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Inleiding
Achtergrond
De A4 is de ruggengraat van de Randstad. De weg verbindt de steden Amsterdam,
Den Haag en Rotterdam met elkaar en met de mainports Schiphol en Rotterdam. Via
Antwerpen sluit de A4 aan op de Europese hoofdinfrastructuur. In het tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVVII) is de A4 daarom aangewezen als achterlandverbinding tussen Amsterdam en Rotterdam-Zuid en als hoofdtransportas tussen
Rotterdam-Zuid en Antwerpen. Dit betekent dat beleidsmatig groot belang gehecht
wordt aan een goede verkeersafwikkeling.
De kwaliteit van de verkeersafwikkeling staat echter, mede door de verwachte
ruimtelijke ontwikkelingen in de corridor, continu onder druk. Op dit moment loopt
daarom een aantal studies naar afzonderlijke trajectdelen van de A4. In deze studies
blijft de samenhang tussen de afzonderlijke weggedeelten en het functioneren van de
rijksweg als geheel vaak onderbelicht. De laatste tijd is om die reden de behoefte aan
een zogenaamde corridorbenadering toegenomen. De invulling van zo'n corridorbenadering kan echter sterk verschillen. Verkeer en Waterstaat heeft daarom besloten in
een korte interne studie, op basis van bestaand materiaal, de potenties van zo'n
corridorsgewijze aanpak te verkennen. Verkeer en Waterstaat wenst daarom om korte
termijn:
inzicht te verkrijgen in de bestaande en toekomstige knelpunten;
een overzicht te krijgen van de bestaande ruimtelijke en infrastructurele plannen
rondom de A4;
een helder overzicht te bieden van de samenhangende ontwikkelingsmogelijkheden van de A4.
Op zich is de vraag naar een integrale visie niet nieuw; ook naar aanleiding van de
discussie in MARICOR-verband is gepleit voor een discussie over de potenties van de
complete A4. Dit heeft geleid tot de nota A4-Zuid in breder perspectief. Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland heeft Goudappel Coffeng BV, Adviseurs verkeer en vervoer te Deventer, opdracht verleend om bouwstenen aan te dragen op basis waarvan
een integrale visie op de A4 gestalte kan krijgen. Het gaat hierbij om een interne
verkenning waarbij de samenhang tussen de A4 en de ruimtelijke ontwikkelingen in
de LI-Scheldecorridor wordt aangegeven. De uiteindelijke visie en keuzemogelijkheden dienen nadrukkelijk in een externe discussie tot stand te komen.
Doel
Het doel van de studie is na te gaan welke verbanden er bestaan tussen de verschillende onderdelen van de A4, de daaraangelegen parallelle routes en de toekomstige
ruimtelijke ontwikkelingen in de corridor. Daarnaast moet duidelijk worden welke
consequenties deze verbanden kunnen hebben voor de besluitvorming over lopende
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projecten en de aanpak van toekomstige studies, zoals verkenningen, trajectstudies en
benuttingsstudies.
Randvoorwaarden en uitgangspunten
De volgende randvoorwaarden en uitgangspunten zijn geformuleerd:
De resultaten van deze studie zijn primair bedoeld voor intern gebruik binnen
Verkeer en Waterstaat.
Het studiegebied is grofweg te omschrijven als de corridor van de A4 vanaf
Amsterdam tot aan de Belgische grens (de IJ-Scheldecorridor).
De verkenning richt zich op het wegverkeer. Andere modaliteiten komen in dit
korte verkennende onderzoek niet aan de orde.
De studie richt zich in eerste termijn op de situatie 2010.
Voor deze studie is gebruik gemaakt van bestaande verkeersprognoses voor
2010. In deze prognoses is uitgegaan van het vigerende beleid om de groei van
de automobiliteit te beperken.
Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met lopende procedures en planvorming.
Regionale studies als het Mobiliteitsplan Zuid-Holland en de INVERNO-studie
zijn niet meegenomen.
Aanpak en opzet rapportage (figuur 1.1).
In de inventarisatiefase is de huidige en toekomstige ruimtelijke structuur, het
huidige rijkswegennet, de geplande uitbreidingen en het gebruik van de rijkswegen in de A4-corridor geïnventariseerd. Dit leidt tot een korte samenvatting per
schakel van de A4.
Het huidige SVVII-beleid ten aanzien van de A4-corridor is bepaald. Dit beleid
fungeert als referentiebeeld voor het opstellen van scenario's. Scenario's vormen
een samenhangend toekomstbeeld, die als basis dienen voor een mogelijke visie.
Er kunnen drie scenario's worden onderscheiden namelijk; de Intercitycorridor,
de Vrachtcorridor en de Zakencorridor. Per scenario wordt een strategie bepaald
welke gevolgd wordt bij het toekennen van maatregelen op schakelniveau.
Tot slot wordt de bruikbaarheid van de maatregelen uit één van de scenario's
getoetst aan de doelgroepen van de andere scenario's. Door dit tevens te koppelen aan de samenstelling van het verkeer per schakel wordt de basis gelegd voor
een samenhangende visie op de rijkswegen in de A4-corridor.

l*i
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Figuur 2.1: Bestaande ruimtelijke structuren
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Inventarisatie

2.1

Presentatie van de corridor

De kop van de U-Scheldecorridor wordt gevormd door de Arnsterdamse regio, inclusief Mainport Schiphol (zie figuur 2.1). In zuidelijke richting wordt deze kop gedragen door de A4 tussen Badhoevedorp en Burgerveen. De Leidse en Haagse regio vormen in dat beeld het bovenlichaam, gedragen door de rijksweg 4 als ruggengraat van
het wegennet. De Ruit rond Rotterdam is te beschouwen als het bekken dat steunt op
twee dragers: de A16 via Breda en de A41A29 via Bergen op Zoom. Beide dragers
komen samen op de ringweg rond Antwerpen.
Ook functioneel kan de vergelijking nog even worden volgehouden. De belangrijkste
functies in de corridor bevinden zich immers allen in het verstedelijkte noordelijk
deel boven 'Moerdijk'. Hier vormt de A4 de rechtstreekse verbinding tussen Ring
rond Amsterdam, Schiphol, Leiden, het Haagse Hoefijzer, Delft en de Rotterdamse
Ruit. Mainport Rotterdam wordt in noord-zuidrichting door de A4 ontsloten, evenals
belangrijke agri-bussinescentra als het Westiand, de Bollenstreek en Aalsmeer. In het
zuidelijk deel concentreert de verstedelijking zich meer op de A16-corridor via de
Drechtsteden en Breda, uitlopend in de Brabantse stedenrij. De A4 loopt hier door het
relatief open gebied van de Hoekse Waard en West-Brabant rechtstreeks naar Antwerpen (zie figuur 2.1).

2.2

Ruimtelijke ontwikkelingen

Door zijn ruimtelijke ligging vervult de A4 een hoofdrol in verschillende sectoren
van de economie (zie figuur 2.2). De kwaliteit van de verkeersafwikkeling is daarom
van groot belang. Het ruimtelijk beleid van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening
Extra (vu.x) versterkt deze rol. Dit is immers gericht op het bouwen aan de bestaande verstedelijking (compacte stad) en versterken van de Randstadstructuur. Het
Groene Hart wordt nadrukkelijk ontzien. Dit betekent dat de groei van het verkeer in
de Randstad in versterkte mate in noord-zuidrichting zal plaatsvinden. Bovendien
betekent bouwen aan de bestaande verstedelijking vaak bouwen in de directe
invloedssfeer van de A4. Daarmee mag verwacht worden dat verkeer van en naar de
VINEX-locaties de A4 onevenredig zwaar belast.

Woningbouw
Nader beschouwd gaat het in de

vix om de volgende woningbouwlocaties:

Amsterdamse regio:
Haarlemmermeer (waaronder Nieuw-Vennep) (9.000 - 11.500 woningen).
-

_

ô

I

A2

A

A

:
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AIS

Legenda
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() mogelijke locaties bedrijfsuitbreidirig/intensivering
HSL
groene hart
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Figuur 2.2: Ruimtelijke ontwikkelingen (2010)
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Haagse regio:
Wateringse Veld (6.500 woningen);
Ypenburg (10500 woningen);
Leidschenveen (6.800 woningen).
Rotterdamse regio:
Noordrand 1 (3.000 woningen);
Noordrand II ( 8.000 woningen);
Nesselanden (5.000 woningen);
Carnisselanden (9.000 woningen);
Ook in de Randstadnota met een planningstermijn tot 2010 wordt vastgehouden aan
de uitgangspunten van de VINEX. Wel wordt een gebiedsgerichte uitwerking voorgesteld voor:
het gebied tussen Rotterdam/Den Haag;
Haarlemmermeer/Bollenstreek;
de Hoeksche Waard.
Deze uitwerking moet de mogelijkheden voor verdere verstedelijking in beeld brengen. Ten aanzien van de Hoeksche Waard is woningbouw tot 2010 niet aan de orde.
Op langere termijn (tot 2030) dient opnieuw een integrale afweging te worden
gemaakt, waarbij opties als verdere verstedelijking op de binnenfiank (richting
Gouda), woningbouw Westland, kustlocatie en Hoeksche Waard in de Zuidvieugel
nader aan de orde komen.
Opvallend is dat vooral in de Amsterdamse en Haagse regio in de directe invloedssfeer van de A4 wordt gebouwd. De verstedelijking in de Rotterdamse regio is meer
geconcentreerd in een centrale en oostelijke zone, terwijl de A4 juist in de westelijke
zone ligt. De verstedelijking leidt daarom met name op het noordelijk gedeelte van de
A4-corridor tot een toename van de verkeersdruk.
Werkgelegenheid

Naast woningbouwuitbreiding dient ook rekening te worden gehouden met de toekomstige vraag naar ruimte voor werkgelegenheid. Deze ontwikkeling vindt plaats in
een groot aantal kleinere locaties en veelal geïntegreerd in de vINEx-locaties. In
figuur 2.2 zijn de ontwikkelingen aangegeven die daar boven uitstijgen.
In de regio Amsterdam gaat dan met name om ontwikkelingen in:
het Westelijk Havengebied;
Schiphol;
- Amsterdam WTC;
Amsterdam-Zuidoost.

Goudappel Coffeng
Adviseurs verkeer en vervoer

Pagina 5

Binnen de vINEx-periode zal er met name in de Rotterdamse regio een tekort zijn aan
bedrijventerreinen. De oplossing hiervoor wordt vooralsnog gezocht in bedrijventerreinontwikkeling in de Hoeksche Waard (maximaal 250 ha tot 2010) en dus direct
gelegen in de invloedssfeer van de toekomstige A4-Zuid. Overigens wordt de ontwikkeling van de bedrijventerreinen los van de ontwikkeling van de A4-Zuid bezien.
Voor de langere termijn (na 2010) is inmiddels een discussie over nut en noodzaak
van een Tweede Maasviakte opgestart.
Volgens het rapport van de werkgroep Verkenning Bedrijventerreinen van de provincie Noord-Brabant worden de volgende locaties kansrijk geacht voor ontwikkeling
van bedrijventerreinen van meer dan regionale betekenis:
oksel A16/A59;
oksel A16/A17;
Dintelmond.

