alphen aan de Rijn cre�
ëert de nieuwe mogelijkheid om in
de regio Rijnland geproduceerde
industriële goederen af te voeren
naar de Rotterdamse haven� Het
gaat om een ‘unitnet’�faciliteit waar�
bij stukgoed massaal wordt vervoerd
via containers� Daarmee wordt het
vervoer over de weg gereduceerd�
met name via de A� en wegen bui�
ten de regio� Voor de N�� geeft het
wel een extra belasting�

Andere mogelijkheden om transport
over water te intensiveren zijn:
ooppttiiee  ��  Ontwikkelen van een
Distrivaartterminal� aangesloten op
het landelijke net� Daarmee kunnen
consumptiegoederen worden aange�
voerd in grotere eenheden (‘flow�
net’) Ook kan de bevoorrading van
bedrijven voor een deel via deze weg
plaatsvinden� Doorvervoer via de
Oude Rijn richting Leiden zou de
bruikbaarheid van deze laatste optie
sterk vergroten� Zo zou de aanvoer

Schets �: Waterpoort �

Het huidige Distrivaartnetwerk



ooppttiiee  �� ontwikkelen van een goed
bereikbare voorziening van afvoer
van producten uit het boomsierteelt�
gebied van Boskoop� (unitnet)�
Daarmee zou de steeds zwaardere
druk van vrachtwagens op de kwets�
bare wegen in het veengebied kun�
nen worden verminderd�  

heden om deze uitgangspunten te
realiseren in combinatie met opties
voor goederenvervoer leiden tot de
bovenstaande schets� 
Daarbij worden de volgende trans�
formaties en ordeningsprincipes
onderzocht:
� Uitbouw van een containeretermi�
nal aan de zuidrand van Alphen tot
een multimodaal centrum voor goe�
derenoverslag 
� Ontwikkelen van een overslagpunt
voor watervervoer bij Boskoop� 
� Voor beide zones kiezen voor het

OOnnttwwiikkkkeelliinnggssbbeeeelldd
De genoemde opties voor verbete�
ring van het goederenvervoer sluiten
goed aan op de globale locatie van
de geplande containerterminal ten
zuidwesten van Alphen aan de Rijn�
Het programma voor deze locatie is
echter reeds overladen� door claims
vanuit de groene functies en door
randvoorwaarden die de complexe
infrastructuur hier stelt� 
Bij de ruimtelijke uitwerking zouden
ten minste de volgende uitgangspun�
ten  moeten worden gehanteerd:

� versterken van het contrast tussen
bebouwde en groene ruimten
� versterken van het natte� open
karakter van de veenweidegebieden
� vergroten van de recreatieve
gebruiks� en belevingswaarde
� versterken van de natuurwaarde
� sanering van bedrijvigheid op
kwetsbare plekken elders in de regio
� vergroten van het waterbergend
vermogen� 

Een eerste verkenning van mogelijk�

principe van achterwaartse groei:
inbreiden in stedelijk gebied� respec�
tievelijk in het boomteeltgebied�
� Realiseren van de volgende func�
tiecombinaties:
� zone Alphen: haven/wonen/recrea�
tie
� zone Boskoop: haven/ wonen/
natuur
� Vernatting van de tussenliggende
zone gericht op aanvaarroutes�
waterrecreatie� natuurontwikkeling
en waterberging�  

�	
van voorraden voor meubelbedrijven
langs de Oude Rijn in belangrijke
mate op deze manier kunnen plaats�
vinden�   
ooppttiiee  ��  Verplaatsen van bedrijven die
in sterke mate zijn aangewezen aan�
en afvoer van bulkproducten� zoals
de grondstoffen en bouwmaterialen�
Door deze bedrijven directe ontslui�
ting te geven via hoofdwegen en
hoofdwaterwegen kan een  voorzie�
ning voor ‘bulknet’�transporten wor�
den gerealiseerd en kan kwetsbare�
lichtere infrastructuur worden ont�
last�



��

Vraagtekens 

In dit schetsboek hebben we getracht de verbinding te herstellen tussen de
goederenstromen in en de ruimtelijke kwaliteit en de gelaagde ruimte van
de regio Rijnland� Omdat het probleemstellende schetsen zijn� zijn we ook
tegen een aantal vragen en\of dilemma’s aangelopen� Bij verdere verkenning
van de mogelijkheden in deze regio dienen deze vraagtekens uitgezocht te
worden� Het gaat om het volgende:

? Er is onvoldoende zicht op c�q� gebrek aan concrete data over de werke
lijke aard van de goederenstromen in en door de regio� Hoe omvangrijk zijn
de stromen en zijn de stromen dusdanig van aard dat er wel voldoende
draagvlak is voor de verschillende logistieke netwerken van unit� flow� bulk
en homenet?

? Er is onvoldoende zicht op de aard van de ruimtedruk voor (logistieke)
bedrijven in de regio� Welke mogelijkheden biedt de regio als het gaat om
revitalisering en intensivering van het ruimtegebruik op bestaande bedrij�
venterreinen en in hoeverre is herstructurering en uitplaatsing van bedrijven
ten behoeve van andere vormen van ruimtegebruik reëel aan de orde?

? Opvallend aan de positie van Leiden in het netwerk is het ontbreken van
dwarsverbindingen tussen A�� en A�� Een eventuele verbinding zou de
route van goederenstromen aanmerkelijk kunnen beïnvloeden en dus ook de
daaraan gekoppelde knooppunten�

? De inzet van meer natte overslagfaciliteiten in de corridor Alphen/Leiden
vereist ruimte� terwijl veel zittende bedrijven nu met de rug naar het water
gekeerd staan (vgl� bijvoorbeeld de meubelboulevard)� Zijn er daarvoor nog
wel voldoende kades bruikbaar en inzetbaar? 

? Kan het waternetwerk daadwerkelijk gebruikt worden voor de afhande�
ling van zowel bulk�� als flownet en homenet en is stedelijke distributie over
het water in Leiden überhaupt mogelijk? 


