
INVALSHOEK VOOR WEGONTWERP EN GEBIEDSONTWIKKELING

RIJNLANDROUTES





RIJNLANDROUTES
invalshoek voor wegontwerp en gebiedsontwikkeling

2773
oktober 2012

Provincie Zuid-Holland: Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit
Locus ruimtelijke verkenningen - AA&P architecten bv - MTD landschapsarchitecten





5RIJNLANDROUTES

INHOUD

 1 introductie 7

 2 ruimtelijke ontwerpopgave 11

 3 analyse omgeving 17

 4 analyse Rijnlandroute 27

 5 invalshoek 45

 

 6 aanbevelingen 67

 colofon 71



Locus
Sleutelwoorden in de werkzaamheden van Locus zijn 

samenhang en samenwerken. Samenhang gaat over het 

verbinden van kennis, ervaring en invalshoeken. Dwars 

door de specialismen en sectoren heen komen tot een 

nieuwe, integrale kijk op vraagstukken. Zo is Locus o.m. 

betrokken bij de toekomst van de Nederlandse kust (i.c. 

verbinden van veiligheid en ruimtelijke ontwikkeling), 

bij de plaatsing van windparken op land (verbinden van 

energie en gebiedsontwikkeling) en bij het routeontwerp 

van snelwegen (verbinden van de ruimtelijke kwaliteit 

van de snelweg en omgeving). Samenwerken gaat over 

het verbinden van mensen, waarden en belangen. Dat 

is samen vorm geven aan een wenselijke toekomst die 

zich niet straks maar nu ontvouwt. Zo is Locus in de 

provincie Overijssel betrokken bij de cocreatie met het 

maatschappelijk veld van energielandschappen (verbinden 

van duurzame energie en de kwaliteit van het landschap). 

Ook voor dit project van de Rijnlandroute is Locus 

gevraagd te verbinden.

AA & P
Aletta van Aalst & Partners Architecten BV (AA&P) brengt 

bij dit project primair expertise in over het ontwerpen 

aan de infrastructuur zelf, weg en kunstwerken. Voor het 

trajectontwerp Amsterdam-Utrecht en de bijdrage aan het 

totale routeontwerp voor de A2 kreeg het bureau in 2011 

de ‘Routepluim’. Daarnaast werd ook de betonprijs 2011 

toegekend voor de kunstwerken en geluidsschermen van 

het traject Amsterdam-Utrecht. Het steeds weer vinden 

van de rol waarin onze toegevoegde waarde tot z’n recht 

komt is een belangrijke factor in de bereikte successen.

Onze ambitie voor een opgave als de Rijnlandroute is een 

expressie bereiken die de ingreep vanzelfsprekend maakt. 

Dat vraagt tenminste consistentie, van het hoogste tot 

het laagste schaalniveau. Die vanzelfsprekendheid is 

uiteraard alleen te bereiken in de combinatie van de weg 

met de aangrenzende omgeving. Door de samenwerking is 

er ook een vruchtbare discussie over de essentie van de 

opgave. Deze wordt zo gedurende het proces ook steeds 

scherper gesteld.

MTD landschapsarchitecten
MTD landschapsarchitecten is een ontwerpbureau voor 

de buitenruimte in de meest brede zin. Steeds wordt 

er gezocht naar initiërende en voorwaardenscheppende 

plannen.  De ontwerpstijl is te omschrijven als robuust, 

helder, hollands en tijdloos, waarbij de grote lijn 

bevestigd wordt middels zorgvuldig uitgewerkte details; 

ontwerpen zijn functioneel en rijk aan onverwachte 

gebruiksmogelijkheden. De ‘genius loci’, de karakteristieke 

ruimtelijke kenmerken en ontstaansgeschiedenis van 

een plek, vormen een essentiële inspiratiebron; hiermee 

krijgen de ontwerpen een duurzame basis en sterke 

plekgebonden identiteit. MTD landschapsarchitecten heeft 

veel ervaring met innovatief denken over infrastructuur: 

zo is het bureau verantwoordelijk voor het Routeontwerp 

A2 en inrichtingsplan A9 Amsterdamse Bos, heeft Frank 

Meijer van het bureau deelgenomen aan de Welstand 

Rijkswegen en heeft het bureau vele akoestische 

voorzieningen ontworpen.



7RIJNLANDROUTES

vraag
Dit voorjaar vroeg Eric Luiten, adviseur Ruimtelijke Kwaliteit van de provincie Zuid-Holland, ons om het plantraject van 

de Rijnlandroute (variant Zoeken naar Balans) te voeden met inzichten en inspirerende beelden over de samenhang 

tussen wegontwerp, ruimtelijke kwaliteit en landschappelijke verankering van de weg. De door de provincie gekozen 

variant is een nieuwe verbinding tussen A4 en A44 ten zuiden van Leiden in combinatie met een opwaardering van 

de huidige wegverbinding tussen Leiden en Katwijk (de Tjalmaweg). De geplande wegverbinding heeft de naam 

Rijnlandroute gekregen, omdat hij van Oost naar West de regio Rijnland doorsnijdt. 

opgave
De aanleg van een oost-west verbindingsweg in de regio Rijnland staat al vele jaren op de agenda. Lokaal is het belang 

vooral de ontlasting van Leiden van doorgaand verkeer door de stad. Het regionale belang is de verbetering van de 

bereikbaarheid van de regio. Dat is nodig voor ontwikkeling van economische potenties in de regio en is een voorwaarde 

om de nieuwe woonlocatie Nieuw Valkenburg te kunnen bouwen. Nationaal gezien is de verbinding belangrijk om het 

verkeersnetwerk in de westvleugel van de Randstad (met name A4 en A44 en de dwarsverbindingen zoals de N14) te 

ontlasten. Het netwerk wordt meer robuust  en daardoor minder gevoelig voor verstoringen zodat het verkeer beter kan 

doorstromen. 

ambitie
De regio Rijnland is echter geen lege regio: inpassing van een nieuwe verbindingsweg is hier geen sinecure. Aanleg 

heeft een grote impact op mens en omgeving. Startpunt voor onze verkenning is dat de Rijnlandroute een nuttige en 

noodzakelijke aanvulling is op het regionale en nationale verkeersnetwerk. Inpassing zou kunnen op twee manieren:  

door de weg zoveel mogelijk te camoufleren en uit het zicht te houden (onder meer met behulp van compenserende 

maatregelen) of door de weg als een bruikbare  interventie in het cultuurlandschap te introduceren, die zoveel 

mogelijk waarde, winst en ontwikkelruimte oplevert voor de baathebbers in de omgeving. Wij kiezen voor de tweede 

invalshoek. We willen daarmee suggesties aanreiken, die de geuite zorgen over de impact van de Rijnlandroute van 

talrijke omwonenden, lokale overheden en  maatschappelijke organisaties vertalen in aanpassingen rondom de RLR die 

meerwaarde voor leefruimte en gebiedsontwikkeling genereren. Pas dan draagt het gekozen tracé met recht de titel 

Zoeken naar Balans. 

1INTRODUCTIE





9RIJNLANDROUTES

doel van het ontwerponderzoek
Doel van onze exercitie is om de waarde van een integraal ontwerp voor de Rijnlandroute op de agenda te zetten en 

als afgeleide daarvan meer in het algemeen een gesprek te openen over de gewenste kwaliteit van het Zuid-Hollandse 

wegennet en hoe daar invulling aan te geven. Met dit doel pakken we op provinciale schaal de draad op van de oefening 

Mooi Zuid-Holland Route van de provincie uit 2010 en het routeontwerp van snelwegen, dat door de rijksoverheid in de 

afgelopen jaren is uitgewerkt (Routes!, 2008). Routeontwerp is het ontwikkelen en borgen van de ruimtelijke kwaliteit 

van snelweg en omgeving. Dat is een manier van werken waarbij samenhang ontstaat tussen het ontwerp van de 

infrastructuur en het gebruik, de identiteit en de schoonheid van de landschappen, waar de weg doorheen loopt. De weg 

is niet langer een geïsoleerd stuk asfalt, maar onderdeel van de totale omgeving. De waarde van een dergelijke integrale 

benadering is dat niet alleen de regionale bereikbaarheid verbetert, maar dat ook de mogelijkheden voor de beleving en 

het lokale gebruik in de omgeving van de weg voor economische, recreatieve of andere doeleinden worden benut. 

focus van onze exercitie
Onze exercitie is een methodische ontwerpoefening. We verkennen binnen het tracé Zoeken naar Balans een invalshoek 

waarbij civieltechnische criteria en maatregelen voor de Rijnlandroute en het streven naar ruimtelijke kwaliteit en 

landschappelijke verankering met elkaar in evenwicht zijn gebracht in een karakteristiek wegbeeld en kansen voor 

gebiedsontwikkeling. We gaan daarbij een stap verder dan in de Toets Ruimtelijke Kwaliteit Rijnlandroute van de 

provincie (Team Visie&Ontwerp, 14 mei 2012). We hebben de ruimte gekregen en genomen om vrijer over deze weg en 

zijn omgeving na te denken in termen van gelijkwaardigheid tussen weg en omgeving en meerwaarde voor de gebruikers 

van het gebied. Dit schetsboek presenteert de resultaten van onze verkenning in zowel aanpak als planvorming.