Openbaar vervoer
Recentelijk zijn veel investeringen gedaan, gericht op de verbetering van het (inter)
regionaal vervoer op de zogenoemde Oude Lijn. In samenhang met de ruimtelijke
ontwikkelingen is voor de periode tot 2005 een aantal openbaar-vervoerprojecten
voorzien die medebepalend kunnen zijn voor de visie op het functioneren van rijksweg 4. De belangrijkste daarvan zijn:
de HSL als belangrijke impuls voor het lange-afstandsvervoer in, van en naar de
Randstad. Naast internationale verbindingen zullen naar verwachting ook nationale Shuttle-verbindingen van de infrastructuur gebruik gaan maken;
diverse metro-uitbreidingen in de Rotterdamse regio waaronder een tweede
oeververbinding ter hoogte van de Beneluxtunnel;
randstadrail als geïntegreerd vervoerssysteem voor de Rotterdamse en Haagse
regio;
zuidtangent Haarlem - Schiphol - Amstelveen - Amsterdam Zuidoost;
- de Noord-Zuidljn tussen Amsterdam WTC en Amsterdam-Noord.
Geconcludeerd kan worden dat de inspanningen sterk gericht zijn op verbetering van
internationale verbindingen enerzijds en regionale verbindingen anderzijds. Verwacht
mag worden dat de inspanningen op dit gebied, tezamen met gericht flankerend
beleid, op incidentele relaties op regionaal niveau (beperkte) invloed zullen hebben
op het gebruik van de A4. In de voor deze studie gebruikte prognoses is met deze
ontwikkelingen rekening gehouden.
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2.3

Rijkswegennet in de U-Scheldecorridor

2.3.1
Huidig rijkswegennet
Op nationaal niveau zijn er twee routes te onderscheiden in de IJ-Scheldecorridor:
de westelijke route via Amsterdam Den Haag Rotterdam (via de A4, de A13
en de A16);
de oostelijke route via Amsterdam Utrecht Breda (via de A2, de A27).
Hoewel de oostelijke route een goed alternatief vormt voor verkeer uit de regio
Amsterdam in de richting Antwerpen blijft deze route hier verder buiten beschouwing. Het verband tussen beiden is namelijk niet zo sterk dat maatregelen op de
oostelijke route zodanig genomen kunnen worden dat maatregelen op de westelijke
route achterwege kunnen blijven.
-

-

-

-

-

-

Een dergelijke samenhang is er wel tussen de A4 en de A16. In het onderstaande
wordt de westelijke route van noord naar zuid beschreven (zie figuur 2.3).
Bij Amsterdam sluit de A4 bij knooppunt De Nieuwe Meer aan op de Ringweg
(de Alo). Knooppunt Badhoevedorp zorgt voor aansluiting op de tweede,
zuidelijker gelegen Ringweg rond Amsterdam (de A9).
Tussen Amsterdam en de Haagse regio is de A4 de belangrijkste doorgaande
rijksweg. De A44 zorgt als parallelle route voor een alternatieve ontsluiting in
noordelijke richting van de Haagse regio.
Bij Den Haag zorgen het Prins Clausplein en het knooppunt Ypenburg (in feite
één groot complex van knooppunten) voor de verbinding met de Haagse ontsluitingswegen. Door de recent uitgevoerde reconstructie van knooppunt Ypenburg is de doorgaande route verlegd. Oorspronkelijk was de A13 de doorgaande
route, nu is dat de A4 richting Harnaschknooppunt. De A4 richting Harnaschknooppunt fungeert momenteel voornamelijk als onderdeel van het 'Haagse
Hoefijzer'.
Tussen Den Haag en Rotterdam is de A13 vooralsnog de enige schakel voor
doorgaand verkeer met een profiel van drie stroken per richting.
Bij het Kleinpolderplein gaat de IJ-Scheldecorridor op in de 'Ruit rond Rotterdam'. Het doorgaand verkeer moet op vrijwel alle delen van de Ruit de wegruimte delen met het bestemmingsverkeer van en naar Rotterdam. De Brienenoordcorridor vormt hierop een uitzondering met een vrachtstrook (in noordelijke
richting) en vrijliggende banen voor het doorgaand verkeer. In het knooppuntencomplex ten westen van Ridderkerk loopt de A15 in zekere zin parallel
aan de A16.
Ten zuiden van Rotterdam vormt de A16 momenteel de belangrijkste schakel in
de U-scheldecorridor, met als belangrijke punten de Drechttunnel, de Moerdijkbrug en knooppunt Klaverpolder.
-

-

-

-

-

ud pcl (it t cii

Pagina 7

\ iwurs '. t.rkccr (ii \ cr uur

vi—
Vanaf knooppunt Klaverpolder zijn er twee parallelle verbindingen in de corridor richting Antwerpen: de A6 via Breda en de A17/A4 via Roosendaal en
Bergen op Zoom.
Westelijk van de A16 en de A17 liggen verder de A29 en N259, bij Bergen op
Zoom weer aansluitend op de A4 richting Antwerpen. Met name door de
beperkte breedte van de N259 (eén strook per richting) vormt deze route in
huidige situatie echter geen goed alternatief.
2.3.2

'Harde plannen' en werk in uitvoering

Schiphol
Rond Schiphol is besloten tot een uitbreiding van het wegennet (mede in relatie tot
het PASO). De A5 zal worden aangelegd, een nieuwe directe verbinding tussen de A9
richting Noord-Holland-Noord en de A4 direct ten zuiden van Schiphol. Verder zal
de capaciteit van de A4 tussen het knooppunt Badhoevedorp en de nieuwe aansluiting met de AS (De Hoek) worden uitgebreid. Er worden tweestrooksparallelbanen
toegevoegd voor het verkeer van en naar Schiphol.

Leidschendam
Tussen Leiden en het Prins Clausplein wordt momenteel de A4 verbreed van 2 x 2
stroken naar 2 x 3 stroken. Ter hoogte van Leiden worden tevens rangeerbanen
aangelegd (een vorm van scheiding van doorgaand en bestemmingsverkeer).
Den Haag
De reconstructie rond het Prins Clausplein en knooppunt Ypenburg is nagenoeg
gereed. De capaciteit van dit knooppuntencomplex is uitgebreid door de weefvakken
te vervangen door breiwerken. Door deze vormgeving wordt tevens de hoofdroute
verlegd in de richting van de A4. Tussen knooppunt Ypenburg en de aansluiting met
de Kruithuisweg wordt de A4 aangelegd als autosnelweg met 2 x 2 stroken. Het
regionaal verkeer wordt op dit traject niet gescheiden van het doorgaand verkeer.
Rotterdam
Bij Rotterdam is besloten de capaciteit van de Beneluxtunnel te vergroten door
aanleg van 4 x 2 stroken en een wisseistrook. Een deel van de stroken zal voor doelgroepen bestemd worden. Een definitief besluit over de invulling hiervan is echter
nog niet genomen. Voor de gehele Ruit rond Rotterdam bestaat tevens een idee onder
de naam 'Select Systeem'. Dit idee beoogt bepaalde doelgroepen voorrang te verlenen
boven niet-doelgroepen die een alternatief wordt geboden.
Dinteloord - Zoomland
Tussen de knooppunten Dinteloord en Zoomland ten slotte ligt er een principebesluit
om de A4 aan te leggen als 2 x 2 strooksautosnelweg.

Z~~
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2.3.3
Plannen
Voor drie onderdelen van de A4 zijn plannen opgesteld, waarover nog geen besluit is
genomen. Het gaat om:
Leiden - Burgerveen;
Midden-Delfiand;
A4-Zuid.
De verschillende varianten voor deze punten zijn weergegeven in figuur 2.4 (inzet 1
tot en met 5). Hieronder worden de plannen kort beschreven. Meer uitgebreide
informatie is te vinden in bijlage 1.
Burgerveen - Leiden
Voor dit gedeelte wordt momenteel een trajectstudie uitgevoerd (gereed eind 1996).
Naast een verbreding voor alle verkeer van 2 x 2 stroken naar 2 x 3 stroken is het
zogenoemde '2 x 3 plus'alternatief ontwikkeld, met extra verkeersbeheersingsmaatregelen. Verder is er sprake van een 'combinatie-alternatief met in beperkte mate extra
wegcapaciteit alleen aan doelgroepen (vrachtverkeer). Verbetering van de doorstroming wordt verder bewerkstelligd met dynamisch verkeersmanagement (bijvoorbeeld
doseerpunten) en bevordering van openbaar vervoer. Naast deze drie alternatieven en
het nul-alternatief wordt momenteel het meest milieuvriendelijke alternatief ontwikkeld.
Midden-Delfiand
Voor dit deel is recent de tracstudie afgerond. Belangrijkste alternatieven in dit
kader zijn:
aanleg van de A4 tussen Delft en Schiedam (met 2 x 2 of 2 x 3 stroken);
verbreding A13 tussen Delft en Rotterdam (naar 2 x 4 of 4 x 2 stroken) in
combinatie met aanleg Al 6113 of A24 (delen van een tweede Ruit ten noorden
van Rotterdam).
Bij beide alternatieven zijn varianten met doelgroepgebruik opgenomen, evenals de
aanleg van een sneltramverbinding parallel aan de aan te leggen A4. Als meest
milieuvriendelijke alternatief is gedefinieerd de verdiepte aanleg van de A4, gecombineerd met geluidswerende maatregelen en extra verbetering van het openbaar vervoer. Recent heeft het kabinet haar voorkeur uitgesproken voor aanleg van dit deel
van de A4 als 2 x 2 autosnelweg op maaiveldniveau.
A4-Zuid
Voor dit deel tussen Hoogvliet en Klaaswaal is nog geen trajectstudie uitgevoerd. Met
name in de MARICOR-studie wordt dit traject beschouwd als een logische voortzetting van de doelgroepstroken in de Beneluxtunnel; een weg met 2 x 2 stroken en
mogelijk kruipstroken voor vrachtverkeer bij de oeververbindingen (Oude Maas en
Spui). Er wordt op dit moment van uitgegaan dat aanleg tot 2010 niet nodig is, ook
niet bij aanleg van bedrijventerreinen van 150 â 250 ha in de Hoeksche Waard.
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Figuur 2.5: Etmaalintensiteiten 199412010 (x 1000)
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2.4

Gebruik rijkswegen in U-Scheldecorridor

2.4.1
Etmaalintensiteiten
De etmaalintensiteiten van de U-Scheldecorridor zijn op screenlines weergegeven in
figuur 2.5 en per weg apart in figuur 2.6. Het gaat daarbij om tellingen 1994 en de
verwachte intensiteiten in 2010 (SVVII-beleid). Uit de figuren kunnen de volgende
conclusies worden getrokken:
In de huidige situatie is het hoogste verkeersaanbod te vinden in de directe
omgeving van de drie grote centra van de Randstad (Amsterdam/Schiphol, Den
Haag en Rotterdam). Tussen Breda en Antwerpen ligt het aanbod lager.
- Tussen 1994 en 2010 zal het verkeersaanbod op de gehele corridor toenemen.
Opvallend daarbij is dat de stijging in relatieve zin het sterkst is in het noordelijk deel boven Den Haag. Ten zuidwesten van Amsterdam is er een sterke groei
op de A9, evenals op de screenline ter hoogte van Schiphol. Tussen Amsterdam
en de Haagse regio bedraagt de groei 30% tot 50°Io. Vooral het gebruik van de
A4 direct ten noorden en ten zuiden van knooppunt Burgerveen zal fors toenemen met bijna 60.000 mvt/etm. Het is duidelijk dat de verstedelijking van de
Haarlemmermeer en de daaraan gekoppelde uitbreiding aan infrastructuur een
groot effect heeft op het verkeersaanbod op de A4.
De sterke verstedelijking rond de A4 in de Haagse regio leidt weliswaar tot een
duidelijke groei van het verkeersaanbod op de A4, maar deze groei is kleiner
dan op andere delen van de corridor. Mogelijk hangt dit samen met een sterkere
oriëntatie van het verkeer in oost-westrichting, haaks op de A4.
Opvallend is de beperkte groei tussen Delft en Rotterdam met slechts 15%, ofwel
20.000 mvt/etm. Deze prognose is gebaseerd op het nul-alternatief uit de trajectnota rijksweg 4 Delft - Schiedam. Een mogelijke verklaring is de beperkte
capaciteit van de A13, gecombineerd met een forse inspanning in regionaal
openbaar vervoer (Randstadrail). Dit blijkt wanneer ook de prognoses voor de
andere alternatieven worden beschouwd (bijvoorbeeld +70% op de screenline in
alternatief met A4).
Het aanbod op de oeververbindingen in Rotterdam neemt in absolute zin fors
toe met 70.000 mvt/etm. In relatieve zin is de groei met 26% niet opvallend.
- Op de screenlines over het Hollands Diep en in Brabant (ten noorden van Breda
en de Belgische grens) neemt het aanbod in absolute zin weliswaar niet zo sterk
toe (25.000 tot 35.000 mvt/etm extra). In relatieve zin is er echter, zeker op de
Belgische grens sprake van een grote toename.

