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Samenvatting
Aanleiding, doel en vraagstelling
Van oudsher is de weginfrastructuur in grensstreek Noord- en Zuid-Holland (de regio‟s Zuid-Kennemerland, Haarlemmermeer en Holland-Rijnland) noord-zuid georiënteerd. In de loop der jaren echter
hebben de ruimtelijke en economische relaties, en daarmee ook de verkeersrelaties, meer en meer
een oost-westoriëntatie gekregen. Als gevolg hiervan moet het autoverkeer in het noordelijke deel
van de grensstreek zich door de woonkernen heen „persen‟ van de gemeenten Hillegom (Hillegom,
Beinsdorp), Bloemendaal (Vogelenzang, Bennebroek), Heemstede en Haarlemmermeer (Zwaanshoek). Met alle gevolgen van dien voor de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid. Deze problematiek zal in de komende jaren in ernst toenemen als gevolg van de bouw van duizenden woningen
in de Westflank van de Haarlemmermeer en in de Bollenstreek en van de grootschalige ontwikkelingen rond Schiphol.
Figuur S.1. Plangebied, knelpunten en globale duiding nieuwe verbinding
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Vervolg Grensstreekstudie uit 2008
In de Bereikbaarheidsstudie Grensstreek Noord-Holland en Zuid-Holland uit 2008 zijn vier alternatieve oplossingen bestudeerd voor de bereikbaarheidsknelpunten in de grensstreek. Daaruit blijkt
dat een noordelijke verbinding tussen de N205 en N206, globaal het gebied tussen De Zilk en
Zwaanshoek het meeste bijdraagt aan een oplossing voor de genoemde verkeersproblematiek. In de
voorliggende studie, het vervolg op de Grensstreekstudie, zijn voor een noordelijke verbinding tussen
de N205 en de N206 tracéalternatieven ontwikkeld en deze vervolgens geanalyseerd op hun effecten voor verkeer, milieu en leefbaarheid, landschap, kosten en baten.
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Regionale verkenning conform MIRT
Omdat de mogelijke nieuwe wegverbinding in sterke mate samenhangt met de ruimtelijke en economische
ontwikkelingen in de regio en de verbinding een bovenregionaal belang vertegenwoordigt is gekozen om een
regionale verkenning conform de MIRT-spelregels uit te voeren. De wegverbinding betekent een verbetering van
de bereikbaarheid voor de internationale economische zwaartepunten Greenport Duin- en Bollenstreek, Schiphol en ACT en voor het Randstadproject Westflank Haarlemmermeer. Hiermee heeft het project een (inter)nationale dimensie en zijn er overwegingen om het in het MIRT op te nemen.

Plan- en studiegebied (hoofdstuk 1)
Het plangebied - het zoekgebied voor het uiteindelijke tracé - wordt in het westen begrensd door de
N206 en in het oosten door de N205. In het noorden en zuiden zijn de bebouwde gebieden van
Vogelenzang, Bennebroek, Zwaanshoek en Hillegom de grens. Het studiegebied bestaat uit de regio‟s Duin- en Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer. Dit is de relevante schaal voor
de voornaamste herkomst-bestemmingsrelaties en economische baten.
Figuur S.2. Plan- en studiegebied

Probleemanalyse verkeer (hoofdstuk 2)
In grote lijnen zijn de verkeers- en vervoersproblemen als volgt:
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Er ontbreekt een robuuste oost-westverbinding in de grensstreek. De bestaande Ringvaartkruisingen worden door een groeiende hoeveelheid verkeer belast. Dit leidt tot onvoldoende bereikbaarheid van (toekomstige) woon- en werklocaties en sluipverkeer, verkeersdrukte en verkeersonveiligheid in Hillegom, Bennebroek, Zwaanshoek, Beinsdorp en Heemstede.



In de noord-zuidrichting hebben de N206 en N208 een dubbele, conflicterende functie. Enerzijds hebben zij een regionale functie waarbij doorstroming van verkeer op deze wegen van belang is; anderzijds faciliteren zij lokaal verkeer. De combinatie zorgt voor verkeersonveilige situaties.