Aletta van Aalst, Frank Meijer en Peter Heerema

leefruimte, v. (-n): 
voldoende ruimte om op 
bevredigende wijze in te leven 
voor een volk of natie; - ook 
gelegenheid om te leven, zowel in 
ruimtelijke zin, als in de zin van 
niet (te zeer) belemmerd door 
omstandigheden van buitenaf. 
(bron: van Dale)
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2RUIMTELIJKE ONTWERPOPGAVE

wat is de Rijnlandroute?
De Rijnlandroute is de wegverbinding van de A4 naar de kust bij Katwijk. Cruciaal is met name de schakel tussen 

de A4 en de A44. Deze schakel is al sinds de jaren vijftig in discussie. Aanleg wordt noodzakelijk geacht vanwege 

het gebrek aan Oost-West verbindingen in de regio, de toenemende verkeersdruk op de bestaande verbindingen A4 

en A44, verbetering van de leefbaarheid in de regio en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van woningbouw 

en bedrijvigheid (w.o. de locatie Valkenburg, Greenport en Bio Science Park). Op 15 mei 2012 is door Gedeputeerde 

Staten de knoop doorgehakt voor een tracékeuze. Er is gekozen voor de variant ‘Zoeken naar Balans Optimaal’. Die 

keuze is een compromis tussen budget, verkeerskundige mogelijkheden en wensen en belangen in de regio. Op 6 

juli 2012 heeft de Tweede Kamer met ruime meerderheid ingestemd met de toekenning van het gebiedsbudget voor 

de Rijnlandroute (en het HOV-NET Zuid-Holland Noord). Gedeputeerde Ingrid de Bondt sprak in dit verband over een 

besluit waardoor de reistijd wordt teruggebracht van soms 1 uur naar 9 minuten.

ruimtelijke ontwerpopgave
De ontwerpopgave zien wij vooral als het zoeken naar evenwicht: er is een ingreep nodig die het bestaande 

evenwicht verstoort en daardoor aanvullende ingrepen vraagt om dat evenwicht te herstellen: geven en nemen. 

Interessant is dan om vooral te zoeken naar de minder sterke kanten van de bestaande situatie, omdat de aanleg 

van de Rijnlandroute daar meerwaarde kan genereren. Het nieuwe evenwicht is uiteraard anders dan het bestaande, 

maar dient wel gelijkwaardig te zijn. 

Het project Rijnlandroute heeft veel belanghebbenden en roept veel negatieve betrokkenheid op. Ook kent het 

een lange planhistorie waarin veel afspraken zijn gemaakt die dwangpunten in de verdere planvorming zullen 

zijn. De totale complexiteit van het project kennen wij op dit moment niet, omdat wij juist zijn ingeschakeld om 

primair vanuit onze expertise over de opgave te adviseren. Uiteraard dient onze inbreng wel zo realistisch te zijn 

dat de kwaliteit van de Rijnlandroute er daadwerkelijk door verbetert en daarnaast inzichtelijk te maken wat de 

toegevoegde waarde van het aspect ruimtelijke kwaliteit in dit type projecten kan zijn. De ruimtelijke opgave gaat 

voor ons dus zowel over planvorming als het proces waarin dat plan ontwikkeld wordt.



‘Er is geen enkel draagvlak voor de 
variant Zoeken naar Balans. Vier 
gemeenten, over wier grondgebied de 
weg loopt, willen de weg per se niet, 
tientallen organisaties verzetten zich 
tegen de weg, begin deze maand was 
er een grote manifestatie tegen de weg 
waaraan 2.000 mensen deelnamen en 
duizenden mensen hebben de petitie 
tegen de weg ondertekend.’ 
Henk ter Keurs, voorzitter 
Bewonersgroepenoverleg Rijnlandroute

‘In onze keuze voor Zoeken naar Balans 
hebben we een weloverwogen besluit 
genomen op basis van feiten en cijfers. 
We zijn ons bewust van de effecten 
die deze keuze heeft op omwonenden, 
het milieu en de ruimte. Daarom 
hebben we gekozen voor een optimale 
inpassing om zo de negatieve effecten te 
minimaliseren.’
gedeputeerde Ingrid de Bondt, provincie 
Zuid-Holland
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in welk krachtenveld opereren wij?
In onze onderlinge gesprekken kwamen de mogelijkheden binnen de 

geldende procedures als onderwerp regelmatig terug. In het naast 

staande schema hebben we onze conclusies daarover vastgelegd.  

De huidige procedure stuurt sterk op een functioneel passende 

uitkomst en maakt alle andere aspecten tot onderliggende raakvlakken 

die in die context bekeken moeten worden. 

Het effect van de weg op de leefruimte van belanghebbenden is 

echter groot. De ‘zachte’ aspecten van de leefruimte zouden een 

gelijkwaardiger rol moeten hebben naast de ‘harde’ lijn van de 

procedures. Dit gebeurt nu niet omdat er geen provinciale ambities, 

protocollen of richtlijnen zijn ten aanzien van de tracering, 

vormgeving, ruimtelijke verankering en landschappelijke inpassing 

van het wegennet. De blik is sectoraal gericht; niet integraal, 

gebiedsgericht en kwalitatief. Toch kan gezocht worden naar een 

procesbevorderende rol. Een volledig inzicht in de ruimtelijke 

condities en de belevingswaarde is daarvoor een voor de hand 

liggende start. 

Met zo’n volledig inzicht zijn bijvoorbeeld ook de bestaande zwakkere 

punten van de omgeving bekend en als verbeterpunten te betrekken 

in de totale planvorming.  De investeringen kunnen gedaan worden 

op de punten die er werkelijk toe doen, deze doelgerichtheid kan een 

efficiëntere besteding van het budget opleveren. En niet in de laatste 

plaats gaan de bezwaren dan niet over denk/spookbeelden maar over 

concreet onderzochte situaties die ook concreet te beoordelen zijn. 

Het aspect leefruimte biedt veel aanknopingspunten voor een 

coöperatieve afstemming met de omgeving. Dat kan een doel van het 

onderzoek en de planvorming zijn, dat voor een projectproces als dit 

veel potentieel rendement heeft.

proces
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doel
De ontwerpopgave is te bezien vanuit twee perspectieven:

•	 leefruimte

•	 de weg zelf

Het doel van de ruimtelijke kwaliteit is bij beide onderdelen de 

belevingswaarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde voor de 

gebruikers. Maar de ontwerpopgave voor de gebruikers van de weg 

verschilt wezenlijk van die voor de gebruikers van de omgeving. 

In dit rapport zijn deze twee planaspecten afzonderlijk belicht, 

maar zijn in de visie en de voorbeeldontwerpen geïntegreerd tot 

een geheel. Het is immers de doelstelling om te komen tot een 

evenwichtig totaalbeeld wat gelijkwaardig of een verbetering is van 

de huidige situatie. 

Het perspectief van waaruit de opgave benaderd wordt is de gebruiker. 

Het gaat tenslotte om diens ‘leefruimte’. Dit uitgangspunt vormt ook 

een goede basis voor de afstemming met belanghebbenden. Uiteraard 

wordt de beleving van de gebruiker mede vanuit onze professionele 

expertise geïnventariseerd. In de navolgende ontwerpstappen wordt 

de daadwerkelijke zienswijze van deze belanghebbenden belangrijker 

als input voor ontwerpen met draagvlak.

plan
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structurering ontwerpopgave
De kern van de ontwerpopgave is het aansluiten van de bestaande 

omgeving op de nieuwe verbindingsweg en het ruimtelijk ontwerpen 

van die weg zelf mede op basis daarvan. De weg en de omgeving 

zijn van een verschillend schaalniveau. Hiermee bedoelen we dat 

in de beleving van de weggebruiker de weg uit grotere eenheden 

zal bestaan dan de aangrenzende omgeving in de ervaring van de 

gebruiker daarvan. 

Het onderverdelen van de totale ontwerpopgave in een aantal 

schaalstappen is dan ook een goed middel om het totale ontwerp 

stapsgewijs te kunnen doorlopen. De stappen maken het mogelijk al 

in een vroeg stadium ruimtelijke kwaliteit in het project te betrekken, 

door de hoge abstractie van de start blijft er op detailniveau veel 

flexibiliteit. Ook kan de afstemming met belanghebbenden gekaderd 

worden. In de praktijk blijkt het eenvoudiger om het over een 

abstract basisidee eens te worden en dit dan een gezamelijke start 

op voor de vervolguitwerking.  Op basis van ons onderzoek naar de 

opgave onderscheiden we de volgende drie stappen, met afnemende 

abstractie van grof naar fijn:

ontwerpstap 1:  
ontwikkelen van een visie op de relatie tussen de totale ingreep 

voor de Rijnlandroute en de omgeving daarvan. Hiervoor zullen 

we verschillende opvattingen ontwikkelen en in overleg met 

de opdrachtgever kiezen voor een centraal thema voor de 

ontwerpopgave. Uit deze eerste ontwerpstap volgt een onderverdeling 

in kenmerkende plandelen. 

ontwerpstap 2: 
onderzoek naar en hoofdlijnenontwerpen voor de kenmerkende 

plandelen, dus de weg met de kunstwerken als geheel en 

de hoofdelementen uit de omgeving. Hieruit volgt ook een 

onderverdeling in (sub)gebieden; 

ontwerpstap 3: 
onderzoek naar en ontwerpen voor de verschillende objecten van de 

weg en de aangrenzende (sub)gebieden. Dit laatste niveau legt de 

vormgeving gedetailleerd vast.

Na ontwerpstap 1 is er een overkoepelend basisidee, de visie op de 

opgave, waarmee de verschillende plandelen ook in een verschillend 

tempo uitgewerkt kunnen worden. Het overkoepelende basisidee kan 

ook benut worden als een eerste afstemmingsstap.

Dit rapport betreft ontwerpstap 1 met voorbeelduitwerkingen die een 

doorkijk geven naar de ontwerpstappen 2 en 3. 

structurering ontwerpogave
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Bij de analyse van het landschap waarbinnen de Rijnlandroute een plek vindt speelt 

leefruimte een cruciale rol. Deze wordt niet alleen gevormd door de fysieke omgeving, 

maar ook door hoe deze beleefd, gebruikt en gedroomd wordt door gebruikers. De 

fysieke omgeving verschaft veel informatie over de ‘genius loci’ van een plek. Daarom 

is een analyse van het landschap en de stedelijke ontwikkeling in de tijd op zijn 

plaats. 

gebruikswaarde
Wanneer men door het gebied fietst, wandelt of rijdt, valt de fijnmazigheid van het 

landschap gelijk op. Bijvoorbeeld  de grootte van de kavels van het weidelandschap, 

woonwijkjes en oude linten, landgoederen, afwisselende beplantingen en verrassende 

vergezichten.  Wonen, werken en kleine groengebieden zijn verweven. Voor een leek 

kan de fijnmazigheid echter ook overkomen als rommeligheid.