Verplaatsingsmotieven
Op basis van de beschikbare gegevens is voor een aantal rijkswegen (dus geen
screenlines!) nagegaan wordt hoe de verdeling over de verschillende verplaatsingsmotieven is.
2.4.2
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Figuur 2.6: Et,naalintensiteiten op een aantal punten (x 1000)

Pagina 10

Goudappel (uftenq
Iselirs serkeer en s eis oer

vracht overig etmaalintensiteit

woon-werk

zakelijk

A4/Aznsterdam
A4fLeiden

37%

17%

9%

37%

28%

35%

10%

27%

75.000

A13/Delft

31%

35%

9%

25%

135.000

A16/H.l. Ambacht
A29/Heinenoord

27%

31%

16%

26%

120.000

36%

19%

9%

36%

65.000

A16fPnnsenbeek
A16/Hazeldonk

18%

62%

20%

75.000

9%

70%

21%

A4/Grens

13%

weg/locatie

35%

27%

-

25%

150.000

50.000
-

-- 15.000

Tabel 2.1: Aandeel verkeer per motief (op etmaalbasis)

Op de genoemde locaties in de Randstad blijkt op etmaalbasis circa eenderde van het
verkeer woon-werkverkeer te zijn. Tijdens de ochtend- en avondspitsen zal dit aandeel aanmerkelijk hoger zijn en een aanzienlijke bijdrage leveren aan de (over)belasting van de rijkswegen. Ook het verplaatsingsmotief 'overig' is met een kwart van
alle ritten van belang.
Het resterende deel bestaat uit zakelijk personenverkeer (30% tot 3 5%) en vrachtverkeer (100b tot 16'o). Ten zuiden van Rotterdam neemt op de A16 het aandeel vrachtverkeer toe, vooral ten koste van het woon-werkverkeer. De A29 (Heinenoordtunnel)
fungeert met name als woon-werkverbinding.
In figuur 2.7 is voor de IJ-Scheldecomdor het aandeel vrachtverkeer op de totale
etmaalintensiteit weergegeven. Tevens is de absolute omvang vermeld. In de corridor
neemt vrachtverkeer met name op de A16 een prominente plaats in, zeker als ook
gekeken wordt naar de absolute omvang van het vrachtverkeer. Zoals verwacht mag
worden speelt vrachtverkeer ook een belangrijke rol op de Ruit rond Rotterdam.
Ten noorden van Rotterdam neemt vrachtverkeer in verhouding tot het andere verkeer minder ruimte in; in absolute zin blijven ze echter van belang.
2.4.3
Ritlengten
Uit verschillende wegenquêtes is een beeld te schetsen van het feitelijk gebruik van
de U-Scheldecorridor. Een vergelijking van de gemiddelde ritlengten is voor een
aantal weggedeelten weergegeven in tabel 2.4.

Figuur 2.7: Percentages vrachtverkeer (tussen 00.00 en 24.00) 1994
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weg/locatie
A4/Amsterdam
A4/Leiden
A13/Delft
A16/H.I. Ambacht
A29/Heinenoord
A16/Prinsenbeek
A16/Hazeldonk
A4R3rens

woon-werk
40
41
29
33
24
42
101
60

overig zakelijk
45
40
56
59
48
49
57
61
41
45
108
91
197
221
99
88

goederen
(vracht)
68
86
71
111
70

115

alle verkeer
43
56
47
71
41
93
194
97

Tabel 2.2: Gemiddelde ritlengte per motief'

Over alle motieven tezamen blijkt de gemiddelde ritlengte in de Randstad (vooral ten
noorden van Rotterdam) duidelijk kleiner te zijn dan op de wegen ten zuiden van de
Randstad.
Woon-werkritten zijn op alle locaties relatief het kortst, zakelijke ritten en ritten met
het 'overig' wat langer. Vrachtverkeer legt duidelijk de langste ritten af.
2.4.4
Knelpunten
Op een aantal plaatsen binnen de corridor is het gebruik van de weg zo hoog dat dit
leidt tot capaciteitsproblemen. In figuur 2.8 is de te verwachten congestiekans op
rijkswegen in de Randstad weergegeven, zoals opgenomen in de nota 'Samen Werken
aan Bereikbaarheid'. In het Brabantse deel van de corridor worden vooral problemen
verwacht op de A16 en op termijn ook op de A41A58 tussen Bergen op Zoom en
Hoogerheide.

2.5

Conclusies per schakel

In onderstaande tabel is met korte begrippen het huidige gebruik van de verschillende schakels in de Li-Scheldecorridor weergegeven. De belangrijkste kenmerken worden het eerst genoemd.

Bron: A4-Zuid in breder perspectiefi deeluitwerking van de eindrapportage MARICOR, november 1995

congestiekans <5
congestiekans 5-10
congestiekans <10

ZVIR
Dnd

Figuur 2.8: File knelpunten in de Randstad (bron: Samen werken aan bereikbaarheid)

Z27-47 96/2
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weggedeelte
A4 Amsterdam - Badhoevedorp
A4 Badhoevedorp - Schiphol
A4 Schiphol - Burgerveen
A4 Burgerveen - Leiderdorp
A4 Leiderdorp - Prins Clausplein
A4 Prins Clausplein - Ypenburg
A13 Ypenburg - Klein Polderplein
A4 Ruit rond Rotterdam
•
Noordtangent
•
Zuidtangent
•
Benelux
•
BriCor
A16 Rotterdam - Drechtsteden
A29 Vaanplein - Hellegatsplein
N29
A16 Drechtsteden - Belgische grens
A4 Bergen op Zoom - grens

motief
zakelijk woon- vracht
werk
personen
1
2
3
1
2
3
1
2
3
2-.-23--33
12
3
3
3
1.
S
1
3
3
3
3
2

2
2
1
1
1
1

3
1
2
2
2
3

3
2

2
3

1
1

<

afstand
middellang
kort
50 km 50 - 100 km
x

>

lang
100 kmg

X

x
x
x
x

x
x
x
x
X

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

Tabel 2.3: Overzicht gebruik per schakel

In bovenstaande tabel is het relatieve belang van de verschillende gebruikersgroepen
op onderdelen van de corridor in volgorde geplaatst. Geconcludeerd kan worden dat
tussen Burgerveen en Badhoevedorp het motief zakelijk het meest van belang is. Ten
zuiden van Burgerveen overheerst het woon-werkverkeer. Uitzondering hierop vor men de noordtangent in Rotterdam waar het zakelijk verkeer een belangrijke rol
speelt en de zuidtangent Rotterdam met een belangrijk deel vrachtverkeer. Ten zuiden
van het Hollandsch Diep heeft het vrachtverkeer een overwegend belang.
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Referentiebeeld SVVII

3.1

SVVII-beleid

Voordat een aantal scenario's geformuleerd kan worden, wordt allereerst aangegeven
welke rol de A4 in het SVVII krijgt toebedeeld. In het SVVII bestaat het hoofdwegennet uit achterlandverbindingen, hoofdtransportassen en overige wegen, die tezamen
de 40 belangrijkste economische en bestuurlijke centra met elkaar moeten verbinden.
Achterlandverbindingen zijn de belangrijkste verbindingen van de mainports Rotterdam en Schiphol met het achterland (Duitsland en België).
Op verbindingen van het hoofdwegennet waar het meeste zakelijk verkeer en goederen wordt afgewikkeld, namelijk de achterlandverbindingen van de mainports, zal
een geringere kans op congestie gelden dan op de overige verbindingen van het
hoofdwegennet. Op basis van een afweging tussen investeringskosten en filekosten is
de congestiekans voor de achterlandverbindingen op 2% gesteld. Voor de rest van
het hoofwegennet is de kans 5%. Per corridor dient per geval tot geval bekeken te
worden wat de optimale congestiekans is.
Bovenstaande wordt bereikt door een combinatie van regulerende maatregelen en
selectieve uitbreiding van het wegennet.

3.2

Consequenties SVVH-beleid

De A4 is tussen Schiphol en Rotterdam als achterlandverbinding opgenomen. De
parallel lopende A13 is noch een achterlandverbinding, noch een hoofdtransportas.
Zolang echter de A4 tussen Den Haag en Rotterdam niet is aangelegd, fungeert de
A13 als vervangende achterlandverbinding. Ook de gehele Ruit van Rotterdam
(A4/A201A151A16) maakt onderdeel uit van de achterlandverbindingen. In zuidelijke
richting vormt de A16 de achterlandverbinding voor Rotterdam.
Volgens het SVVII is de A4-Zuid een hoofdtransportas en zou vanuit die gedachte
geen (primaire) rol voor het vervoer naar het achterland vervullen.
Een en ander is weergegeven in figuur 3.1.
In onderstaande tabel is per traject een indicatie gegeven hoeveel stroken noodzakelijk zijn om voor alle verkeer een goede doorstroming te garanderen 2. Hierbij is er
van uitgegaan dat de aanwezige wegcapaciteit (parallelbanen en hoofdrijbanen)
volledig kan worden benut.

Indicatie van benodigd aantal stroken is gebaseerd op berekeningen met het programmn ESIM, uitgaande
van een 'normale uurverdeling, een richtingverhouding (e-waarde 0.1) en 10% vrachtverkeer.
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traject
Amsterdam (A10) - Badhoevedorp
Schipholtunnel
Schiphol - Burgerveen
Burgerveen - Leiden
Leiden - Prins Clausplein
A13 bij Delft
A13 Delft - Rotterdam
Benelux
Bricor
Drechttunnel
Moerdijkbrug
A16bijBreda
A16, grens

intensiteit 2010
(x 1.000 mvt/etm)
220
180
110
110
160
160
140
200
130
80
70
50

aantal stroken per richting
gepland of
huidig
in uitvoering
gewenst
3
3
4
4 + 2
6
4
5
4
3
2
2 of 3
2
3
3
3
3 tot 5
5
3 tot 5
5
3
2
4+1
5
3+3
3+3
6
2 + 2
4
2 + 2
3
3
3
2
3
3
2
2
2

Tabel 3.1: Aantal stroken A4 op basis van prognoses

Op een groot aantal trajecten is dus verbreding noodzakelijk om voor alle verkeer de
doorstroming op het gewenste niveau te krijgen. Een aantal projecten voorziet ook in
een dergelijke capaciteitsuitbreiding.
Deze aanpak houdt echter een aantal risico's in:
Op diverse locaties in de corridor zijn forse economische ontwikkelingen en
nieuwe woningbouwlocaties voorzien (zie ook hoofdstuk 2). Slechts een deel van
deze ontwikkelingen is uitgangspunt geweest bij het opstellen van de prognoses.
de uitgebreide capaciteit leidt weliswaar in eerste instantie tot een verbetering
van de verkeersafwikkeling, maar in tweede instantie leidt het tot zodanige
wijzigingen in het verkeersaanbod (smallere spitsperioden, overstap van openbaar vervoer naar auto, 'verdrongen' verkeer van sluiproutes terug naar snelwegen, ofwel het oproepen van de 'latente vraag') dat de verkeersafwikkeling weer
slechter zal worden.
De termijn waarop belangrijke flankerende maatregelen (bijvoorbeeld rekening
rijden) kunnen worden ingevoerd kan nog niet eenduidig worden vastgesteld.
Kortom: het is moeilijk om de totale omvang van de vraag eenduidig vast te stellen
en door een capaciteitsuitbreiding voor alle verkeer kan de doorstroming opnieuw in
gevaar komen.
Om deze risico's te beperken is het dus zinvol om een onderscheid te maken in de
gebruikers van snelwegcapaciteit: geen goede doorstroming voor alle verkeer
gegarandeerd worden, maar alleen voor doelgroepen.
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In de huidige projecten zijn diverse aanzetten voor deze gedachtengang te vinden. Zo
zijn 'doeigroepmaatregelen' opgenomen in de volgende projecten:
Leiden - Burgerveen (in de combinatievariant);
Beneluxtunnel;
Select systeem voor de Ruit rond Rotterdam.
Op een aantal trajecten zijn ook aanzetten terug te vinden waarbij doorgaand verkeer
gescheiden wordt van lokaal verkeer (in vorm van 'doorstroomstroken'/rangeerbanen):
bij Schiphol;
bij Leiden (Nl 1, Zoeterwoude-Dorp);
bij het Prins Clausplein en knooppunt Ypenburg;
bij de Brienenoordcorndor;
ter hoogte van Dordrecht.
Op de Brienenoordcorridor is tevens in noordelijke richting een vrachtstrook gerealiseerd.
De reden voor bovengenoemde aanzetten is meestal lokaal van aard; binnen de plangrenzen van één project wordt nagegaan of er aanleiding is voor scheiding naar
doelgroepen of afstand. Een eerste aanzet voor een integrale visie voor een deel van
de corridor is te vinden in het 'Select Systeem' voor Rotterdam. Het grootste deel van
scheidingsmaatregelen is echter niet gebaseerd op een integrale visie voor de totale
JJ-Scheldecorridor om alleen voor bepaalde groepen de doorstroming te garanderen.