De verkeersinfrastructuur in de grensstreek volstaat nu niet; dit leidt in de toekomst tot een
infarct. Extra inwoners en arbeidsplaatsen, met name door de plannen voor de Westflank Haarlemmermeer en Amsterdam Connecting Trade (ACT), leiden onvermijdelijk tot extra verkeer.

Figuur S.3. Verkeersintensiteiten in 2005

Opmerking: de bij de Leidsevaart in Vogelenzang aangegeven intensiteiten zijn niet meer actueel.
Het wegvak is aangepakt en heeft nu een aanzienlijk lagere verkeersdruk. Dit verkeer rijdt nu grotendeels over de Vogelenzangseweg en de Bekslaan. Hetzelfde geldt ook voor figuur S.7 en S.9.
Ruimtelijke en economische zwaartepunten en ontwikkelingen (hoofdstuk 3)
In het studiegebied is een aantal economische kerngebieden van bovenregionaal belang te vinden.
Daarnaast zijn er omvangrijke plannen voor woningbouw en aanleg van bedrijventerreinen. De ver-
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binding die onderwerp is van deze studie is een nu nog ontbrekende schakel in de route die deze
zwaartepunten en ontwikkelingen met elkaar verbindt (figuur S.4).
De volgende kerngebieden en ontwikkelingen hebben belang bij een verbeterde bereikbaarheid:


As katwijk-Leiden. Hier zijn vijf grote projecten die onderling sterk samenhangen: Vliegkamp
Valkenburg, RijnlandRoute, RijnGouwelijn, Knoop Leiden-West en Oostflank Leiden. Deze projecten dragen bij aan de doelstelling van het Rijk en de regio om in het gebied Leiden-Katwijk een
internationaal vestigingsmilieu te creëren voor kennisintensieve bedrijvigheid en hoogwaardig
wonen. Het programma omvat de ontwikkeling van 15.400 woningen in de periode 2010-2020,
het realiseren van infrastructuur en economische ontwikkeling (bio science).

Figuur S.4. Verbinding N205-N206 onderdeel van route bovenregionale zwaartepunten



De Greenport Duin- en Bollenstreek is net als de andere vier greenports door het Kabinet aangewezen om de economische kracht van de tuinbouw verder te vergroten - en daarmee de internationale concurrentiepositie van Nederland. In de Duin- en Bollenstreek ligt circa 2700 hectare
aan bollengrond (400 land- en tuinbouwbedrijven), tien procent van het totale Nederlandse productieareaal van bloembollen. De handels- en exportbedrijven in de Duin- en Bollenstreek verzorgen 80 procent van de wereldhandel in bloembollen. De Keukenhof trekt 800.000 bezoekers
per jaar en het aantal toeristische overnachtingen in het gebied bedraagt 2,7 miljoen per jaar.
De clusters bloembollen, glastuinbouw en toerisme in de Duin- en Bollenstreek bieden gezamenlijk werk aan 9.100 volledige arbeidsplaatsen.
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Westflank Haarlemmermeer. Het Westflank-voorkeursmodel (figuur S.5) heeft twee concentraties woningbouw tussen Nieuw-Vennep en de Ringvaart. In het noordelijk deel van de Westflank
wordt een bosrijke omgeving gerealiseerd met omstreeks 2.000 woningen. In het middengebied
wordt het zwaartepunt van de woningbouw voorzien in Zwaanssluis en Buiten Vennep met circa.
5.000 woningen in een nieuw waterrijk landschap. Ten slotte worden Lisserbroek circa 2.000
woningen gebouwd. De zuidpunt van het gebied behoudt zijn open en agrarische karakter. Binnen dit verstedelijkingsmodel wordt uitgegaan van de mogelijkheid om de verbinding N205N206 te realiseren. Ook de overige regionale (weg)verbindingen worden aangepast om de nieuwe functies bereikbaar te maken.