Ten tweede moet men moeite doen om het gebied te leren kennen. Het is 

ontoegankelijk door de doorsnijding met grote infrastructuur, die lokale infrastructuur 

en watergangen heeft onderbroken. Als je echter de weg eenmaal weet, geeft het 

gebied zijn kwaliteiten pas prijs: vergezichten, molens, bloemen kopen en varen over 

de wateringen. 

3ANALYSE OMGEVING
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20
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tijd
Bovenop de geomorfologische basis heeft zich een gevarieerd 

landschap ontwikkeld binnen het krachtenveld van de Randstad. 

Gekeken naar de stedelijke ontwikkeling blijkt dat deze lange tijd 

gebaseerd is gebleven op de twee richtingen. De afgelopen 40 jaar 

is deze structuur als het ware vol gelopen met verstedelijking. De 

structuur waarin de ingreep voor de Rijnlandroute een aanpassing 

aanbrengt is in de loop van eeuwen ontwikkeld. De Rijnlandroute is 

daarmee een nieuwe toevoeging aan een oud weefsel, dat bewustzijn 

is belangrijk bij het ontwerp van zowel de weg als de aansluiting op 

de omgeving.

landschapsstructuur
De landschapsstructuur van het gebied heeft twee richtingen. 

Dominant is de richting van de kustlijn die het landschap van 

parallelle strandwallen en strandvlakten heeft gecreëerd. Ook het 

eeuwenoude afwateringspatroon van het landelijk gebied is gebaseerd 

op deze richting. Van oudsher liggen nederzettingen op de strandwal 

en de wegen op de overgang van hoog naar laag. Tussen de hogere  

dicht beplante strandwallen liggen de strandvlakten: open en 

halfopen weidegebieden. In dit door de zee ontstane landschap heeft 

de rivier de Rijn zijn sporen nagelaten. Langs de in oost-westrichting 

stromende rivier liggen oeverwallen en kleiafzettingen op de 

onderliggende zand- en veengebieden. De richting van de Rijn en zijn 

flankerende wegen en nederzettingen staat haaks op de kustlijn.



1850 1905De Rijn markeert Oost-West, op de grens van de stadswallen bevinden zich de 

Rijksstraatwegen en transportkanalen.

Binnen dezelfde structuur zijn de verschillende kernen langzaam gegroeid; er ontstaat 

een nederzettingenpatroon langs de Rijn en losse nederzettingen op de strandwallen. 
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1960 2012Er treedt een verdichting op van het nederzettingenpatroon langs de Rijn, tevens 

ontstaat een ketting van nederzettingen op de strandwallen.

Door verstedelijking en nieuwe bouwtechnieken is de Rijnzone verdicht en zijn 

bebouwing en wegen in Noord-Zuid richting uitgebreid. Nederzettingen langs de Rijn en 

op de strandwallen raken elkaar en zijn moeilijk te onderscheiden.  



duinen

stadsrand / parkweg

water

stadsrand / open land

landgoederenzone

open land
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duinen
reliëfrijke jonge duinen, met daarop een afwisselend open en gesloten 

landschap. Rand van de duinen zichtbaar langs de N206.

open land / parkweg
een kleinschalig open polderlandschap in het stroomgebied van de 

Oude Rijn. Tevens de overgang met de strandvlakte waar het vliegveld 

Valkenburg zich op bevindt. Dit is een ontoegankelijk open gebied, 

waar in de toekomst stedelijke ontwikkeling zal plaatsvinden.

water
nabijheid van zowel het Valkenburgse Meer met zijn recreatieve 

potenties en economische betekenis en de Oude Rijn. Zicht op deze 

beide waterpartijen door de hoge ligging van de A44 en N206.

stadsrand / open land 
een kleinschalig, open weidegebied (Papenwegse Polder) met hier 

en daar een pluk beplanting of knotwilgenlaantje. Het watersysteem 

inclusief molens is direct verbonden met de Oude Rijn. Daarnaast 

vindt de ontmoeting plaats met de stadsrand van wijk de Stevenshof.

landgoederenzone
gelegen op de strandwal parallel aan de kustlijn is een afwisselend, 

dicht beplant gebied ontstaan. Het bevat typische stadrandfuncties: 

sportvelden, volkstuinen, een landgoed, wonen, kleinschalige 

bedrijvigheid en een aantal belangrijke lokale linten.

open land
de Oostvlietpolder is een kleinschalig, open weidegebied. Aan 

de westzijde wordt de polder begrensd door de Vliet en zijn 

kleinschalige lintbebouwing. Het gebied bevat een aantal langgerekte 

volkstuincomplexen.

landschapstypen

RIJNLANDROUTES
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ontwerpopgave
De ontwerpopgave voor de omgeving van de Rijnlandroute kan worden 

gekwalificeerd door drie aandachtspunten:

opheffen ontoegankelijkheid
De belevingswaarde van het gebied is hoog door de fijnmazigheid 

en variatie. Echter, het gebied oogt ook rommelig en is op delen 

ontoegankelijk. De opgave is het vergroten van de toegankelijkheid 

van verschillende delen, gekoppeld aan de landschapsstructuur.

beleefbaar maken van landschappen
Parallel aan de kustlijn ligt een opeenvolging van landschappen. 

De Rijnlandroute gaat deze allemaal kruisen. Ontwerpopgave is het 

zorgvuldig omgaan en beleefbaar maken van deze landschappen.

systemen intact laten
Veel waardevolle structuurlijnen zoals het afwateringssysteem van 

de polders en infrastructuur worden gekruist door de Rijnlandroute. 

De opgave is zorgvuldig omgaan met deze dwarsverbindingen en het 

systeem blijvend te laten functioneren.

ontwerpopgaven vanuit de omgeving



Tjalmaweg vanaf 

kruising met A44: 

ca 3,3km

ca 2 minuten

A44 tussen kruisingen: 

ca 1,7 km

ca 0.9 minuten

tussen kruisingen met A44 en A4: 

ca 4,4 km, ca 2,7 minuten

tunnel: 0,95km

verdiepte bak: ca 1,8km?

halfverdiept grondwerk: ca 1,25km

maaiveld: ca 0,4km?
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Deze analyse levert de input voor het ruimtelijke wegontwerp, dus min of meer binnen de projectgrenzen. Hierin 

staan twee benaderingswijzen centraal, te vertalen in twee vragen. 

1. Hoe ervaart de gebruiker van de Rijnlandroute de weg en de omgeving 
daarvan? 
Dat heeft veel te maken met de manier waarop de Rijnlandroute gebruikt gaat worden: is het een weg die 

voornamelijk volledig gereden wordt of worden juist delen ervan gebruikt als onderdeel van het hele netwerk? 

Uit de verkeerskundige modellen blijkt dat het laatste zeker een belangrijk gebruik zal zijn. Dit is dan ook als 

uitgangspunt gekozen in de verdere analyse.

2. Wat zijn de effecten op korte afstand vanuit de omgeving?
Deze betreffen vaak de overige verkeersvoorzieningen: hoe blijven die lijnen logisch voor de gebruikers daarvan? En 

is hier potentie voor verbeteringen in de bestaande situatie vanuit ons motto ‘geven en nemen’.

Even belangrijk is uiteraard het beeld dat de weg levert naar de omgeving, hoeveel rekening is er in het ruimtelijke 

ontwerp voor de weg gehouden met deze ‘gevel’? 

De ambitie voor het ruimtelijke wegontwerp is: 

de ingreep voor de Rijnlandroute is uiteindelijk onderdeel van een evenwichtig totaalbeeld en is daarvoor 

tenminste een vanzelfsprekend onderdeel geworden in de aansluitende omgeving.

De totale ingreep volgens naaststaande figuren is een ingewikkelde invlechting in een bestaande omgeving. 

Het is een intrigerende figuur, een samenstelsel van vormen, waaraan de complexiteit direct is af te lezen. De 

bovenstaande doelstelling is daarmee een ambitieuze, die veel aandacht tot op detailniveau zal vragen en waarvoor 

consistentie een vereiste is.

4ANALYSE RIJNLANDROUTE



ruimtelijke structurering
De ruimtelijke logica van de intrigerende verzameling vormen is 

te baseren op een structurering van de totale ingreep volgens 

de bovenstaande conclusie. Deze structurering ligt direct in het 

verlengde van de functie, is er als het ware de schakel tussen.

Deze ruimtelijke structurering is de basis voor het ontwikkelen van de 

ruimtelijke samenhang in het wegontwerp, zie ook hoofdstuk 5.

 

De Rijnlandroute is ruimtelijk geen eenheid maar 
een samenstelling van lijnstukken en knopen 

1 Dragers
De snelwegen A4 en A44 zijn de ‘dragers’ waarop de andere 

onderdelen van de Rijnlandroute aantakken.

Het zijn ook de noord/zuidlijnen die de hoofdrichting van het 

landschap volgen. 

Voor de weggebruiker zullen dit belangrijke orientatiepunten zijn, 

zowel functioneel als ruimtelijk.

eigen logica
De ingreep voor de Rijnlandroute als geheel toont een intrigerende 

figuur (zie voorgaande pagina) van een verzameling van vormen, 

maar is wel een weinig samenstelsel van lijnen en vlakjes zonder veel 

ruimtelijke samenhang. 

De logica is er uitsluitend als eht beeld gecombineerd wordt met het 

netwerk waarvan het een onderdeel is. De lijnen en vlakjes worden 

daarmee begrijpelijker maar nog steeds niet eenduidig.
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Rijnlandroute als geheel

2 Oost-westverbindingen
De passage tussen A4 en A44 en de Tjalmaweg zijn de oost-

westverbindingen, dit zijn de belangrijkste verbeteringen voor de 

regionale verkeersafwikkeling.