3.3

Conclusie

In het SVVII-beleid worden de meeste trajecten in de LJ-Scheldecorridor omschreven
als 'achterlandverbindingen' of hoofdtransportassen. Voor beide geldt een hoge kwaliteitsnorm wat betreft de doorstroming.
In de praktijk wordt dit beleid vertaald in de eis, dat alle verkeer nagenoeg filevrij
moet kunnen rijden, hetgeen leidt tot (forse) capaciteitsuitbreidingen, wat op zijn
beurt weer risico's heeft voor leefbaarheid en bereikbaarheid.
Op verschillende delen in de corridor zijn aanzetten aanwezig voor een 'selectieve
bereikbaarheid' (voor bepaalde doelgroepen of bepaalde relaties). Een integrale visie
voor de gehele comdor waarin deze maatregelen passen is echter nog niet aanwezig.
Aanzetten voor deze visie worden in de volgende hoofdstukken ontwikkeld.

Op netwerkniveau is het mogelijk om schakels toe te voegen:
- voor algemeen gebruik (lokale aansluitingen op korte afstanden toegestaan);
- primair voor (inter)nationaal verkeer (zo min mogelijk aansluitingen);
- exclusief voor doelgroepen.
Indien er twee parallelle schakels aanwezig zijn kan ook gedacht worden
aan functiescheiding: de ene schakel bijvoorbeeld voor doelgroepen of
lange-afstandsverkeer met een gegarandeerde doorstroming, de andere
schakel voor het overige verkeer zonder garantie op een goede doorstroming.
Op schakelniveau zijn de volgende maatregelen denkbaar:
- Capaciteitsuitbreiding:
extra stroken voor alle verkeer;
spitsstroken;
• reconstructie van knooppunten (bijvoorbeeld om weefvakken te verwijderen, vergelijk knooppunt Oudenrijn).
- Doorstroming voor doorgaand verkeer veiligstellen door fysieke scheiding:
• rangeerbanen/express lanes.
- Doorstroming voor doorgaand verkeer veiligstellen door dosering en
buffers:
• toeritdosering ('wachtrij voor autosnelweg in plaats van op autosnelweg'; of routekeuze-beïnvloeden);
• rijbaandosering in knooppunten;
voorkomen van terugslag bij afritten door verhogen capaciteit/opstelruimte of wijziging vormgeving afritten;
• bufferruimtes om in knooppunten terugslag op doorgaande route te
beperken.
- Doelgroepmaatregelen:
• vracht/busstroken (eenvoudige visuele selectie mogelijk, zowel fysieke
als visuele scheiding mogelijk, eventueel in combinatie met doseer punten);
• 'zakenstroken' (visuele selectie niet mogelijk, alleen fysieke scheiding, op
dit moment alleen selectie via prijs: 'paylanes').
- Overige maatregelen:
• verlichting en verkeerssignalering (enige -geringe- capaciteitsverhoging,
wel reductie ongevallen, waardoor incidentele files minder optreden en
route betrouwbaarder wordt);
• incident management: reductie omvang incidentele files door pech/ongevallen;
• route-informatie boven weg: in de U-Scheldecorridor met name zinvol
bij Rotterdam (staat er ook al, eventueel uitbreiden bij nieuwe routes) en
mogelijk tussen Den Haag en Rotterdam (bij realisatie A4 door MiddenDelfiand).
Maa tregelenoverzich t
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Strategische scenario's

4.1

Scenario's

In het voorgaande hoofdstuk is geconcludeerd dat bij de ontwikkeling van rijksweginfrastructuur in de LJ-Scheldecorridor meer nadruk moet liggen op de doorstroming
voor specifieke doelgroepen. In lijn met de achterliggende doelstellingen van het
SVVII zijn hierbij drie groepen af te bakenen die elk specifieke maatregelen vragen
op de corridor. Dit leidt tot drie (extreme) scenario's:
lange-afstandsverkeer op achterlandverbindingen: de Intercitycorridor (hoofdstuk 5);
doorstroming vrachtverkeer: Vrachtcorridor (hoofdstuk 6);
doorstroming zakelijk personenverkeer: Zakencorridor (hoofdstuk 7).
In dit hoofdstuk worden verder de drie scenario's globaal toegelicht. De hoofdstukken
5 tot en met 7 bevatten de concrete uitwerkingen per scenario.

Intercitycorridor
In dit scenario zijn investeringen gericht op nationale structuurversterking. Bereikbaarheid vormt de basis voor het rijkswegenbeleid. Rijkswegen zijn er in de eerste
plaats voor internationale en nationale bereikbaarheid van de verschillende landsdelen (de achterlandverbindingen en de hoofdtransportassen). Ze dienen te worden
ingericht voor het lange-afstandsverkeer. Door congestievrije achterlandverbindingen
wordt de bereikbaarheid van de mainports veiliggesteld. Voor regionaal verkeer geldt
dat er een hogere congestienorm kan worden geaccepteerd. Een maatregel die goed in
dit scenario past is het scheiden van verkeer naar afstand (SANA), waarbij voor het
korte- en lange-afstandsverkeer verschillende congestienormen kunnen worden
gehanteerd.
Vrachtcorridor
In dit scenario geldt als uitgangspunt dat investeringen worden ingezet ten behoeve
van economische structuurversterking. Hierbij wordt vooral gemikt op transport en
distributie, als het hart van de Nederlandse economie. Voor het goederenvervoer op
de weg zijn directe verbindingen noodzakelijk en dient een congestievrije doorstroming te worden gegarandeerd. De bereikbaarheid van de mainports, C-locaties en de
stadsdistributiecentra dient eveneens te worden gegarandeerd. Maatregelen die goed
in dit scenario passen zijn vrachtstroken en -banen.

Zakencorridor
Uitgangspunt in dit scenario is eveneens economische structuurversterking echter nu
ten aanzien van zakelijke dienstverlening. Zakelijke dienstverlening wordt gezien als
de kurk waar de Nederlandse economie op drijft. Dit vergt een relatief fijnmazig
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netwerk van autosnelwegen op regionaal niveau, waardoor een goede toegankelijkheid in de regio is gewaarborgd. Voor het zakelijk personenverkeer dient indien
mogelijk een congestievnje, maar in elk geval een betrouwbare doorstroming te
worden gegarandeerd. In dit scenario gaat het dus zowel om korte- als lange-afstandsverkeer, waarbij met name op de langere afstand een rol is weggelegd voor het
openbaar vervoer. Voorts gaat het in dit scenario om de bereikbaarheid van kantoorlocaties. Deze groep is in tegenstelling tot vrachtverkeer moeilijk visueel te onderscheiden. Onderscheid moet dus plaatsvinden middels betaalsystemen of vignetsystemen. vooral 'paylanes' zijn in dit scenario interessant (bij voorkeur fysiek gescheiden), alsmede doseerpunten met voorrang voor betalers. Omdat zakelijk personenverkeer niet duidelijk grotere afstanden aflegt dan het overige verkeer (zie ook paragraaf
2.3.3) zijn 'express lanes' minder interessant voor dit scenario.
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Intercitycorridor

5.1

Kernpunten en strategie

Kernpuntc'n
Het scenario Intercitycorridor wordt kortweg gekenmerkt door:
een accent op achterlandverbindingen en hoofdtransportassen;
congestienonnen die primair gelden voor lange-afstandsverkeer.
Strategie
In het scenario Intercitycorridor wordt allereerst gekeken naar de mogelijkheden die
er zijn om het verkeer, ook in de toekomst, te blijven mengen. Is het waarschijnlijk
dat in de toekomst congestie op zal treden, of is dit in zekere mate nu al het geval
dan is de volgende stap doseren. Indien doseren niet mogelijk is of geen oplossing
biedt voor het probleem, wordt bepaald of het scheiden van verkeer mogelijk is.
Scheiden betekent in dit scenario Scheiden Autoverkeer Naar Afstand (SANA) en wel:
directe congestievrije relaties voor lange afstanden tussen de volgende aansluitingen:
Badhoevedorp (buitenring Amsterdam (A9) en aansluiting achterland Al-Oost);
Schiphol;
Burgerveen (Haagse regio-noord);
Prins Clausplein of Ypenburg (Haagse regio-Zuid en Al2);
Kethelplein, Kleinpolderplein of Terbregseplein (Rotterdam-Noord en A20);
knooppunt Benelux (Rotterdam-Zuid/Maasviakte en Als);
Moerdijk;
knooppunt Galder (aansluiting oostelijke achterlandverbinding);
knooppunt Markiezaat (Zeeland).
In de volgende paragraaf wordt per schakel bovenstaande strategie toegepast.
In bepaalde situaties wordt een volgorde van maatregelen aangegeven. Deze volgorde
heeft niet betrekking op een volgorde in de tjjd, maar een volgorde van te onderzoeken maatregelen.

5.2

Maatregelen toegesneden op de schakels

Een overzicht van de maatregelen voor de Intercitycorridor is te vinden in figuur 5.1.
In bijlage 2 worden dieper ingegaan op de achtergronden voor de maatregelen in dit
scenario.

Figuur 5.1: Intercitycorridor; maatTegelen
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5.2.1
Amsterdam - Den Haag
Amsterdam - Badhoevedorp
Op deze schakel wordt voorgesteld te doseren bij de aansluiting Sloten.
Door de korte afstand tussen de knooppunten De Nieuwe Meer en Badhoevedorp is
een parallelbanenstelsel hier moeilijk inpasbaar.

Badhoevedorp - De Hoek (passage Schiphol)
Op deze schakel is een parallelbanenstelsel gepland. Zowel de rangeerbanen als de
hoofdrijbanen moeten congestievrij blijven om zowel Schiphol als de Amsterdamse
regio voor lange-afstandverkeer bereikbaar te houden.
De Hoek - Burgerveen
Op deze schakel is een parallelbaanstelsel wenselijk met 'express lanes' tussen de
knooppunten De Hoek en Burgerveen. Scheiding naar afstand middels 'express lanes'
is op deze schakel wenselijk omdat de kans op overbelasting van de huidige vier
stroken per richting groot is, met name door de ontwikkeling van nieuwe woningbouwlocaties in de Haarlemmermeer. Congestie op de rangeerbanen is in dit scenario
acceptabel omdat het lange-afstandsverkeer hierdoor niet wordt gehinderd.
Burgerveen - Prins Clausplein/Ypcnburg
Ook op deze schakel is een parallelbaanstelsel wenselijk met 'express lanes' die een
directe verbinding vormen tussen de knooppunten Burgerveen en Prins Clausplein.
In eerste instantie zal de uitbreiding naar 2 x 3 stroken voldoende capaciteit bieden,
zeker in combinatie met beheersingsmaatregelen bij de aansluitingen. Maar op lange
termijn is de kans op overbelasting groot (mede door woningbouw in de Haarlemmermeer). Door een parallelbaanstelsel kan eventueel optredende congestie beperkt
worden tot de rangeerbanen.
5.2.2
Den Haag - Rotterdam
Tussen Den Haag en Rotterdam zijn er voor de Intercitycorridor twee opties:

-

Westroute: Prins Clausplein/Ypenburg - Harnaschknooppunt - Kethelplein Beneluxster
Ter hoogte van het Haagse Hoefijzer is een parallelbanenstelsel wenselijk, zodat
regionaal verkeer (de ringwegfunctie) met een zware piekbelastingen en grote
congestiekansen via de rangeerbanen afgewikkeld kan worden en lange-afstandsverkeer vrij kan passeren.
Het gedeelte tussen het Hamaschknooppunt en het Kethelplein (ten westen van
Delft en door Midden-Delfiand) wordt primair bestemd voor lange-afstandsverkeer (een 'expressway'). Regionaal verkeer is slechts beperkt toelaatbaar (geen
aansluitingen bij Delft-Zuid en Wateringen of aansluitingen doseren) en moet
gebruik maken van parallelle routes, zoals de A13.
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De 'expressway' Midden-Delfiand heeft bij het Kethelpein een halfzijdige
aansluiting op de A20 (alleen in noordelijke richting). De 'express lanes' worden
doorgezet in Beneluxtunnel en worden bij de Beneluxster aangesloten op de
AlS.
Oostroute: Prins Clausplein/Ypenburg - Delft - A16/13 - Terbregseplein - Bri Cor
Een alternatief voor de Intercitycomdor loopt via de A13, de A16113 en de
A16/BriCor. In dat geval is een parallelbanenstelsel met express lanes op de A13
wenselijk. De A16113 dient primair bestemd te worden voor het lange-afstandsverkeer en direct aan te sluiten op de 'express lanes' op de Bricor (met een
uitwisselmogeljkheid naar de A20 en de rangeerbanen van de BriCor).
5.2.3
Rotterdam - Belgische grens
Ook ten zuiden van Rotterdam zijn er voor de Intercitycorridor twee opties:
Westroute: Benelux - A4-Zuid - België
De A4-Zuid wordt primair voor lange-afstandsverkeer bestemd. Regionaal
verkeer kan via de Heinenoordtunnel afgewikkeld te worden. Op het overige deel
van de route via de A29 en de A4 richting België worden nagenoeg geen
congestieproblemen verwacht, mits de A4 tussen Dinteloord en Zoomland wordt
doorgetrokken. Alleen tussen knooppunten Zoomland en Markiezaat wordt een
rangeerbaanstelsel aanbevolen.
Oostroute: A15 - A16 - België
Een alternatief voor de Intercitycorridor loopt via de Al 5 en de Al 6 richting
Belgische grens. Daarbij is een parallelbaanstelsel op de Als (zuidtangent
Rotterdam) gewenst. Scheiding naar afstand zal moeilijk zijn bij de knooppunten
ter hoogte van Ridderkerk. Voor de passage Drechtsteden wordt een parallelbanenstelsel met 'express lanes' voorgesteld vanaf Ridderkerk tot knooppunt
Klaverpolder, evenals bij de passage Breda.