Figuur S.5. Nieuwe functies Hillegom en Westflank Haarlemmermeer



Park van de 21ste Eeuw (Park21). Realisatie van een gebied ten zuiden van Hoofddorp van circa
1.000 hectare met groene en recreatieve functies voor de bewoners van de Haarlemmermeer
en de regio.



PrimAviera is een nieuw, toekomstig, grootschalig glastuinbouwgebied in de Haarlemmermeer.
Het gebied is circa 450 hectare groot (bruto) en ligt ingeklemd tussen de A4 aan de westkant en
de Aalsmeerderweg ten oosten van de locatie.



„Amsterdam Connection Trade Beyond Logistics‟ (ACT) is een nieuw te ontwikkelen grootschalig
logistiek knooppunt ten zuidwesten van Schiphol, waar logistieke en aanverwante ondernemingen zich vestigen. Het doel van ACT is het op duurzame wijze versterken van de internationale
concurrentiepositie van het luchtvrachtcomplex op en rond Schiphol, waarbij de negatieve effec-
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ten op de omgeving (emissies, verkeer) zo beperkt mogelijk worden gehouden. De bedrijventerreinen die binnen ACT worden ontwikkeld, voorzien in 200 ha uitgeefbare grond. Daarvan is 41
ha per direct beschikbaar, de overige delen worden naar verwachting in de periode tot 2012 uitgegeven. Het totale project loopt tot circa 2030.


Mainport Schiphol. In de Nota Ruimte en Mobiliteit heeft het Kabinet uitgesproken dat Schiphol
zich tot 2030 op de huidige locatie verder moet kunnen ontwikkelen. De groei van Schiphol is
echter niet onbeperkt. In de Luchtvaartnota stelt het Kabinet maxima aan de ontwikkeling van
het aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol. Schiphol is een belangrijke pijler onder de internationale concurrentiepositie en de economische ontwikkeling van de Randstad. Mainport Schiphol
functioneert als een geheel van samenhangende en elkaar versterkende bedrijven en activiteiten. De ontwikkeling van Schiphol heeft gevolgen voor het gebruik van de landzijdige infrastructuur.



Greenport Aalsmeer. Het sierteeltcomplex Aalsmeer en omgeving - bestaande uit de glastuinbouwgebieden in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer en Uithoorn - is net
als de andere vier greenports een gebied waar de ontwikkeling van de tuinbouw en de daaraan
verbonden kennisinstellingen, logistieke en dienstverlenende bedrijvigheid geleid heeft tot een
sterke internationale concurrentiepositie van het sierteeltcomplex. Greenport Aalsmeer zorgt
voor circa 50.000 volledige arbeidsplaatsen. De exportwaarde van de totale Nederlandse sierteelt bedraagt 7,5 miljard euro (2005). Daarnaast zorgt de sierteelt voor een relatief hoge productie- en toegevoegde waarde.

Wanneer de Nieuwe Bennebroekerweg in oostelijke richting wordt doorgetrokken naar de N201,
ontstaat een robuuste verbinding tussen de Greenports Aalsmeer, Duin- en Bollenstreek, ACT en de
nieuwe aansluiting met de A4. Dit kan de samenwerking en kennisuitwisseling tussen bedrijven uit
de verschillende Greenports bevorderen. De ruimte die ACT biedt, kan voor het ruimtegebrek in de
Duin- en Bollenstreek mede een oplossing bieden. Daarnaast wordt de bloemenveiling in Aalsmeer
beter bereikbaar voor bedrijven uit de Greenport Duin- en Bollenstreek.
Landschap (hoofdstuk 4)
In het studie- en plangebied zijn drie hoofdtypen voor het landschap te onderscheiden, met daarbinnen enkele specificaties. Van west naar oost:


Het reliëfrijke duinlandschap van de jonge duinen (natuur, recreatie, waterwinning).



Het landschap van de oude duinen, bestaande uit het (grotendeels afgegraven) landschap van
strandwallen en -vlakten, waarbinnen de zanderijen de hoofdmoot vormen.