Voor de weggebruiker zijn dit twee afzonderlijke wegdelen met 

volledig verschillende karakters.

4 Aansluitingen N206-Leiden
De twee aansluitingen van de N206 met Leiden worden verbeterd.

Aan de oostzijde is dit een aanpassing van de bestaande toegangsweg 

langs Zoeterwoude.

Aan de westzijde is dit het verlengde van de Tjalmalaan, de 

Plesmanlaan, Leiden in. 

3 Knopen
De vier aansluitingen op de snelwegen zijn belangrijke ruimtelijke 

elementen door hun ruimtebeslag en complexiteit.

De samenhang ervan met de aansluitende wegdelen en de directe 

omgeving zijn cruciale kwaliteitsfactoren voor de belevingswaarde.

Juist hier leiden inpassingsproblemen vaak tot omvangrijke 

noodoplossingen, die de belevingswaarde fors beïnvloeden.



tijdsaspecten ontwerpopgave
De infrastructuur waarin de ingreep voor de Rijnlandroute een 

aanpassing aanbrengt is in de loop van eeuwen ontwikkeld.

De Rijnlandroute is daarmee een nieuwe toevoeging aan een oud 

weefsel, dat bewustzijn is belangrijk bij het ontwerp van zowel de 

weg als de aansluiting op de omgeving.
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hoofdstraat Valkenburg:
De gedurende lange tijd ontwikkelde structuur is ook nog verrassend 

herkenbaar aanwezig in het gebied.

Mede dankzij de Tjalmaweg die de overbelasting van het moderne 

verkeer van deze oude hoofdverbindingsweg heeft weggenomen. 

Als ontwerpopgave speelt het tijdsaspect bij keuzes over het 

onderliggend wegennet. Het is vaak een goede aanleiding voor de 

‘vanzelfsprekendheid’ in de ontwerpen. 

Romeinse weg:
De Tjalmaweg kruist de ligging van de Romeinse weg die hier ooit 

gelegen heeft. Momenteel is dat met het kunstwerk Limes gemarkeerd. 
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analyse van de wegdelen

De wegdelen volgens de voorgaande hoofdonderverdeling zijn hierna 

gedetailleerder geanalyseerd:

•	 snelwegen A4 en A44, de noord-zuidlijnen en ‘dragers’

•	 de twee oost-westlijnen, passage tussen A4 en A44 en de Tjalmaweg

•	 de vier aansluitingen op de snelwegen

•	 de twee verbeterde aansluitingen N206 - Leiden.  

Per onderdeel is het effect van de ingreep onderzocht en op 

basis daarvan zijn de aandachtspunten voor de ontwerpopgave 

gedefinieerd.



2 A44

14 15

8 toe- en afrit

Oude RijnNB: lengteschaal = 10x hoogteschaal

2 A44

14 15

8 toe- en afrit

Oude Rijn
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dragers: A44

2 A44

14 15

8 toe- en afrit

Oude Rijn

ingreep
De A44 heeft een dubbele positie in de Rijnlandroute:

•	 bestemming, daarin is het ook één van de twee dragers

•	 verbinding, die rol is een risico voor duidelijkheid van de route, 

•	 vergelijkbaar met N11 langs A4.

De A44 wordt per rijrichting verbreed met twee rijbanen, uitgevoerd 

als weefvakken over de volle lengte van de verbinding tussen de 

passage A44-A4 en de Tjalmaweg. 

De verbreding heeft consequenties aan de hele westzijde, die ook 

op detailniveau aandacht vragen, o.a. in de aansluiting van oude 

structuren (Rhijnhofweg) op de wijzigingen voor de Rijnlandroute. 

Het gebied bij de Valkenburgse Plas is een onaangename anonieme 

verkeersrestruimte. Aan de oostzijde is de aanpassing zodanig dat 

geluidsschermen vervangen moeten worden.

ontwerpopgave
Door de dubbele rol van de A44 in de Rijnlandroute is dit een cruciaal 

wegonderdeel in de herkenbaarheid voor de weggebruiker.

De dubbele rol geeft onduidelijkheid, vanuit het gebruik zij ze min 

of meer tegengesteld aan elkaar: tussenstukje of begin/eind gebruik 

Rijnlandroute. Beiden komen voor.

Ruimtelijk zal een expressie ontwikkeld moeten worden die recht doet 

aan beiden.

In de aansluiting op de directe omgeving spelen vooral de verschillen 

in maat en schaal een belangrijke rol. De combinatie van de 

kunstwerken met de bestaande bebouwing en oude wegen is een 

risico, maar ook de belevingswaarde voor langzaam verkeer. Door 

schaalstappen te zetten kunnen beiden naast elkaar waarde hebben.

2 A44

14 15

8 toe- en afrit

Oude Rijn
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dragers: A4

ingreep
Voor de A4 interpreteren wij de rol voor de weggebruiker wel 

eenduidig: bestemming, het is er het begin/eind van.

De relatie met de parallelbanen die doorlopen naar de N11 is voor dit 

effect wel belangrijk. Is dit een duidelijk herkenbare parallelstructuur 

of een serie minder duidelijke langskoppelingen van aansluitingen, 

zoals de N11 dat nu is? De uitwerking van de parallelbanen valt maar 

gedeeltelijk in het project Rijnlandroute, dus de aansluiting tussen 

beide delen zal veel invloed op eenduidigheid van het beeld hebben.

In de aansluiting op de omgeving grenst de oostkant van de A4 aan 

een fraai open polderlandschap. De verbreding ligt gedeeltelijk in de 

brede watergang evenwijdig aan de A4. Deze watergang komt op alle 

oude kaarten al voor,

Aan de westzijde is het landschap gevarieerder, direct aangrenzend 

is ook hier een nog vrij open polder, maar op de achtergrond is 

de bebouwing en begroeiing van Leiden en Voorschoten sterk 

medebepalend in het ruimtelijke beeld, evenals de kavels met 

volkstuinen voorzien van soms forse behuizingen. Voor deze westzijde 

zijn plannen om er een parkachtige inrichting aan te geven.

Er is een fietspad dat met een onderdoorgang de A4 kruist en een 

parallelweg die door recreatief verkeer richting Vlietlanden wordt 

gebruikt. In de parkplannen spelen deze uiteraard een belangrijke rol. 

ontwerpopgave
De herkenbaarheid van de parallelstructuur die N11, N206 en 

Rijnlandroute met elkaar verbindt is hier de belangrijkste opgave.

Aan de oostzijde is zorgvuldigheid in positionering van 

verbreding en consequenties voor de watergang noodzakelijk. 

Aan de westzijde hebben de parkplannen veel invloed op de 

uiteindelijke opgave. Vooral fietspad en parallelweg kunnen 

alleen in samenhang hiermee goed ontworpen wroden.



1 Tjalmaweg

1 2

4
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6

7

9 Oude Haagweg

3

NB: lengteschaal = 10x hoogteschaal
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oost-westlijn: Tjalmaweg

1 Tjalmaweg

1 2

4

5

6

7

9 Oude Haagweg

3

ingreep
Voor de Rijnlandroute wordt de huidige Tjalmaweg verbreed en 

voorzien van nieuwe ongelijkvloerse aansluitingen. De bestaande weg 

wordt daarmee grootschaliger. De verticale wanden uit de doorsneden 

zijn ongewenst, maar lijken vooralsnog schematiseringen.

Aan de noordzijde ligt de woonbebouwing van Valkenburg en Katwijk 

aan de Rijn. Deze is in de loop van de eeuwen ontwikkeld op de 

oeverwallen van de Rijn en heeft ook ruimtelijk nog een duidelijk 

herkenbare gelaagde opbouw. Langs de hele weg zijn veel plannen in 

ontwikkeling. Het karakter van de omgeving zal daardoor wijzigen van 

landelijk naar suburbaan.

ontwerpopgave
De combinatie van de nieuwe omgeving en het grootschaliger 

karakter van de verbrede weg is een belangrijk aandachtspunt 

in het ruimtelijke ontwerp. De ideeën vanuit de verschillende 

stedebouwkundige plannen over de ruimelijke expresie naar 

de weg zijn hiervoor belangrijke uitgangspunten. Het huidige 

landschappelijke karakter verandert, onduidelijk is wat de invloed op 

de directe randen van de weg is, maar een redelijk groene bedding 

lijkt aannemelijk omdat de weg vooral tussen plangebieden ligt.

1 Tjalmaweg

1 2

4

5

6

7

9 Oude Haagweg

3



3 passage A44-A4

10 11 12 13

3 passage A44-A4

10 11 12 13

3 passage A44-A4

10 11 12 13

NB: lengteschaal = 10x hoogteschaal
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wegdelen: passage A44-A4

ingreep
Het wegdeel tussen A44 en A4 wordt volledig nieuw aangelegd. Voor 

de weggebruiker is het uitsluitend een passage, er is nergens een 

verbinding met de direct aangrenzende omgeving. Daarnaast is ook 

het zicht op de omgeving beperkt door de verdiepte ligging. Alleen 

aan de oostzijde, bij de aansluiting op de A4, komt de weg op en 

boven maaiveld te liggen. Naar het westen is dat achtereenvolgens 

een open tunnelingang, een dicht tunneldeel, een volledig verdiepte 

bak, een halfverdiepte ligging tussen grondwallen en een volledig 

verdiepte onderdoorgang bij de A44. De weg is uiteindelijk geschik 

voor 2x2 rijbanen, maar wordt eerst aangelegd voor 2x 1 (?).