Al

0
0

-

.---- -

Al

4:)
A

(/

Al

/A4

114

A

Legda
wachtstroken
vrachtbanen
poteit vrachtverkeer
[

doseerpunt
[tZ21l
BndRDZ27-46 '96/2

Figuur 6.1: Vrachtcorridor
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Vrachtcorridor

6.1

Kernpunten en strategie

Kernpunten
Het scenario 'Vrachtcorridor' wordt gekenmerkt door:
het bieden van directe (congestievrije) verbindingen voor het goederenvervoer;
het garanderen van de bereikbaarheid van mainports, C-locaties en de stadsdistributiecentra.
Strategie
In dit scenario wordt allereerst gekeken naar de mogelijkheden die er zijn om het
verkeer, in de toekomst, te blijven mengen. Is het waarschijnlijk dat in de toekomst
congestie op zal treden of is dit in zekere mate nu al het geval, dan is de volgende
stap het scheiden van het vrachtverkeer door middel van stro ken. Indien dit niet
voldoende is worden de mogelijkheden bekeken voor het scheiden met aparte banen
of het doseren op toeritten met behulp van by-passes. Een laatste mogelijkheid is het
scheiden van vrachtverkeer met behulp van een aparte route voor vrachtverkeer.

6.2

Maatregelen op schakelniveau

Een overzicht van de maatregelen voor de Vrachtcorridor zijn te vinden in figuur 6.1.
In bijlage 2 worden de achtergronden van de maatregelen uit dit scenario toegelicht.
6.2.1

Amsterdam - Den Haag
Amsterdam - Badhoevedorp
Op deze schakel zijn geen maatregelen voor vrachtverkeer noodzakelijk. Vrachtverkeer kan gebruik maken van de A5.
In knooppunt Badhoevedorp zijn vrachtstroken wenselijk voor de relatie tussen de
A4-Zuid en de A9 in beide richtingen.

Badhoevedorp - De Hoek (passage Schiphol)
Vrachtverkeer krijgt prioriteit op de rangeerbanen van/naar Schiphol, (beperkt)
betaald medegebruik door overig verkeer is acceptabel.
Op deze wijze zijn Schiphol en Hooffdorp/Aalsmeer goed bereikbaar voor vrachtverkeer en kan lange-afstandsvrachtverkeer Schiphol en omgeving congestievrij
passeren.
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De Hoek - Burgerveen- Prins ClauspleinlYpenburg
Op dit gedeelte wordt voorgesteld lange-afstandsvrachtwagenbanen aan te leggen
tussen De Hoek, Burgerveen, de Ni 1 en het Prins Clausplein. Vrachtstrokcn aan de
rechterzijde van de rijbanen is door de verschillende (zwaar belaste) aansluitingen
minder eenvoudig toe te passen. Toeritdosering kan slechts in beperkte mate toegepast worden.
6.2.2
Den Haag - Rotterdam
Tussen Den Haag en Rotterdam loopt de Vrachtcorridor bij voorkeur via de nog aan
te leggen A4 door Midden-Delfiand. Deze sluit het beste aan bij de (westelijk) gelegen
bestemmingen van het vrachtverkeer in dit gedeelte van de corridor.
Tussen Prins Clausplein en Harnaschknooppunt zijn lange-afstands vrachtwagenbanen wenselijk. Vrachtstroken zijn op dit gedeelte (met een ringwegfunctie) moeilijk
toepasbaar, terwijl de kans op congestie groot is.
De A4 Midden-Delfiand wordt in dit scenario primair voor vrachtverkeer bestemd.
Beperkt medegebruik door (betalend) verkeer is denkbaar.
In de Beneluxtunnel kan het vrachtverkeer gebruik maken van de doeigroepbanen.
Het overige verkeer wordt in de tunnel gebufferd, opdat de beide knooppunten
Kethelplein en Beneluxster filevrij blijven en vrachtverkeer vrij van en naar de A20,
respectievelijk de A15 kan rijden.
6.2.3
Rotterdam - Belgische grens
Tussen Rotterdam en de Belgische grens loopt de Vrachtcorridor bij voorkeur via de
westelijke route (A4-Zuid en de A59). Deze route sluit goed aan bij de (westelijk)
gelegen bestemmingen voor het vrachtverkeer in de Rotterdamse regio (Westiand,
Mainport).
Ook de oostelijker gelegen route (via de A16) is en blijft echter een belangrijke route
voor het vrachtverkeer! Naast maatregelen op de westelijke route zullen altijd
maatregelen op de oostelijke route nodig zijn.

Benelu.rster - A4- Zuid - België ('westroute')
Bij de westelijke route wordt de A4-Zuid primair aangelegd voor vrachtverkeer.
Beperkt medegebruik is alleen toegestaan voor betalend verkeer, regionaal verkeer
kan gebruik maken van de Heinenoordtunnel.
Op het overige deel van de route richting België zijn (na aanleg van de A4 tussen
Dinteloord en Zoomland) vermoedelijk geen extra maatregelen nodig. Bij overbelasting tussen de knooppunten Zoomland en Markiezaat is doseren met passeerstroken
voor vrachtverkeer gewenst.
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Beneluxster - Ridderster - Drechtsteden - Breda - Belgische grens ('oostloute')
Op de Al 5 tussen de knooppunten Beneluxster en Ridderkerk zijn lange-afstands
vrachtwagenbanen gewenst. Bij overbelasting op de knooppunten bij Ridderkerk
wordt voorgesteld de files voor de deze knooppunten neer te zetten met passeerstroken voor vrachtverkeer ('s ochtends op de Al5-Oost en A16-Zuid en 's avonds op de
parallelbaan van de Brienenoordcorridor en eventueel op de Al 5-West. Op eenzelfde
wijze zullen files ter hoogte van de Drechtsteden geplaatst moeten worden op plaatsen waar passeerstroken voor vrachtverkeer gerealiseerd kunnen worden ('5 ochtends
bij de Moerdijkbrug en 's avonds bij de Drechttunnel en in beide perioden in beperkte
mate bij de toeritten. Ter hoogte van Breda moeten extra stroken voor vrachtverkeer
aangelegd worden.
Op de zuidtangent van Rotterdam en op het gedeelte tussen Rotterdam en de Drechtsteden zijn vrachtstroken aan de rechterzijde van de rijbaan moeilijk realiseerbaar in
verband met diverse aansluitingen en de verschillende uitwisselingen voor het
vrachtverkeer.
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Figuur 7.1: Zakencorridor; maatregelen per schakel
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Zakencorridor

7.1

Kernpunten en strategie

Kern punt en
Het scenario 'Zakencorridor' wordt gekenmerkt door het garanderen van een betrouwbare en congestievrije doorstroming voor zakelijk verkeer. Dit dient te gebeuren
vanuit de notie dat het zakelijk personenverkeer zich ook op kortere afstanden en
volgens een meer gespreid patroon aanbiedt.
Strategie
Er zal geen sprake zijn van een compleet 'systeem' of netwerk voor het zakelijk
verkeer. Invulling vindt diffuus (op schakelniveau) plaats.
In dit scenario wordt allereerst gekeken naar de mogelijkheden die er zijn om het
verkeer, in de toekomst, te blijven mengen.
Groei van het verkeer zal op een aantal punten knelpunten opleveren. Een volgende
stap is daarom het gericht op hoofdwegen plaatsen van de knelpunten/files (daar waar
je ze wil hebben). Op deze plaatsen worden vervolgens betaalde by-passes voor zakelijk verkeer aangelegd. Dit gaat er impliciet van uit dat er op toeleidende wegen
onvoldoende ruimte is voor het op grote schaal toepassen van toeritdosering, bufferrruimten en betaalde by-passes. Scheiding naar afstand is gezien het diffuse
karakter van het zakelijk personenverkeer geen voor de hand liggende maatregel.
Een derde stap is een zogenaamd 'advanced paylane-systeem'. Het gaat hierbij niet
om een fysieke scheiding, maar om 'elektronische scheiding'.

7.2

Maatregelen op schakelniveau

Een overzicht van de maatregelen voor de Zakencorridor is te vinden in figuur 7.1.
In bijlage 2 wordt nader ingegaan op de achtergronden van de maatregelen uit dit
scenario.
7.2.1

Amsterdam - Den Haag

Amsterdam - Badhoevedorp
In de Zakencorridor wordt voorgesteld het gedeelte van de A4 tussen de knooppunten De Nieuwe Meer en Badhoevedorp in te richten als buffer die 's ochtends met
name in noordelijke richting gedoseerd wordt en 's avonds met name in zuidelijke
richting. Zakelijk verkeer kan deze buffer snel passeren middels betaalde passeerstroken.
Op deze wijze wordt 's ochtends de ring van Amsterdam vanuit het zuiden filevrij
gehouden en blijft Amsterdam toch bereikbaar voor zakelijk verkeer. Op dezelfde
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wijze wordt 's avonds knooppunt Badhoevedorp met aansluitende wegvakken op de
A9 en de A4 in zuidelijke richting filevrij gehouden.