De wat lager gelegen veenpolders (Oosteinder- en Vosse- & Weerlanerpolder tussen Hillegom en
Bennebroek) op de overgang van strandwallen naar droogmakerij.



De beduidend lager gelegen (voormalige) veen- en kleilandschappen, nu in de vorm van de
droogmakerij Haarlemmermeer.

Gebaseerd op de landschapsanalyse en -beschrijving en op de cultuurhistorische kaarten van Noorden Zuid-Holland in hoofdstuk 4 is een (voorlopige) waardenkaart voor het landschap gemaakt, die

“Van Greenport tot Mainport” – Regionale verkenning conform MIRT N205-N206; eindrapport

vi

gebruikt is bij de toetsing van de later opgestelde tracéalternatieven voor een nieuwe wegverbinding
tussen de N206 en de N205 (figuur S.6).
Op de kaart zijn de uit cultuurhistorisch oogpunt (zeer) waardevolle vlakken aangegeven (met name
de zanderijen) en de mate van openheid, die van betekenis is voor de visuele samenhang in een
polder. Lijnen zijn vooral van belang als zij een breuk of overgang markeren (zoals de Ringdijk en
Ringvaart) of elementen in het landschapsbeeld duiden en structureren (zoals laanbeplantingen en
waterwegen). Als punten zijn onder meer landmarks relevant, maar bewust is hier ook het begrip
'ensemble' aan toegevoegd, omdat juist een combinatie op een bepaalde plek van vlakken, lijnen en
punten (bebouwing) een hoge landschappelijke herkenbaarheid en dus ook waarde heeft.
Figuur S.6. Cultuurhistorische en landschappelijke waarden

De landschappelijke analyse leidt tot de volgende conclusies:


De Ringvaart markeert een scheiding tussen twee werelden qua onderlegger, schaal, geschiedenis en functies. Beide landschappen vereisen een eigen aanpak.



Er is ook een duidelijk verschil in ontwikkelingsdynamiek (ook voor de toekomst): de Bollenstreek ontwikkelt zich in relatief kleine stappen verder, de westelijke Haarlemmermeer wacht
een verdergaande grootschalige transformatie.



Dit houdt in dat in de Bollenstreek bij nieuwe ingrepen, zoals een nieuwe weg, primair een defensieve strategie op het aspect landschap gevolgd zal worden. Bij de Haarlemmermeer zal het
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accent meer moeten liggen op het benutten van kansen bij de inpassing in en de ontwikkeling
van nieuwe landschappen als het gevolg van de voorgenomen transformaties.
Referentie- en planalternatieven (hoofdstuk 5)
Referentiealternatief (paragrafen 5.2 en 6.1)
Het referentiealternatief (de situatie zonder realisatie van de voorgenomen verbinding) dient als
vergelijkingsbasis om na te gaan of en in hoeverre de planalternatieven een verbetering of verslechtering betekenen. In het referentiealternatief wordt uitgegaan van voorgenomen beleid; het is dus
niet „niets doen‟. In het onderhavige onderzoek is als referentiealternatief een nul+-alternatief gehanteerd. Volgens de strikte definitie mogen in het nulalternatief namelijk alleen vastgestelde projecten opgenomen worden die vóór 2020 worden ontwikkeld. De voorgenomen bouwontwikkelingen
in de Westflank van de Haarlemmermeer zijn echter nog niet vastgesteld en zullen deels na 2020
gerealiseerd worden. Een nulalternatief zonder bouwontwikkelingen in de Westflank zou leiden tot
een onrealistisch referentiescenario. Daarom is er voor gekozen om in plaats van het nulalternatief
een nul+-alternatief te hanteren dat een doorkijk geeft naar de situatie in 2030, wanneer de Westflank wel volledig is ontwikkeld. De maatregelen uit het MIRT die vóór 2020 gepland staan, maken
eveneens deel uit van de autonome ontwikkeling en dus ook van het referentiealternatief. Verder is
er in het referentiealternatief (evenals in de planalternatieven) om dezelfde reden van uitgegaan, dat
de Nieuwe Bennebroekerweg 2x2 rijstroken heeft gekregen en via een nieuwe aansluiting op de A4
is aangesloten. Op de inrichting van de Nieuwe Bennebroekerweg wordt nog apart gestudeerd in de
studie Wegenstructuur Haarlemmermeer, die getrokken wordt door de provincie, met deelname van
Haarlemmermeer en de stadsregio Amsterdam.
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Figuur S.7. Verkeersintensiteiten bij referentiesituatie in 2020+