De aansluitende omgeving kent grote onderlinge verschillen. De 

aanleg verstoort op een aantal plaatsen belangrijke landschappelijke 

waarden, zoals watergangen en open zicht.

ontwerpopgave
De continuïteit in de constructie vanaf de wegzijde en de 

detailaansluiting ervan op de wisselende condities van de direct 

aangrenzende omgeving zijn hier de belangrijkste ontwerpopgaven 

voor het wegontwerp.

De verstoring van de landschappelijke waarden vraagt ontwerpen 

die een nieuw gelijkwaardig evenwicht realiseren. Van de aanleg 

van grondwallen en het onderbreken van de watergangen lijkt het 

onwaarschijnlijk dat hierin geen aanpassingen plaats gaan vinden.

De ontwerpen voor de omgeving bepalen de ontwerpopgave voor de 

aansluiting van constructies op de aangrenzende randen.

3 passage A44-A4

10 11 12 13

3 passage A44-A4

10 11 12 13

3 passage A44-A4

10 11 12 13



1 Tjalmaweg
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N206west - A44
Deze knoop is nu een vrij pure snelwegaansluiting, maar wordt 

ruimtelijk gedomineerd door het transferium met OV en een 

MacDonalds. Ook valt het witte gebouw van Nalco op, omdat het 

direct in de zichtlijn van de afrit ligt.

In de nieuwe situatie is de vanzelfsprekendheid van de bestaande 

onderdelen een belangrijk aandachtspunt en vooral de aansluiting/

onderbreking van oude structuren.

NB: lengteschaal = 10x hoogteschaal

1 Tjalmaweg
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In de knoop zelf zijn de parallelrijbanen van de Rijnlandroute 

een aandachtspunt en dan vooral hun expressie in relatie met de 

aangrenzende wegdelen.
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wegdelen: aansluitingen op A44

3 passage A44-A4

10 11 12 13

Passage - A44
Deze knoop is volledig nieuw ligt deels onder maaiveld. De 

restgebieden in de lussen zijn omvangrijk. De beide parallelwegen 

zijn te veel een afgeleide van de knoop en hebben te weinig een 

eigen logica, die is afgeleid van het netwerk waarvan ze onderdeel 

uitmaken.

 

NB: lengteschaal = 10x hoogteschaal

3 passage A44-A4

10 11 12 13

De inrichting aan de westzijde, de Valkenburgse Plas, moet meer 

rekening houden met het recreatieve gebruik van de wegen en paden 

parallel aan de A44, zodat dit minder een restgebied van de snelweg 

is, maar een te nemen hindernis op weg naar de plas.

Het effect vanuit de polder en Stevenshof is ook een aandachtspunt, 

voor de planontwikkeling. 



passage - A4
Deze aansluiting gaat met een fly-over over de A4. De precieze afmetingen en 

vorm zijn nog onbekend. Vanaf de aansluitlussen zal er een mooi uitzicht over 

de polder zijn voor de weggebruikers.

Aandachtspunt zijn ook hier de aansluitende lokale wegen, vooral de parallelweg 

naar de Vlietlanden. De impact van de aansluiting op zich zal door de nabijheid 

van de hoge bomenrijen onderdeel van het totaalbeeld worden.5 N206

19

Aan de oostzijde is de waterstructuur aandachtspunt. De polder 

loopt nu mooi ongestoord tot aan de A4. Ook heeft de aansluiting 

functioneel niets met de oostzijde van de A4 te maken.
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N206oost - A4
Deze knoop is grotendeels een aanpassing van de bestaande 

verbinding. De N206 kruist hier de A4 en loopt aan de oostzijde door 

naar Zoetermeer. Het viaduct over de A4 is bestaand.

De aansluiting op de A4 is grotendeels nieuw en onderdeel van de 

parallelstructuur. De aansluitlussen zijn vrij omvangrijk.

5 N206

19

NB: lengteschaal = 10x hoogteschaal

5 N206

19

5 N206

19

wegdelen: aansluitingen op A4



1 Tjalmaweg
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Het zijn ruimtelijk ingrijpende wijzigingen die het karakter van deze 

toegang fors zullen wijzigen. Zoals het nu is getekend lijkt het vooral 

een ruimtereservering voor de capaciteit. 

De achterliggende logica vanuit Leiden is belangrijk voor het ontwerp. 

Ook de consequenties voor de aangrenzende gebouwen zijn niet 

helemaal duidelijk.

N206west (Plesmanlaan)
Deze belangrijke toegangsweg naar Leiden verandert:

•	 de Haagse Schouwweg wordt visueel verlengd, waarmee een nieuwe 

verbinding naar het universiteitsterrein wordt gemaakt;

•	 de Plesmanlaan kruist deze met een dubbele onderdoorgang;

•	 de aansluiting met de dr Lelylaan wordt aangepast.

NB: lengteschaal = 10x hoogteschaal
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wegdelen: aansluitingen N206-Leiden

5 N206

19

N206oost (Europaweg)
Deze kenmerkende toegangsweg naar Leiden verandert fors:

•	 de hoofdroute sluit straks met een nieuwe brug over de Vliet 

rechtstreeks aan op de Churchilllaan

•	 de Europaweg wordt hier een zijweg van.5 N206

19

5 N206

19

Ruimtelijk is aansluiting op de bestaande omgeving de 

ontwerpopgave. De brug over de Vliet ligt veel hoger dan de 

bestaande, te openen, bruggen, dit heeft forse invloed op het 

vriendelijke karakter van het gebied direct langs de Vliet. De 

recreatieve waarde hiervan dient onderdeel van de ontwerpopgave te 

zijn.



INVALSHOEK
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ontwerpstap 2: 
betreft de uit stap 1 volgende verdeling van de 

Rijnlandroute in kenmerkende delen en de ‘restruimten’ 

die dit veroorzaakt: ontwerpen voor wegdelen en direct 

gerelateerde gebieden op hoofdlijnen

ontwerpstap 3: 
betreft de concrete belevingswaarde van de gebruikers van 

zowel weg als omgeving, uitwerken tot volwaardige ontwerpen 

van de hoofdlijnen uit stap 2. 

ontwerpstap 1: 
betreft ingreep voor de Rijnlandroute als geheel en 

de landschapstypen waarin deze ingreep plaatsvindt, 

ontwikkeling van het ontwerpthema voor zowel het 

wegontwerp als herstel van het evenwicht met omgeving
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6INVALSHOEK

De voorgaande analyses tonen onze manier van kijken naar de omgeving en de 

Rijnlandroute zelf. Deze eerste inventarisatie levert veel ideeën en aandachtspunten 

voor de ontwerpopgave op, maar is gebaseerd op beperkte informatie: onze manier 

van kijken op basis van de formele planvorming voor de te doorlopen procedures. Dit 

was ook een doel van de vraag: onbevangenheid als inspirerende invalshoek. 

Met deze onbevangenheid zijn een aantal voorbeelduitwerkingen gedaan, ideeën voor 

de integrale ontwerpen en verduidelijking van de drie ontwerpstappen.  

Door de leefruimte nadrukkelijk onderdeel van de opgave te maken wordt de 

Rijnlandroute aanleiding voor gebiedsontwikkeling. Door de zwakke kanten van de 

bestaande situatie te benutten ontstaat het nieuwe, gelijkwaardige evenwicht in de 

ruimtelijke belevingswaarde dat we ons als doel hadden gesteld. De motivatie van 

alle keuzes is de belevingswaarde voor omwonenden en weggebruikers, die uiteraard 

sterk van elkaar verschilt maar voor beiden uitgangspunt dient te zijn in het integrale 

ontwerp.

Daarnaast illustreren we in dit hoofdstuk de structurering in de drie ontwerpstappen, 

gebaseerd op verschillende schaalniveaus en abstraheringen. Door de samenhang op 

een hoog abstractieniveau vast te leggen kunnen deelontwerpen afzonderlijk worden 

opgepakt en wordt aangesloten bij de dynamiek die dit type project vaak kenmerkt.



duinen

stadsrand / parkweg

water

stadsrand / open land

landgoederenzone

open land
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ontwerpstap 1: 
ontwerpen van een gebiedsontwikkeling

ontwerpopgave voor gebiedsontwikkeling:

De ontwerpopgave voor de omgeving van de Rijnlandroute kan worden 

gekwalificeerd door drie aandachtspunten:

opheffen ontoegankelijkheid
De belevingswaarde van het gebied is hoog door de fijnmazigheid 

en variatie. Echter, het gebied oogt ook rommelig en is op delen 

ontoegankelijk. De opgave is het vergroten van de toegankelijkheid 

van verschillende delen, gekoppeld aan de landschapsstructuur.

beleefbaar maken van landschappen
Parallel aan de kustlijn ligt een opeenvolging van landschappen. 

De Rijnlandroute gaat deze allemaal kruisen. Ontwerpopgave is het 

zorgvuldig omgaan en beleefbaar maken van deze landschappen.

systemen intact laten
Veel waardevolle structuurlijnen zoals het afwateringssysteem van 

de polders en infrastructuur worden gekruist door de Rijnlandroute. 

De opgave is zorgvuldig omgaan met deze dwarsverbindingen en het 

systeem blijvend te laten functioneren.

aandachtspunten per landschapstype:

duinen
het ervaarbaar houden van de steile rand langs het duingebied, gezien 

vanaf de strandvlakte en de weg.

open land / parkweg
het koppelen van nieuw- en oud Valkenburg met directe verbindingen. 

water
het maken van directe verbindingen tussen Valkenburg / Leiden en 

het Valkenburgse Meer. Tevens zijn zichten vanaf de weg op het Meer 

en de Oude Rijn van groot belang.

stadsrand / open land 
vormgeven aan de stadsrand, het toegankelijk maken van het 

poldergebied en het instandhouden van het watersysteem.

landgoederenzone
het intact houden van het fijnmazige netwerk, gecombineerd met een 

slimme herplaatsing van functies en kansen voor landgoedherstel.

open land
het benadrukken van het open karakter van de Oostvlietpolder, het 

maken van nieuwe landschappelijke randen en het benutten van 

initiatieven van stadslandbouw.