Badhoevedorp - De Hoek (passage Schiphol)
De rangeerbanen met aansluiting op Schiphol worden ingericht als betaalbanen. De
rijbanen voor doorgaand verkeer dienen als buffers voor knooppunt Burgerveen (in
noordelijke richting) en voor knooppunt De Hoek (in zuidelijke richting).
Op deze wijze kan Schiphol (zij het tegen betaling) bereikbaar gehouden worden en
kan doorgaand zakelijk verkeer profiteren van een filevrije route.
De Hoek - Burgerveen - Prins Clausplein
Op het traject vanaf knooppunt De Hoek via knooppunt Burgerveen tot aan Prins
Clausplein wordt als uiteindelijke oplossing een 'advanced paylane' voorgesteld.
Een 'advanced paylane' is een strook aan de linkerzijde van de rijbaan die alleen
tegen (elektronische) betaling benut mag worden. De strook is slechts in beperkte
mate gescheiden van de overige stroken opdat elke aansluiting ook vanaf de 'advanced paylane' bereikbaar is. Deze maatregel bestaat op dit moment alleen nog als
concept en zal nader onderzocht en uitgewerkt moeten worden.
Een parallelbaansysteem (zoals bijvoorbeeld bij de Intercitycorridor en de Vrachtcorridor) is op dit traject minder aantrekkelijk voor zakelijk personenverkeer, omdat
slechts een zeer beperkt aantal aansluitingen voor (betalend) zakelijk verkeer bereikbaar blijft. Ook de strategie met doseerpunten en buffers op de hoofdrjbanen,
gecombineerd met paseerstroken voor betalend verkeer zijn op dit traject moeilijk
realiseerbaar.
Prins Clausplein/Ypenburg - Rotterdam
In de Zakencorridor is de A13 de meest aantrekkelijke route omdat daarmee een
directe (hart-op-hart)verbinding tussen de zakelijke centra van Den Haag en Rotterdam geboden wordt. De A13 is in de Zakencorridor alleen toegankelijk voor zakelijk
(betalend) verkeer; de A4 fungeert in dit scenario voor niet-betalend en regionaal
verkeer. De A13 sluit via het Kleinpolderplein aan op de A20 en de A16 (Brienenoordcomdor). De Ruit van Rotterdam wordt filevrij gehouden door te doseren op de
toegangen van de Ruit.
Andere maatregelen op alleen de Al3 (dus zonder aanleg van de A4 Midden-Delfland) bieden vermoedelijk onvoldoende soelaas. Het inrichten van de A4 MiddenDelfiand als Zakencorridor is vanuit de structuur van de Zakencorridor een minder
alternatief.
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Rotterdam - Drechtsreden - Belgie
Hetzelfde principe van doseren, bufferen en passeerstroken voor betalend verkeer
wordt gebruikt bij de knooppunten ter hoogte van Ridderkerk (doseren op A15 Oost
en West en op A16 Noord/BriCor), alsmede bij de Drechtsteden (doseren op A16-Zuid
op de Moerdijkbrug en op de A16-Noord bij de Drechttunnel).
Bij de passage Breda worden de extra stroken ingericht als 'advanced paylane'.
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Corridors voor andere doelgroepen
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In de vorige hoofdstukken zijn de maatregelen beschreven die in de LJ-Scheldecorridor genomen zouden kunnen worden vanuit het perspectief van een van de doelgroepen: lange-afstandsverkeer, vrachtverkeer of zakelijk personenverkeer. De vraag
dringt zich natuurlijk op of de beschreven maatregelen ook voor de andere doelgroepen bruikbaar zijn. In tabel 8.1 is de bruikbaarheid in algemene zin aangegeven. In
het onderstaande wordt er nader op ingegaan.
doelgroep
Intercitycorridor
Vrachtcorridor
Zakencorndor

Iange-afstandsverkeer
+
0

vrachtverkeer
+
+
0

zakelijk personenverkeer
+

Tabel 8.1: Overzicht bruikbaarheid maatregelen

Intercitycorridor
De maatregelen uit de Intercitycorridor zijn natuurlijk in de eerste plaats gericht op
het lange-afstandsverkeer. Omdat het vrachtverkeer echter in hoofdzaak ook langeafstandsverkeer is kan deze doelgroep in belangrijke mate meeprofiteren van de
maatregelen uit de Intercitycorridor. De toegankelijkheid voor het vrachtverkeer
vanuit meer verspreide kleinere locaties is daarbij niet te garanderen. Alleen bij
specifieke aansluitingen als bij Schiphol/Aalsmeer zijn ten behoeve van het vrachtverkeer aanvullende maatregelen mogelijk, met name in relatie met de A9-Oost. Een
Intercitycorridor via de oostroute (A13, A16/A13) is voor vrachtverkeer minder
profijtelijk.
Voor het zakelijk personenverkeer kunnen de maatregelen uit de Intercitycomdor
zelfs contraproductief uitpakken. Weliswaar kan de bereikbaarheid van enkele grote
kantorencentra voor het lange-afstandsverkeer worden zeker gesteld, maar dit is
maar een beperkt deel van het zakelijk personenverkeer. Bovendien wordt juist voor
deze groep ook het spoorwegennet sterk verbeterd. Een groot deel kent kortere
afstanden en een verspreid herkomst- en bestemmingspatroon, waarvoor met name
vergaande scheiding geen goede maatregel is.
Vrachtcorridor
De maatregelen zoals beschreven in de Vrachtcorridor zijn weinig flexibel; ze zijn
feitelijk alleen voor het vrachtverkeer (en openbaar vervoer) te gebruiken. Anderzijds
is het denkbaar dat vrachtbanen op termijn omgezet worden in 'advancedpaylanes'.
Daarvan kunnen ook de andere doelgroepen profiteren.
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Figuur 8.1: Samenhoudende visie: Variant Oost
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De 'ontbrekende' schakels in de A4 (Midden-Delfiand, A4-Zuid) zijn door de geografische ligging van Westiand en Mainport Rotterdam juist wel voor het vrachtverkeer
van belang. Met name op de A4 Midden-Delfiand is medegebruik voor langeafstandsverkeer goed mogelijk. Voor het zakelijk personenverkeer liggen de belangen
feitelijk meer op de A13. Een afweging is nodig:
ofwel de A4 Midden-Delfiand zo veel mogelijk voor regionaal verkeer gebruiken
met vrachtstroken en op de A13 paylanes voor het zakelijk personenverkeer;
ofwel op de A4 naast vrachtverkeer betaald medegebruik toestaan en daarmee
de A13 vooral voor regionaal woon-werkverkeer benutten.
De A4-Zuid kan vooral voor vrachtverkeer en al of niet betaald medegebruik door
lange-afstandsverkeer worden ingericht. De A16 blijft in alle gevallen voor het
vrachtverkeer van belang.
Zakencorridor
De maatregelen zoals voorgesteld in de Zakencorridor kunnen zowel voor vrachtverkeer als voor lange-afstandsverkeer tot op zekere hoogte profijtelijk zijn. Ten aanzien
van de Intercitycorridor treden deze beperkingen vooral op indien uitvoering van by-.
passes en dergelijke ook gepaard gaan met snelheidsbeperkingen. Voor het vrachtver keer geldt de beperking vooral doordat de belangen tussen Rotterdam en Den Haag
geografisch niet overeenstemmen. Daar waar de Zakencorridor vooral gebaat de A13
en A16/A13, liggen de voornaamste belangen voor het vrachtverkeer bij de A4
Midden-Delfiand.

8.2

Naar een samenhangende visie

In het bovenstaande is nog niet expliciet rekening gehouden met de samenstelling
van het verkeer zoals geanalyseerd in paragraaf 2.4. Wanneer daar wel rekening mee
gehouden wordt ontstaat het volgende beeld:
ten noorden van Rotterdam vooral accent op zakelijk personenverkeer op
middellange afstand;
ter hoogte van Rotterdam op de noordoostzijde accent op zakelijk personenver keer, op de zuid- en westzijde accent op vrachtverkeer;
ten zuiden van Rotterdam vooral accent op vrachtverkeer en langere afstanden.
Corridor Noord
Vanuit dit beeld geredeneerd is op het noordelijke deel van de A4 in de Randstad
vooral een oriëntatie op de maatregelen uit de zakencorridor relevant, waarbij
aangetekend moet worden dat het gericht plaatsen van congestie ter hoogte van
Leiden problematisch is. Bij Schiphol liggen er zowel belangen voor doelgroepen
voor doorgaand verkeer als voor bestemmingsverkeer. Hier lijken aanvullende maat-
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regelen voor de toegankelijkheid voor zakelijk verkeer en vrachtverkeer (ook in
relatie met A9-Oost) nodig.
Corridor Midden
Het nemen van doeigroepmaatregelen op de bestaande structuur stuit tussen Den
Haag en Rotterdam altijd op de beperkingen van het Kleinpolderplein. Oplossingen
zijn denkbaar via de A4-Midden-Delfland en/of via de A161A13. Dit resulteert in
twee mogelijkheden voor de zakencorridor tussen knooppunt Ypenburg en de
Drechtsteden:
Variant Oost (figuur 8.1)
In deze variant wordt de A4-Midden-Delfiand primair benut voor het vrachtverkeer. Daarnaast wordt het regionaal woon-werkverkeer zoveel mogelijk via de
A4-Midden-Delfiand afgewikkeld. Dit laatste schept mogelijkheden voor het
inrichten van de A13 en A161A13 als betaalwegen voor zakelijk personenverkeer.
Variant West (figuur 8.2)
Het vanuit zakelijk verkeer beschouwd minder profijtelijke alternatief is om de
zakenconidor via de A4-Midden-Delfiand aan te sluiten op de Rotterdamse Ruit.
Dat zou pleiten voor uitvoering van dit weggedeelte als betaalweg, maar wel
met veel aansluitingen. Lange-afstands- en vrachtverkeer profiteren mee
wanneer de betaalweg wordt doorgezet tot voorbij de Beneluxtunnel. Dit
betekent echter ook dat de noordtangent van Rotterdam (de A20) voor zakelijk
verkeer congestievrij moet blijven.
Corridor Zuid
Ten zuiden van Rotterdam kan het vrachtverkeer in belangrijke mate mee profiteren
van maatregelen uit de intercitycorridor. Hier kunnen bij knelpunten maatregelen
gericht op scheiding worden toegepast waarvan het lange-afstandsverkeer en het
vrachtverkeer profiteert.
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Bijlage 1: Beschrijving varianten
1.1

Varianten uitbreiding Burgerveen — Leiden

Tussen Burgerveen een Leiden bestaat de A4 momenteel uit 2 x 2 rijstroken. Er is
nog geen besluit genomen over de eventuele uitbreiding van dit wegvak.
In de startnotitie Trajectstudie/MER A4 Burgerveen/Leiden zijn de alternatieven voor
dit weggedeelte aangegeven. De volgende alternatieven worden onderscheiden:
0-alternatief;
Combinatie-alternatief;
Verbredingsalternatief;
Meest milieuvriendelijke alternatief.
-

0-alternatief
Het 0-alternatief gaat uit van de situatie in 2010, die ontstaat na uitvoering van het
bij de uitgangspunten genoemde beleid. Daarin wordt geen uitbreiding van het aantal
rijstroken van de A4 tussen Burgerveen en Leiden opgenomen.

Combinatie-alternatief
Dit alternatief is bijna gelijk aan het 0-alternatief. Tussen Leiden en Burgerveen
wordt in dit alternatief geen verbreding van de A4 opgenomen. Voor de oplossing
van de gesignaleerde problemen rond de A4 wordt in dit alternatief gezocht naar een
combinatie van toepassing van speciale doelgroepstroken en dynamisch verkeersmanagement op de A4 en vermindering van verkeersdruk op dit wegvak.

Verbredingsalternatief
Aansluitend op de momenteel in uitvoering zijnde verbreding van de A4 ten zuiden
van Leiden wordt de A4 tussen de aansluiting met de Nl 1-Oost (Leiden) en de A44
(Burgerveen) eveneens verbreed tot 2 x 3 rijstroken.

Meest milieuvriendelijke alternatief
Uit de beschikbare literatuur is niet op te maken wat dit alternatief exact inhoudt.
De Trajectnota waarin onder andere de effecten van de verschillende alternatieven in
kaart worden gebracht zal eind 1996 gereed zijn.