RIJNLANDROUTES



variant 1: alle onderdelen losse componenten variant 2: knopen gekoppeld aan componenten variant 3: regionale componenten verbonden 

Alle samenstellende onderdelen ook als ruimtelijk herkenbare 

componenten ontwikkelen is vooral een schematische variant.

Functioneel is de continuïteit al zo sterk dat zo deze ruimtelijke 

expressie niet mogelijk is.  

Los daarvan levert een samenstelling uit losse componenten een 

gefragmenteerd beeld op dat geen bijdrage levert aan duidelijkheid in 

het wegbeeld en expressie van de verschillende wegcomponenten.   

Het blijft een ongedefinieerde verzameling onderdelen, waaraan 

samenhang ontbreekt.

Door de knopen te koppelen aan de lijnstukken ontstaat een 

duidelijke uitspraak over de onderlinge relatie tussen de verschillende 

onderdelen.

Bij de A44 zijn de aansluitingen gekoppeld aan de weefvakken 

parallel aan de A44. Toe- en afritten van de aansluitingen zijn met de 

weefvakken nadrukkelijk onderdeel van de A44 geworden.

De aansluitingen op de A4 zijn juist onderdeel van de aansluitende 

Rijnlandroute en N206. 

De hier aanwezige parallelbanen zijn gedeeltelijk al aangelegd als 

onderdeel van een ander project. De invloed van de Rijnlandroute 

op de expressie ervan is daardoor beperkt en voor de logica van het 

geheel kunnen deze banen dan maar beter een eigen karkater hebben 

conform het -nog onbekende- dan gereliseerde deel.   

In variant 3 is een Z-vormige koppeling gelegd in het regionale deel 

van de Rijnlandroute en zijn de verbeterde toegangswegen naar 

Leiden daarin losse elementen.

Deze variant heeft veel overeenkomsten met de als onduidelijk ervaren 

oude aansluiting van de N11 via de A4 op de N206. Onduidelijk is het 

niet markeren van een keuzepunt in het gebruik van de route: na een 

afgelegd deel is de keuze wel of niet het volgende deel te kiezen. Het 

belang hiervan volgt uit het primair onderdeel zijn van het bestaande 

netwerk en secundair een eigen traject. Deze variant is daarom juist 

ongewenst. 

Maar als totale ingreep komt de Rijnlandroute dicht bij dit schema in 

de buurt. Ruimtelijk dus een aandachtspunt om dit effect te beperken.
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ontwerpstap 1: varianten Rijnlandroute

varianten voor de schematisering van de 
Rijnlandroute als geheel 

De eerdere onderverdeling in samenstellende delen (zie hoofdstuk 

4) is de basis voor verschillende varianten van het ruimtelijke 

wegontwerp. De varianten zijn combinaties van de wegdelen, waarbij 

vooral de relatie van de knopen met andere delen onderscheidend is.

De varianten zijn gebaseerd op volledigheid: welke opties zijn 

mogelijk, er valt dus niets bij voorbaat impliciet af.

De beoordeling is gebaseerd op de vraag:

wat is het meest adequate ruimtelijke schema 
voor de Rijnlandroute?

Deze vraag neemt het functionele wegontwerp dus als uitgangspunt 

voor de ruimtelijke kwaliteit ervan. Een bewuste keuze, zo is de 

sterkste belevingswaarde realiseerbaar en versterken fucntie en 

ruimtelijke effecten elkaar over en weer. Zoals bij variant 2 en 3 te 

zien, is de relatie van de Rijnlandroute met het aangrenzende netwerk 

bepalend: primair aanvulling netwerk of eigen traject? Op basis van 

de versterkte informatie is uitgegaan van het eerste.

Daarnaast is het door de weggebruiker ervaren van samenhang ter 

plaatse van wisselingen van belang. Dit kan door ruimtelijke effecten 

te versterken of te verzwakken. 

De omgeving is in de belevingswaarde vanaf de weg zwakker aanwezig 

dan de weg met kunstwerken en inrichting zelf. De omgeving moet 

maximaal benut worden voor de belevingswaarde maar is niet in 

staat deze te bepalen op het niveau van de weg als geheel. De 

onderverdeling van de weg is daarmee volledig bepaald door de weg 

zelf.

variant 4: alle componenten verbonden

In variant 4 is de meest volledige samenhang bereikt door alle 

onderdelen tot een geheel te maken.

Het is de vraag of de functionele uitwerking dit ruimtelijke model 

waarschijnlijk maakt. Daarvoor moet de koppeling met de snelwegen 

eenduidig genoeg zijn en dat lijkt het vooralsnog niet te zijn met de 

verhouding tussen de royale lussen van toe- en afritten en de lengte 

evenwijdig aan de snelwegen.

Het is daarmee net zo min een realistisch model als de andere uiterste 

- de losse componenten van 1.



Valkenburg

Papenwegse Polder

strandwal Leiden - Den Haag

Oostvlietpolder
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ontwerpstap 2 en 3: 
voorbeelduitwerkingen

De voorbeelden

In een viertal voorbeelden is de invalshoek voor het ontwerpen van 

een gebiedsontwikkeling en daarbinnen wegontwerp geillustreerd. 

Deze gebiedsontwikkeling bevat integraal de Rijnlandroute. Door 

het maken van een integraal otnwerp wordt rechtgedaan aan de 

fijnmazigheid van het gebied, wordt ontoegankelijkheid opgeheven en 

de structuur van het aanwezige landschap versterkt. 

Gekozen is voor de volgende voorbeelden:

•	 oud en nieuw Valkenburg

•	 de Papenwegse Polder

•	 de strandwal van Leiden naar Den Haag

•	 de Oostvlietpolder
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Valkenburg

Rijndijk belangrijkste verbinding 

in het gebied, verbindingen naar 

Nieuw-Valkenburg takken hier direct 

op aan

deze verbindingen passeren 

de Rijnlandroute op 

maaiveld, de Rijnlandroute 

blijft na de Rijnbrug tot na 

de afrit op hoogte (+6m)

er worden directe verbindingen 

gelegd met het Valkenburgermeer

Het gebied van Valkenburg is een patchwork van vele verschillende 

kleinschalige functies: groengebiedjes, tuinbouw, bedrijven, wonen 

en sport. Hierbinnen bevindt zich de N206, een weg die inmiddels 

de vorm heeft aangenomen van een halfverdiepte parkway in het 

groen. Echter, de belangrijkste lokale verbinding in het gebied is de 

Rijndijk, de oude route langs de Rijn van Leiden via Valkenburg naar 

Katwijk. Bij de ontwikkeling van Nieuw Valkenburg aan de andere 

kant van de Rijnlandroute is het van belang directe verbindingen aan 

te leggen die aantakken op deze Rijndijk. Waar mogelijk liggen deze 

verbindingen op maaiveld. 

Ten tweede wordt op deze manier de kans benut een directe 

relatie te leggen tussen Valkenburg (zowel oud als nieuw) en het 

recreatiegebied van het Valkenburgermeer, wat een nieuw strand aan 

de noordzijde zou kunnen ontwikkelen.
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Viaduct

Het viaduct is een onderdoorgang voor de locale weg en daarbij is 

ook het detailniveau van groot belang. Mensen lopen en fietsen er en 

ervaren de aandacht - of het gebrek daaraan. 

In de vormgeving moet dit viaduct ondergeschikt zijn aan de brug 

over de Oude Rijn. Voor dit onderdeel van de Rijnlandroute is de Oude 

Rijn een bijzonder kenmerk, dat ook in de beleving beeldbepalend 

moet zijn.

Met de aanpassing naar maaiveldniveau is het basisschema van deze 

kruising prima: overzichtelijke rechte lijnen en vrij veel ruimte. Wel 

zijn er wat vraagtekens bij de aansluiting van de onderdoorgaande 

weg: een ongelijkvloerse kruising suggereert een zeker belang bij 

doorstroming, de niet doorlopende lijnen de plangebieden in spreekt 

dat tegen. Dat geeft een onduidelijk beeld en komt ook de ruimtelijke 

kwaliteit niet ten goede.

De doorsnedes (zie analyse wegdelen) lijken rechte wanden te 

suggereren, dat lijkt gezien de beschikbare ruimte onwaarschijnlijk, 

het is in ieder geval ongewenst vanuit het groene karakter. De 

verhoogde ligging heeft dan aan weerszijden een talud.

Over de Tjalmaweg rijden ook diverse buslijnen, het is interessant om 

te onderzoeken of de haltes hiervoor deel kunnen uitmaken van deze 

kruising. Enerzijds wordt het gebruik er intensiever door en anderzijds 

beperkt dat de verspreiding van losse voorzieningen langs de weg.

ta-
lud
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Voorschoterweg

De Voorschoterweg heeft nog verrrassend het oorspronkelijke karakter, 

hoewel dit op een aantal punten sterk ondermijnd wordt. Een punt 

dat binnen het project voor de Rijnlandroute verbeterd kan worden is 

de aanpassing bij de te vervallen aansluiting en onderdoorgang bij de 

Tjalmaweg.

Bij de onderdoogang kan de beleving van de Oude Rijn versterkt 

worden, waarmee de ‘omlegging’ van het oorspronkelijke verloop 

belevingswaarde krijgt en niet alleen functioneel is.

De vervallen aansluiting moet verwijderd worden en de structuur 

zodanig hersteld, dat het karakter van de Voorschoterweg weer zo ver 

mogelijk doorloopt. Concreet betekent dat de bebouwing erlangs met 

een soortgelijke korrelgrootte doorzetten en de aansluitende wegen 

op de nieuwe weg bij de onderdoorgang aantakken.

Vsw

OuR

her-
stel

De Tjalmaweg heeft nu een uitgesproken groen karakter, passend 

bij het type regionale verbindingsweg. De weg is aangelegd om 

de oorspronkelijke hoofdverbindingsroute door Valkenburg zelf te 

vervangen en ligt daardoor langs de groene randen van de bebouwing 

van Valkenburg en sluit op dat groene karakter aan. 