1.2

Varianten: Kruithuisweg — Kethelplein

Tussen Delft (Kruithuisweg) en Schiedam (Kethelplein) ontbreekt momenteel een
verbinding. Over dit wegvak zal in oktober een beslissing worden genomen. In de
trac/MER-studie worden vijf alternatieven met verschillende varianten besproken.
Deze alternatieven zijn:
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Nulalternatief
Geen uitbreiding van huidige infrastructuur, uitwerking van alle reeds besloten uitbreidingen (referentie-alternatief).
Aanleg van de A4
variant 1: 2 x 2 rijstroken;
variant 2: 2 x 3 rijstroken.
Beide varianten zijn verder onderzocht in combinatie met openbaar vervoer (naast de
weg een (snel)tram) en met doelgroepstroken. Ook de ligging van het tracé, op
maaiveld hoogte of verdiept, is onderzocht.
Sneltramalternatief
Geen aanleg van A4, maar het reeds aangebrachte weglichaam wordt gebruikt om er
een sneltramverbinding aan te leggen.
Verbreding A13
Er wordt geen A4 aangelegd, maar de A13 ten zuiden van de Kruithuisweg, wordt
verbreed van 2 x 3 naar 2 x 4 of 2 x 5. Dit alternatief wordt gecombineerd met
overige maatregelen:
variantAl3 +A16/A13:
samen met de verbreding van de A13 wordt er een extra aansluiting gemaakt
tussen de A13 en de A16;
variant A13 + A24:
samen met de verbreding van de A13 wordt er een extra snelweg aangelegd
(A24) naar het Ketheiplein;
variant A13 + tram:
In combinatie met de verbreding van de A13 wordt er op het weglichaam tussen
Delft en Schiedam een tramverbinding aangelegd;
doelgroepenvariant:
alle bovenstaande varianten zijn vervolgens onderzocht in combinatie met doelgroepstroken.
Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA)
Onderzocht is welk van bovenstaande (combinaties van) alternatieven het meest
milieuvriendelijk is. Dit is de verdiepte aanleg van de A4, met extra geluidswerende
maatregelen en extra openbaar-vervoermaatregelen.
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1.3

Varianten Hoogvliet - Klaaswaal

Tussen Hoogvliet en Klaaswaal is geen verbinding aanwezig. In de MARICOR-studie
is er sprake van een voortzetting van de doelgroepstroken van de Beneluxtunnel. Dit
gedeelte van de A4 (A4-Zuid) wordt dan een autosnelweg met 2 x 2 rijstroken. Onder
de Oude Maas zou een tunnel aangelegd worden. Bij de kruising met het Spui zou er
ofwel een tunnel, ofwel een brug aangelegd kunnen worden. Bij het verlaten van de
tunnels wordt gedacht aan een extra kruipstrook (voor vrachtverkeer).
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Bijlage 2: Maatregelen per scenario
Intercitycorridor
1.1

Amsterdam - Den Haag

Voor deze verbinding is momenteel eén mogelijke route namelijk via de A4. Deze
verbinding valt in de volgende schakels uiteen:

Amsterdam - Badhoevedorp
Scheiding is op deze schakel moeilijk te realiseren gezien de korte afstand tussen de
knooppunten De Nieuwe Meer en Badhoevedorp en de aanwezigheid van een
aansluiting. Een mogelijke maatregel is het doseren van het verkeer op de aansluiting
Sloten.
Passage Schiphol (Badhoevedorp - De Hoek)
Op het gedeelte tussen de knooppunten Badhoevedorp en De Hoek zijn rangeerbanen
gepland. Hier zal dus scheiding naar afstand worden toegepast.
Er is echter geen directe aansluiting bij Schiphol voor lange-afstandsverkeer. Het
hanteren van verschillende congestienormen voor de hoofdrijbaan en de parallelbaan
ligt op dit gedeelte dan ook niet voor de hand.
Schiphol - Burgerveen
In de huidige situatie zijn er vier stroken per richting. Zolang er geen congestie
optreedt kan worden volstaan met het mengen van verkeer.
De kans op overbelasting is echter groot door ontwikkelingen van woningbouw
in de Haarlemmermeer.
Bij overbelasting eerst: doseren bij de aansluitingen Hoofddorp en NieuwVennep.
Bij onvoldoende effect doseren: scheiding door twee stroken in het midden te
bestemmen voor doorgaand verkeer (Schiphol - Burgerveen) en de overige twee
stroken te bestemmen voor regionaal verkeer (Schiphol - Hoofddorp - NieuwVennep - Burgerveen).
-

Burgerveen - Prins Clausplein/Ypenburg
Zolang 2 x 3 congestievrij is: mengen van verkeer.
Indien er congestie optreedt3 :
in eerste instantie de doorstroming bij afritten verbeteren,
in tweede instantie doseren op de toeritten (capaciteitsbeperkend!),

Maatregelen gebaseerd op INTEGRATJON-StudieS voor de A4 Leiden - Burgeiveen
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in derde instantie herindeling van het dwarsprofiel, dit komt in feite neer
op het uitbreiden van het parallelbanensysteem tussen de Ni 1 en Zoeterwoude-Dorp.

1.2

Haagse regio - Rotterdam

Ten zuiden van Haagse regio kan een aantal opties worden onderscheiden voor de
verbinding tussen Den Haag en Rotterdam, namelijk:
'Westroute' (A4 via Harnaschknooppunt (zuidtangent Haags Hoefijzer), MiddenDelfiand, Kethelplein, Benelux, A4-Zuid, A29, Markiezaat).
'Oostroute' (via A13, Kieinpolderplein, A20 of A161 13, Terbregseplein en A16),
waarbij nog de keuze gemaakt kan worden voor de Noordoosttangent bij
Rotterdam.
Afhankelijk van de route kan als volgt een invulling aan de verschillende schakels
worden gegeven.

'Westroute' (A4 via Harnaschknooppunt (zuidtangenr Haags Hoefijzer),
Midden-Delfland, Kethelplein, Benelux, A4-Zuid, A29, Markiezaat)
A4 Harnaschknooppunt (zuidtangent Haags Hoefijzer), Midden-Delfiand en Kethelplein
Een voordeel is dat deze route aansluit op de doorgaande rijbanen bij Prins Clausplein en knooppunt Ypenburg.
Indien zuidtangent van het Haags Hoefijzer en de A4 Midden-Delfiand congestievrij zijn, zal er menging van het verkeer kunnen plaatsvinden (dus regionaal
medegebruik). Maar er is op termijn een (groot) risico op overbelasting, onder
andere door de mogelijke woningbouwontwikkelingen in de kustiocatie.
Een eerste optie ten aanzien van deze overbelasting is het doseren van het
verkeer op de aansluitingen 'Wateringen' en 'Delft-West'.
Een tweede optie is het afsluiten van de aansluitingen 'Wateringen' en 'DelftWest' waarmee beoogd wordt het regionale verkeer via de A13 en regionale
wegen af te wikkelen en de A4 door Midden-Delfiand alleen voor lange-afstandsverkeer bestemd is.
Een derde optie is het binnen het profiel van de A4 scheiden waarbij de middelste strook (2 x 1) bestemd is voor lange-afstandsverkeer en 2 x 2 voor alle
verkeer (dit betekent dus een verbreding).
Ad 1.

Ketheiplein - Benelux
Vanaf de 'expresslane' op A4 Midden-Delfiand (indien gekozen wordt voor de
tweede of derde optie, zie hierboven) wordt een halve aansluiting met A20-West
(Westland) en A20-Oost gerealiseerd.
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In dit scenario wordt een rijbaan met twee stroken (plus spitsstrook) voor
regionaal verkeer bestemd en het lange-afstandsverkeer vanaf A4 MiddenDelfiand wordt rechtstreeks op de andere twee stroken in de tunnel aangesloten.
De ligging van de lange-afstandsbanen in de tunnel kan tot problemen leiden in
de aansluiting met aanliggende wegvakken.
Bij het knooppunt Benelux wordt een volledige (noord en zuid) aansluiting/verbinding met A15-West (Maasvlakte) en A15-Oost gerealiseerd.

Benelux - Al 5 (Vaanplein/Ridderster)
Indien de A4-Zuid niet aangelegd wordt zal een directe (doorgaande) verbinding
tussen de twee lange-afstandsbanen uit de Beneluxtunnel op A15 (tot aan
Ridderster), gerealiseerd moeten worden: dus scheiding op gehele zuidtangent
Rotterdam.
Benelux - A4-Zuid
Er wordt hierbij uitgegaan van aanleg van de A4-Zuid met 2 x 2 rijstroken.
Vooralsnog zal er, op het verdere traject richting Antwerpen, nauwelijks risico
op overbelasting zijn. Dit betekent dat medegebruik door regionaal verkeer
gewoon kan plaatsvinden.
Indien er in de toekomst woningbouw in Hoeksche Waard plaats ligt in dit
scenario een functiescheiding voor de hand. De A4-Zuid zal hierbij primair voor
lange-afstandsverkeer worden aangelegd (zonder tussenliggende aansluitingen in
de Hoeksche Waard!) en de A29 bij Heinenoord zal gebruiken door regionaal
verkeer.
Mogelijk zal, voor een goede doorstroming van het lange-afstandsverkeer, een
parallelbaansysteem tussen de knooppunten Zoomland en Markiezaat noodzakelijk zijn.
Ad 2.

'Oostroute' (via A13, Kleinpolderpicin, A20 of Al6/13, Terbregseplein en
Al 6)
Knooppunt Ypenburg
Momenteel is het knooppunt Ypenburg zodanig vormgegeven dat de doorgaande
route als het ware richting de A4 Midden-Delfiand ligt. Zonder aanleg van de A4
Midden-Delfiand niet ligt het voor de hand de in knooppunt Ypenburg de hoofdrichring voor het doorgaand verkeer aan te passen.
Passage Delft
De huidige vormgeving bestaat uit 2 x 3 stroken. Met de reeds bestaande congestie
en de in dit model te verwachten verdere groei van het verkeersaanbod is verbetering
van de verkeersafwikkeling voor lange-afstandsverkeer alleen mogelijk door uitbreiding van de wegcapaciteit. Hierbij ligt het voor de hand uit te gaan van een vormge-
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ving met aparte parallelbanen voor het regionaal verkeer en vrijliggende rijbanen
zonder aansluitingen bij Delft voor het lange-afstandsverkeer.

Noordoosttangent Rotterdam, twee opties, namelijk via de A20 of A16/13:
Via de A20. Het Kleinpolderplein is een knelpunt bij het toepassen van scheidingsmaatregelen en blijft dus een bottleneck voor doorgaand verkeer. Op het de
A20 zelf (tussen Kleinpolderplein en Terbregseplein) zijn drie (theoretische)
mogelijkheden. Ten eerste doseren op toentten, ten tweede een eigen strook in
middenligging en ten derde vrijliggende banen ('verdieping op A20').
Via de aan te leggen Al 6113. In dit scenario kan de A16/A13 juist ten behoeve
van het doorgaande lange-afstandsverkeer worden aangelegd. Regionaal medegebruik zou dan, in tegenstelling tot de bestaande plannen, moeten worden
beperkt.
Brienenoordcorridor/knooppunten bij Ridderkerk
Op deze schakel is nu reeds een parallelbanensysteem dit is SANA in 'prima
forma'.
Bij het gedeelte tussen de knooppunten bij Ridderkerk is scheiding moeilijk te
realiseren (mede in verband met 'kruising' met de oost-west-achterlandverbinding A15).
Ridderkerk - Dordrecht - Moerdijk
Deze schakel bestaat nu uit 2 x 4 rijstroken. Bij congestie is in dit scenario en
zonder aanleg van de A4-Zuid op de A16 een herindeling van het dwarsprofiel
voor te stellen met uiteindelijk doorgaande rijbanen zonder aansluitingen tussen
Ridderkerk en Moerdijk. In de Drechttunnel zullen dan de middelste banen
worden gereserveerd voor doorgaand verkeer (dit betekent dat de aansluitingen
Dordrecht vanaf middenbanen worden afgesloten). Ten zuiden van de Drechttunnel bestaat de Al 6 momenteel uit 2 x 3 rijstroken. In dit scenario ligt herindeling van het dwarsprofiel naar 2 x 2 + 2 stroken voor de hand.
Moerdijk - Breda - Belgische grens
De aansluiting van Moerdijk via knooppunt KJaverpolder. Ten zuiden van Klaverpolder is de huidige vormgeving 2 x 2. Uitgaande van de oostroute ligt het voor de
hand om in dit scenario ter hoogte van Breda bij uitbreiding toe te werken naar een
scheiding naar afstand (met aansluiting op de A59).
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Vrachtcorridor

2.1

Amsterdam - Den Haag

Amsterdam - Schiphol
Allereerst dient op deze schakel de noodzaak voor voorrang voor het vrachtverkeer ter discussie gesteld te worden: er ligt namelijk een goede parallelle route
(Westrandweg) die ook direct aansluiting geeft op het Westelijk Havengebied.
De prognoses voor de toekomst geven aan dat, er met de huidige vormgeving
van de weg overbelasting optreedt. Mengen is op deze schakel dus niet mogelijk.
Vrachtstroken rechts zijn moeilijk te realiseren (het gaat namelijk om een
afstand van ongeveer 3 km tussen twee knooppunten en een aansluiting).
Doseren bij de aansluiting Sloten kan wel gerealiseerd worden.
Passage Schiphol
De eerste optie is het mengen van verkeer op zowel hoofd- als parallelbaan.
Een tweede optie is het doseren van de toerit Schiphol op de parallelbaan met
een by-pass voor vrachtverkeer. Op de parallelbaan zijn namelijk maar twee
stroken beschikbaar, dus een vrachtstrook is niet mogelijk.
Een derde aanvullende optie is het nemen van maatregelen op de hoofdrijbaan.
Hier zijn drie stroken beschikbaar, waarvan één bestemd kan worden voor
vrachtverkeer.
Bij het knooppunt Badhoevedorp ligt er voor het vrachtverkeer een duidelijk
belang in de aansluiting van de A4 op de A9-Oost. Hier bieden vrachtstroken op
de verbindingswegen tussen de A4 en de A9 een goede oplossing.
Schiphol - Burgen'een
De kans op overbelasting is op deze schakel groot, dus mengen is geen optie.
Op deze schakel zijn momenteel twee aansluitingen (en mogelijk drie aansluitingen), dus een strook rechts is minder eenvoudig toe te passen.
De beste optie is: toentdosering en eventueel by-passes bij Hoofdorp (in verband
met het vrachtverkeer van en naar Aalsmeer). Indien doseren onvoldoende is,
kan in dit scenario gedacht worden aan een aparte doorgaande rijbaan voor
vrachtverkeer tussen het knooppunt De Hoek (met de A5) en Burgerveen.
Burgerveen - Prins Clausplein
Zolang drie stroken voldoende zijn, wordt uitgegaan van het mengen van het
verkeer.
Bij congestie wordt voorgesteld de doorstroming op afritten te verbeteren en
vervolgens toeritdosering toe te passen.
Een strook aan de rechterkant voor vrachtverkeer is moeilijk te realiseren in
verband met de diverse aansluitingen op korte onderlinge afstanden.
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Ten slotte is een oplossing om twee rangeerstroken te maken en twee stroken
voor lange-afstandsvrachtverkeer. Een nadeel hiervan is dat er dan waarschijnlijk sprake is van een overcapaciteit op de stroken voor lange-afstandsvrachtverkeer. Medegebruik door regionaal verkeer kan middels een betaalsysteem.