Aan beide zijden van de Tjalmaweg zijn nieuwbouwplannen, 

waardoor het akrakter van de weg ingrijpend zal veranderen. In de 

ontwerpideeën kunnen die nu alleen een globale rol spelen door 

gebrek aan gegevens. Voor de functie van dit voorbeeld is dat 

overigens voldoende.

test schema
Dit voorbeeld is een uitwerking van een basiscomponent in het 

schema, geen combinatie van twee componenten dus. 

Het is dan ook geen test van het schema, meer of de componenten 

juist zijn samengesteld: kan de Tjalmaweg volledig met een eigen 

herkenbaar karakter worden uitgevoerd?

Op basis van dit voorbeeld is dat het geval.





Papenwegse Polder
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de waterstructuur 

blijft intact en 

versterkt met 

recreatieve 

verbindingen

ventweg A44 

(Maaldrift) 

benut nieuwe 

verbinding

landschappelijke zone met 

beplantingsblokken breekt zicht 

op RLR en creëert raamwerk voor 

recreatatielandschap

De Papenwegse polder heeft een belangrijke betekenis als 

weidevogelgebied en open groengebied tussen Voorschoten, 

Wassenaar en Leiden. Om de ecologische betekenis te garanderen en 

een buffer te creëren tegen opkomende verstedelijking vanuit Leiden 

is het gebied nu ontoegankelijk. Het gebied is integraal onderdeel 

van het watersysteem van het Rijnland door de aanwezigheid van 

twee wateringen en meerdere molens. De wateringen staan in directe 

verbinding met de Oude Rijn. Een van de molens is inmiddels bijna 

verdwenen in de rand van woonwijk de Stevenshof. Vele mensen 

wandelen langs de rand van de woonwijk, het maken van een ommetje 

door de polder is echter niet mogelijk. 

Het benutten van het watersysteem als drager van het landschap 

biedt alle kans om het gebied toegankelijk te maken voor recreanten 

en een ommetje te laten ontstaan. Lokale rurale functies profiteren 

hiervan. Daarnaast kan een landschappelijke rand aan de woonwijk 

ontstaan door het toevoegen van beplantingen die het (half)open 

karakter benadrukken en de lange lijn van de Rijnlandroute uit het 

zicht laten verdwijnen. De Rijnlandroute zelf dient verdiept te worden 

aangelegd en niet voorzien van wallen die het open zicht binnen de 

polder teniet doen.



bak

aqua

min

min

min



65RIJNLANDROUTES

verdiepte aanleg
De aanleg met grondwallen is zowel in ruimtebeslag als in ruimtelijke 

invloed volledig strijdig met de doelstellingen in deze visie. 

Ruimtelijk haalt het de openheid uit het landschap en gaat het een 

relatie aan met de kades, waarmee de schaal van het landschap 

direct beïnvloed wordt. Concreet drukken de forse grondwallen de 

historische veel kleinere kades weg in het beeld. De Rijnlandroute 

beconcurreert het landschap door dezelfde middelen te gebruiken.

De passage tussen A44 en A4 is ruimtelijk een snede door het 

landschap, zonder functionele relatie met z’n directe omgeving. 

Dat kan ook zo vormgegeven worden: als (half) verdiepte bak. De 

Rijnlandroute verzelfstandigt zich daarmee tot een herkenbaar 

toegevoegd element in het landschap gerealiseerd met volledig eigen 

middelen. Uiteraard blijft de weg daarmee aanwezig in de beleving, 

maar het landschap ernaast blijft als zodanig herkenbaar tot aan de 

rand van de constructie.

Deze rand kan hoogwaardig gedetailleerd worden, zodat ook hier 

aandacht uit spreekt. Dat wat zichtbaar blijft in het mooie landschap 

kan evenredig mooi zijn. De grote lengte zal daaraan bijdragen. Een 

dicht hekwerk draagt bij aan geluidwering.

Het aquaduct voor de watergang met aangrenzende fietspaden is 

tevens het einde van de passage en de overgang naar de knoop, 

die weer onderdeel van de A44 is. Het verschil in karakter wordt 

bereikt door hier juist weer wel het hoogteverschil in taluds uit te 

voeren. Dit geeft voor de weggebruiker een gevoel van verruiming als 

contrast met de beperkte ruimte in de passage. Het aquaduct moet in 

vormgeving recht doen aan deze ‘poortfunctie’.

bak

aqua

parallelwegen
De parallelwegen zijn op te vatten als onderdeel van de A44 waar ze 

aan weerszijden langs liggen. Ze liggen er ook erg dicht langs. Ter 

plaatse van de aansluiting Maaldrift wordt deze tussenruimte erg fors 

vergroot, waarmee het ruimtebeslag groot wordt en de samenhang 

met het bestaande deel verzwakt. Dit zijn beiden ongewenste 

ruimtelijke effecten.

Daarnaast komt de royale bocht dicht bij het aquaduct met 

recreatieve routes en de woonwijk. De parallelweg wordt gebruikt 

door alle soorten verkeer, waarmee dus ook aanvullende hinder wordt 

veroorzaakt.

In de schets is een vooostel gedaan om de parallelwegen aan 

weerszijden te combineren via een verbreding van de onderdoorgang 

voor de Rijnlandroute, zodat het wegdeel in de noordoosthoek kan 

vervallen.

De parallelweg is net zo dicht tegen de aansluitlussen aangelegd als 

deze nu langs de A44 ligt, waarmee ook ruimte wordt bespaard. Naast 

ruimtewinst geeft het ook een signaal van bescheidenheid: niet meer 

‘nemen’ dan absoluut noodzakelijk.

min

test schema
De ideeën in dit voorbeeld geven een verfijning aan het onderstaande 

schema uit ontwerpstap 1. Het wegdeel onder de A44 door wordt 

onderdeel van de aansluiting, dus blauw in onderstaand schema ipv 

grijs. De passage stopt door de poortwerking bij de knoop.

Het basisschema wijzigt hiermee niet op het abstractieniveau 

waarvoor het is opgesteld, bij deze test blijkt het te voldoen. 

knoop Maaldrift en omgeving
De passage langs Stevenshof doorsnijdt de Papenwegse polder en 

is daardoor een moeilijke ruimtelijke opgave. Enerzijds om deze 

doorsnijding zo beperkt mogelijk de belevingswaarde van de polder te 

laten bepalen en anderzijds om het nieuwe evenwicht gelijkwaardig 

aan het bestaande te laten zijn. Dit laatste wordt vooral bereikt met 

de verbeterde verbindingen van de landschappelijke ingreep.

Voor het wegontwerp is het eerste van belang en daarnaast 

het versterken van de belevingswaarde van de landschappelijke 

voorstellen, in dit voorbeeld vooral door het ruimtebeslag te 

minimaliseren. In het evenwicht van ‘geven en nemen’ willen we 

ook de noodzaak van het ‘nemen’ kritisch blijven bevragen. In 

een omgeving waar de ruimte zo beperkt is, moet het functionele 

ruimtebeslag ook het realistische minimum zijn. En natuurlijk kan de 

constructie ook ‘mooi’ zijn, ook hier kan weer aandacht blijken voor 

de ogen van de mensen voor wie dit de leefruimte is.
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strandwal Leiden - Den Haag

Tussen Leiden en Voorschoten kruist de Rijnlandroute de doorgaande 

strandwal tussen Leiden en Den Haag. Deze hogergelegen zone is van 

oudsher de plek voor nederzettingen, beplantingen en voorzieningen. 

De tunnel die de Rijnlandroute onder de Vliet en de Voorschoterweg/

Leidseweg doorbrengt, verandert bij kruising van de strandwal in een 

open bak. Deze bak maakt dat verschillende functies uit het gebied 

verdwijnen en andere zorgvuldig een nieuwe rand dienen te krijgen. 

Om de ingreep zo zorgvuldig in te passen is het cruciaal om de 

verbindingen in het gebied te versterken door het maken van brede 

viaducten over de open bak ter hoogte van bestaande routes. Tevens 

kan een directe langzaam verkeer route tussen Oostvlietpolder en 

Papenwegse Polder worden gerealiseerd, inclusief brug over het 

spoor. Bovendien wordt ook aan de andere kant van de tunnelbak 

een route gemaakt, waar functies herplaatst kunnen worden (zoals 

de volkstuinen). Deze routes worden versterkt door beplantingen 

die een nieuwe rand voor de buitenplaatsen, sportvoorzieningen of 

woonwijken maakt. 

brede overkluizingen 

van de tunnelbak 

voorverbindingen

toevoegen recreatieve 

routes  dwars over de 

strandwal die polders 

verbinden

langzaam verkeer 

brug over het spoor 

verbindt strandwal 

en polder

zorgvuldig vormgeven 

rand met bijv. 

bomenlanen

ruimte voor bijv.

volkstuinen
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Oostvlietpolder

route en erven langs Rijn-

Schiekanaal blijven intact.

nieuwe  meervoudige 

populierenlaan vormt 

decor Molen en 

landschappelijke rand

entreeweg recreateigebied 

Vlietlanden onder nieuwe laan

Rijnlandroute begint 

bovenop viaduct, en 

ligt langs de bosrand 

van Vlietlanden

De Oostvlietpolder is een kwetsbaar open weidegebied wat 

een eenheid vormt met de polders ten oosten van de A4. Het 

slotenpatroon is haaks op de wateringen (o.a. de Vliet) en zijn 

lintbebouwing. Door het slotenpatroon ontstaan verre zichten, het 

Groene Hart in. Binnen het gebied wordt nu al veel gerecreëerd op 

de dijkjes van de Vliet, de volkstuincomplexen of het recreatiegebied 

de Vlietlanden. Tevens heeft het gebied betekenis als natuur- en 

weidevogelgebied. Het gebied kan een betekenisvolle rol spelen als 

uitloopgebied voor de stedeling. Hierbij kan gedacht worden aan het 

toestaan van kleine stadslandbouwinitiatieven en het ontwikkelen van 

natuurgebied. Cruciaal is het behoud van de lange zichtlijnen parallel 

aan het slotenpatroon. Deze zichten worden ervaarbaar door het 

introduceren van nieuwe groenstructuren langs de sloten. De ‘kamers’ 

die hierdoor ontstaan bieden plek voor de Rijnlandroute, lokale 

initiatieven en een recreatieve route.
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lokale wegen
De parallelweg naar de Vlietlanden is onderwerp in landschappelijke 

voorstel.