2.2

Haagse regio - Rotterdam

Ten zuiden van Haagse regio kunnen een aantal opties worden onderscheiden voor
de verbinding tussen Den Haag en Rotterdam, namelijk:
'Westroute' (A4 via Harnaschknooppunt (zuidtangent Haags Hoefijzer), MiddenDeIfl and, Kethelplein, Benelux, A4-Zuid, A29, Markiezaat).
'Oostroute' (via A13, Kleinpolderplein, A20 of A16113, Terbregseplein en A16),
waarbij nog de keuze gemaakt kan worden voor de Noordoosttangent bij
Rotterdam.
Afhankelijk van de route kan als volgt een invulling aan de verschillende schakels
worden gegeven.
Ad 1.

'Westroute' (A4 via Harnaschknooppunt (zuidtangent Haags Hoefijzer),
Midden -Delfiand, Kethelplein, Benelux, A4-Zuid, A29, Markiezaa t)
A4 Midden-Delfiand
De westroute, met aanleg van de A4 Midden-Delfiand heeft door zijn geografische
ligging in het scenario Vrachtcorridor een sterke voorkeur (voor vrachtverkeer directe
routes naar Maasvlakte en Westland). De A4 Midden-Delfiand krijgt daarmee een
belangrijke functie voor vrachtverkeer. De verkeersafwikkeling moet worden gegarandeerd door de A4 Midden-Delfiand primair te bestemmen voor vrachtverkeer en
overig verkeer in beperkte mate toe te laten. Vormen die hiervoor denkbaar zijn
doseren, beperken aansluitingen en betaald medegebruik.
Kethelpein - Benelux
Omdat de knooppunten Beneluxster en Kethelpein belangrijke uitwisselpunten voor
het vrachtverkeer zijn is het belangrijk deze punten filevrij te houden. Dit kan door
de file van overig verkeer middels rijbaandosering in de tunnel te plaatsen (spitsstrook en overige stroken als buffer). Vrachtverkeer via buitenste banen leiden met
voorrang toelaten op A20, Al 5 en A4-Zuid.

A4-Zuid
De A4 Zuid verdient voorkeur boven de A16 in verband met directere relaties voor
vrachtverkeer. Dit geldt in versterkte mate bij een ontwikkeling van de Tweede
Maasvlakte. In dit scenario wordt de A4-Zuid dus primair aangelegd voor vrachtverkeer. Ook hier is beperkt medegebruik voor overig verkeer mogelijk door beperkte
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aansluitingen, doseren of betalen. In het zuiden kan op de bestaande delen (A29 en
A4) naar verwachting worden volstaan met mengen.
Mogelijk zal op het gedeelte tussen de knooppunten Zoomland en Markiezaat
rijbaandosering voor A58 (uit oost) en A58 (uit west) met by-passes voor vrachtverkeer nodig zijn.

'Oostroute' (via A13, Kleinpolderplein, A20 of A16/13, Terbregsepicin en
Al 6)
Indien A4 Midden-Delfiand niet wordt aangelegd dienen op de A13 maatregelen
te worden genomen. In verband met het aantal aansluitingen moeten dit aparte
vrachtbanen in middenligging zijn. Dat betekent wel dat deze banen alleen voor
het lange-afstandsvrachtverkeer zijn te gebruiken.
Indien voor vrachtbanen wordt gekozen dienen deze direct aan te sluiten op
Al6/13 naar Brienenoordcorridor. Op de Al 6113 is beperkt medegebruik mogelijk door doseren bij de aansluiting(en), beperken van het aantal aansluitingen of
betalen.
Brienenoordcorridor aansluiten op vrachtstrook op de doorgaande oostbaan,
nieuwe vrachtstrook op doorgaande westbaan.

Ad 2.

Passage Ridderkerk
Vrachtstroken en vrachtbanen zijn moeilijk realiseerbaar in verband met diverse aansluitingen en het aantal uitwisselingen voor vrachtverkeer op dit traject. Een optie is
om de files voor deze knooppunten met vracht-by-passes neer te zetten: dus 's ochtends op AlS-Oost en A16-Zuid en 's avonds op parallelbaan Brienenoordcorridor en
eventueel op de Al 5-West.
Passage Dordrecht
Op dit traject is menging op termijn niet mogelijk. Vrachtstroken in rechterligging is
in verband met de aansluitingen niet mogelijk. Een vrachtbaan biedt geen mogelijkheden voor medegebruik van vrachtverkeer van en naar de Dordtse regio. Een
oplossing die goed toepasbaar is is het doseren bij de toeritten in de Drechtsteden.
Als dit onvoldoende oplossing biedt kan gedacht worden aan dosering op de hoofdrijbaan. 's Ochtends kan de Moerdijkbrug gebruikt worden als doseerpunt met vrachtby-pass en 's avonds kan de Drechttunnel gebruikt worden als doseerpunt (waarbij
vrachtverkeer kan passeren.
Al 6-Zuid

Een extra strook dient primair benut te worden voor vrachtverkeer.
Een overzicht van de maatregelen is weergegeven in figuur 6.1.
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Zakencorridor

3.1

Amsterdam - Den Haag

Amsterdam - Badhoevedorp
In dit scenario is het streven erop gericht om in ieder geval de Ring van Amsterdam
filevrij te houden ten behoeve van de bereikbaarheid voor zakelijk personenverkeer.
Op de toeleidende hoofdwegen kan het principe van rijbaandosering met betaalde bypass worden toegepast.
In de ochtendspits kan deze schakel tussen de knooppunten De Nieuwe Meer en Badhoevedorp als buffer worden gebruikt met een doseerpunt bij de Nieuwe Meer en een
betaalde by-pass over de hele lengte. In de avondspits is hetzelfde toepasbaar voor
knooppunt Badhoevedorp. Hierbij is eventueel vanuit zuidelijke richting een uitloper
van de by-pass richting Schiphol mogelijk.
Tussen Schiphol en Prins Clausplein
Op het hele traject doen zich enerzijds diverse knelpunten voor, terwijl anderzijds
veel uitwisseling voor zakelijk personenverkeer nodig is. Doseren op rijkswegen met
betaalde by-pass is slechts op een beperkt aantal trajecten uitvoerbaar:
vanuit noordelijke richting kan dit plaats vinden bij het knooppunt De Hoek
(zowel doseren op de A4 als op de A5). Vanuit de bereikbaarheid van Schiphol
gedacht is doseren op de hoofdrijbaan een optie;
vanuit zuidelijke richting kan worden gedoseerd bij het knooppunt Burgerveen
(met name op de N44);
vanuit noordelijke richting bij Roelofarendsveen;
vanuit zuidelijke richting tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp.
Geconcludeerd moet worden dat bovenstaande strategie voor dit traject moeilijk uit
te voeren zal zijn en ook veel risico's kent. De totaal ondervonden hinder kan
duidelijk toenemen zonder garanties dat dit voor het zakelijk personenverkeer niet
het geval is. Het lijkt een moeilijk begaanbare weg om met doseren files te plaatsen.
Een optie in dit scenario is om langs de volledige A4 een 'advanced pay-lane' aan te
leggen.

3.2

Haagse regio - Rotterdam

Ten zuiden van Haagse regio kunnen een aantal opties worden onderscheiden voor
de verbinding tussen Den Haag en Rotterdam, namelijk:
1. 'Westroute' (A4 via Harnaschknooppunt (zuidtangent Haags Hoefijzer), MiddenDelfiand, Kethelplein, Benelux, A4-Zuid, A29 en Markiezaat).
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'Oostroute' (via de A13, het Kleinpolderplein en de A20 of via A16113, het
Terbregseplein en de A16), waarbij nog de keuze gemaakt kan worden voor de
Noordoosttangent bij Rotterdam.
In tegenstelling tot de andere scenario's speelt in dit scenario de westroute een
ondergeschikte rol, de zakelijke verkeersstromen concentreren zich immers op de A13
en de noord- en oosttangent van de Rotterdamse Ruit. Een invulling van maatregelen
voor de 'westroute' blijft in dit scenario daarom buiten beschouwing.
2.

Voor de 'oostroute' is de invulling als volgt.

A13 tussen Ypenburg en Kleinpolderplein
Mengen is op deze schakel een kansloze optie, want de A13 is op het gedeelte Delft Rotterdam al overvol (er is hier namelijk geen parallelleverbinding).
De strategie is daarom als volgt:
Een eerste optie is het uitbreiden van de capaciteit met betaalstroken. De kans is
echter groot dat de file dan nog niet op die plaats komt te staan waar die
'gewenst' is. Een ander nadeel is dat het moeilijk wordt de betaalstroken congestievrij te bereiken.
Een tweede optie is een capaciteitsuitbreiding door betaalstroken en bufferruimte
voor overig verkeer. Dit betekent dat, vanuit noordelijke richting, bij het
knooppunt Kleinpolderplein dosering plaatsvindt. In de middag geldt het
omgekeerde voor het knooppunt Ypenburg.
Een derde optie de A13 in zijn geheel in te richten als betaalbaan. De A4
Midden-Delfiand is gratis en dient als overloop voor het regionale verkeer.
Een vierde optie is het aanbieden van de A4 Midden-Delfiand als betaalbaan. Dit
is echter vanuit de structuur van de Zakencorridor niet gewenst.
A20 (noordtangent Rotterdam)
Voorgesteld wordt op de A20 het select systeem vrij extreem toepassen door het
verkeer in feite voor de ruit (met name voor de noord- en oosttangent) te bufferen
met passerende betaalstroken voor zakelijk verkeer.
Benelux
Opslagplaats + betaalde by-pass.
Al 6 Brienenoordcorridor en Ridderkerk
Indien op de A20 een betaalstrook wordt aangelegd dient deze aan te sluiten op
betaaistrook op de doorgaande oostbaan van de A16. Een nieuwe betaalstrook dient
te worden gerealiseerd op de doorgaande westbaan.
Passage Ridderkerk
Pay-lanes zijn moeilijk te realiseren in verband met de diverse aansluitingen. Een
optie is het neerzetten van de files voor deze knooppunten met (betaalde) by-passes
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Dit betekent dus 's ochtends op Al 5-Oost en Al 6-Zuid en 's avonds op parallelbaan
Bricor en eventueel AlS-west.
Passage Dordrecht
's Ochtends kan de Moerdijkbrug gebruikt worden als doseerpunt met een betaalde
by-pass. 's Avonds kan de Drechttunnel fungeren als doseerpunt, waarbij zakelijk kan
passeren. Een andere mogelijkheid is het doseren bij de verschillende aansluitingen
Drechtsteden.
Al 6-Zuid
In principe kan het verkeer hier gemengd worden. Indien er congestie optreedt dient
een extra strook primair te worden benut voor zakelijk verkeer. Een andere mogelijkheid is het toepassen van een 'geavanceerde betaaistrook'.
Een overzicht van de maatregelen is weergegeven in figuur 7.1.
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