Het fietspad aan de oostzijde heeft een onderdoorgang bij de A4, 

die opgewaardeerd kan worden in de aanpassing die de nieuwe 

parallelbaan vraagt. Nu is het een sterk functionele voorziening, die 

weinig aandacht heeft voor de recreatieve functie. De verbeteringen 

hiervoor zullen zich allemaal op detailniveau bevinden, bijvoorbeeld 

zicht op de watergang en niet op de snelweg door verschil in 

afscheiding e.d.
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knoop A4 en omgeving
De aansluiting van de Rijnlandroute op de A4 is voor de weggebruiker 

onderdeel van de vloeiende beweging uit het diepste deel van de 

tunnel naar het viaduct over de A4. Daardoor zal de aansluiting 

inderdaad als onderdeel van de Rijnlandroute ervaren worden en 

is het in de verdere uitwerking vooral belangrijk dit effect niet te 

verzwakken.

toe- en afritten
In de beweging vanaf de Rijnlandroute is het uitzicht vanaf de 

hooggelegen afrit naar de open polder potentieel heel waardevol. 

Om dat ook werkelijk te realiseren is aandacht voor de weginrichting 

belangrijk, het is jammer als er in die zichtlijn net een bord staat! 

Ook de hoogte van de naastgelegen toerit naar de Rijnlandroute 

speelt daarin een rol, deze moet wat lager liggen dan de afrit van de 

Rijnlandroute. Zoals uit de ligging van de zichtlijnen blijkt gaat dit 

redelijk vanzelfsprekend goed, de zichtlijn kruist de naastliggende lus 

altijd op een lager punt.

Het zicht vanaf de toerit naar de Rijnlandroute ligt vooral in het 

rechte deel van de lus en is door de bebouwing van Zoeterwoude 

minder spectaculair.

Bij de laaggelegen afrit aan de westzijde is de doorsnijding van de 

begroeiing van de Vlietlanden interessant. Het versterken hiervan 

legt een relatie tussen de Rijnlandroute en de bomenranden, die de 

relatie met het open polderlandschap kan verzwakken en wellicht de 

verstoring van de openheid enigszins kan camoufleren.

De watergang evenwijdig aan de A4 is oud en ruimtelijk kenmerkend. 

De verbreding voor de aansluiting verstoort deze over een grote 

lengte. Herstel daarvan met de karakteristieke kade aan beide zijden 

is noodzakelijk om de verstoring te minimaliseren. Dit is tot op 

laatste detail van belang.

toe

af-h

af-l

wg

LV

test schema
De ideeën in dit voorbeeld zijn een exacte uitwerking van het 

basisschema uit ontwerpstap 1.



AANBEVELINGEN
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De titel van ons onderzoek luidt “Rijnlandroutes” en niet “Rijnlandroute”. Het 

meervoud vat onze invalshoek voor gebiedsontwikkeling samen. De aanleg van één 

Oost West verbindingsweg in het regionale netwerk (de RLR) nodigt uit tot herstel 

en verbetering van Noord-Zuid georiënteerde ontsluitingsmogelijkheden in het lokale 

systeem. Daardoor ontstaan vele kleinere Rijnlandroutes en nieuwe kansen voor 

gebiedsontwikkeling, zoals een ommetje naar de educatieve ecologische boerderij 

of paardrijden in de Papenwegse Polder, een aantrekkelijk en toegankelijk stedelijk 

recreatiegebied bij het Valkenburgse Meer, nieuwe kanoroutes via het watersysteem 

van de weteringen, een waardevolle culturele trekpleister als Buitenplaats Berbice en 

mogelijkheden voor stadslandbouw bij de volkstuinen in de Oostvlietpolder.   

Wij zijn dit ontwerponderzoek gestart vanuit een samenhangend perspectief op 

weg en omgeving, zonder de Rijnlandroute helemaal ondergronds te brengen of 

weg te moffelen in het landschap. We zien de route als welkome aanvulling op 

het verkeersnetwerk, als draaglijke interventie in het cultuurlandschap en als kans 

voor gebiedsontwikkeling. De huidige benadering van de Rijnlandroute is in feite 

te bescheiden, de ontwikkelbaarheid van de omgeving is bijzonder groot! Met 

goed vooronderzoek en een goed ontwerp kan bovendien de betrokkenheid van 

belanghebbenden in het proces worden vergroot. 

Onze invalshoek is de gebiedsurgentie (leefruimte), waarbij wij gezocht hebben naar 

gebiedsrelevante  ruimtelijke, maatschappelijke en economische waarden die door de 

inpassing van de Rijnlandroute zouden kunnen worden (door)ontwikkeld. In plaats 

van kapitaalvernietiging vanwege de eenzijdige belasting van het gebied door de 

Rijnlandroute, kijken we naar profijt, kwaliteit en leefwaarde van en voor het gebied. 

Het begrip ‘leefruimte’ maakt de opening naar een gesprek over gebruikswaarden en 

belevingswaarden vanuit het oogpunt van de bewoners en gebruikers van de omgeving 

van de Rijnlandroute. Zo’n gesprek gaat over waarden, over wat  verschillende 

categorieën bewoners (ouders, kinderen, ouderen etc.) belangrijk vinden en hoe ze 

het gebied in de tijd gezien gebruiken en waarderen. De zoektocht daarnaar brengt 

verdieping en geeft betekenis aan ruimte en overstijgt daarmee de enkelvoudige 

routine van het aanleggen van een weg.  

De centrale vooronderstelling is dat een dergelijk perspectief meerwaarde oplevert voor 

het wegontwerp en voor landschappelijke kwaliteit en de ruimtelijke verankering van 

de Rijnlandroute.  Daarmee worden doelen van bereikbaarheid en leefruimte bediend. 

Beide hebben te maken met ontplooiingsmogelijkheden van mensen, de economie, de 

beleving van schoonheid en een betere aanwending van middelen. Het is geen keuze 
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tussen euro’s en geluk, maar een combinatie van euro’s en geluk. 

Door de weg in breder perspectief te plaatsen worden verschillende 

lagen en netwerken in het gebied benadrukt (zoals het watersysteem 

en fiets- en wandelroutes), kunnen meer maatschappelijke belangen 

worden gediend (waardecreatie), kan de stedeling naar buiten (zoals 

een toegankelijke stadsrand), worden nieuwe economische dragers 

zichtbaar (zoals stadslandbouw) en kan er nieuwe ontmoetingsruimte 

gecreëerd worden. 

De methodische winst van onze invalshoek is de benadering van de 

echte ontwerpopgave. Die gaat over het aansluiten van de bestaande 

omgeving op de nieuwe verbindingsweg. Naar hun aard kennen 

beide entiteiten weinig raakvlakken en zijn ze van verschillend 

schaalniveau. De weg heeft immers vooral een regionale betekenis. De 

beleving van de weggebruiker zal vooral uit grotere eenheden bestaan 

(passages door een gebied). De beleving van de omgevingsgebruiker 

is echter vooral lokaal georiënteerd op de aangrenzende omgeving  

(uitloop in een gebied). 

Op basis van ons onderzoek is het onze aanbeveling om voor 

aanpassingen in het verkeersnetwerk van Zuid-Holland de volgende 

drie stappen te onderscheiden en te hanteren, met afnemende 

abstractie van grof naar fijn:

ontwerpstap 1: 
ontwikkel een visie op de relatie tussen de leefruimte en de ingreep 

voor een weg. Kies uit verschillende mogelijke opvattingen een 

centraal thema voor de ontwerpopgave. Dat is het meest adequate 

ruimtelijke schema voor de weg. Uit deze eerste ontwerpstap volgt 

een onderverdeling in kenmerkende plandelen; 

ontwerpstap 2: 
onderzoek en maak hoofdlijnenontwerpen voor de kenmerkende 

plandelen, dus de weg met de kunstwerken als onderdeel van de 

omgeving. Hieruit volgt ook een onderverdeling in (sub)gebieden;  

ontwerpstap 3: 
onderzoek en ontwerp voor de weg en de aangrenzende (sub)

gebieden. Dit laatste niveau is de meest concrete ontwerpopgave.

Ons ontwerponderzoek voor de Rijnlandroute heeft zich beperkt tot 

ontwerpstap 1. Het is volgens ons een realistische ruimtelijke visie 

op de Rijnlandroute, geïllustreerd met een doorkijk naar de volgende 

twee ontwerpstappen op basis van uitgewerkte voorbeelden voor 

de gekozen variant Zoeken naar Balans. We voeden hiermee graag 

de verdere planvorming van de Rijnlandroute én het gesprek met 

gebruikers en betrokkenen over  de gewenste kwaliteit van het Zuid-

Hollandse wegennet en hoe daar invulling aan te geven. Wij bevelen 

aan om in dialoog met belanghebbenden en betrokkenen de door 

ons voorgestelde volgende ontwerpstappen te zetten. Tegelijkertijd 

kan met dit materiaal de interne dialoog tussen de verschillende 

disciplines binnen de provincie gevoed worden over de koppeling 

tussen infrastructuur, kwaliteit, meerwaarde en gebiedsontwikkeling. 

Desgewenst zijn wij graag bereid om bij deze vervolgstappen zowel 

inhoudelijk als procesmatig de provincie te assisteren.
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