Planalternatieven (paragrafen 5.3, 5.4, 5.5 en 5.6)
Om de impact van de tracés op het landschap en bestaande bebouwing zoveel mogelijk te beperken, is gezocht naar tracés die de waardevolle elementen in het landschap en de moeilijk te amoveren bebouwing zoveel mogelijk ontzien. Er zijn vier planalternatieven ontwikkeld:
1. Zuid: een zo zuidelijk mogelijk op de N206 aantakkend tracé, dat langs de noordrand van Hillegom loopt en daar de Ringvaart kruist op weg naar de aantakking op de N205 en de Nieuwe
Bennebroekerweg.
2. Midden: legt tussen Hillegom en N205 via een noordelijker gelegen tracé de verbinding met de
N206.
3. Noord: het meest noordelijk gelegen tracé, in zekere zin een langs de zuidrand van Kennemerland doorgetrokken Nieuwe Bennebroekerweg.
4. Kleine Maatregelen: tracé over grotendeels bestaande infrastructuur waarbij relatief kleine aanpassingen worden gedaan.
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Figuur S.8. De planalternatieven

Verkeerseffecten (hoofdstuk 6)
Kleine Maatregelen
Een essentiële vraag bij de keuze voor een nieuwe wegverbinding is altijd of de verkeers- en leefbaarheidsproblemen niet in zijn geheel of in ieder geval in belangrijke mate opgelost kunnen worden
door specifieke, kleinere maatregelen in het bestaande netwerk van verbindingen. Dit kan goedkoper zijn en nieuwe problemen elders voorkomen. Het alternatief Kleine Maatregelen gaat uit van een
verbinding die grotendeels over bestaande infrastructuur verloopt. De verbinding tussen de N205 en
de N206 wordt in dit alternatief gelegd over de N442 en loopt via een nieuwe, parallel aan het spoor
te realiseren weg westelijk langs het station Hillegom en takt daar aan op de Pastoorslaan. In het
verlengde van de Weerlaan takt de verbinding via een nieuw te realiseren brug over de Ringvaart
aan op de noordelijke randweg van Nieuw-Vennep.
Uit modelberekeningen en analyses blijkt dat het oplossend vermogen van het voor deze studie
ontwikkelde Kleine Maatregelen-alternatief gering is en niet voldoende om de doelstellingen (met
name die ten aanzien van leefbaarheid) te bereiken. Er zal geen sprake zijn van een afname van
verkeer door de kernen, met uitzondering van Hillegom en Beinsdorp en de regionale bereikbaarheid
verbetert niet substantieel.
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Planalternatieven Zuid, Midden en Noord
De exacte ligging van de tracés geeft nauwelijks verschil in verkeerskundige effecten. Voor de verkeersanalyse is dan ook geen onderscheid gemaakt tussen de drie alternatieven Zuid, Midden en
Noord.
In de referentiesituatie (2020+) is sprake van fors meer verkeer ten opzichte van de huidige situatie
(2005). Vooral op de N205 (+ 173 %) en de N206 (+ 54 %) is sprake van een forse toename. De
(aanzienlijke) toenames op de wegen in het studiegebied zijn met name het gevolg van de ruimtelijke ontwikkelingen van de Westflank en de realisatie van ACT. De ontoereikende capaciteit van delen
van de N208 en de N206 worden dan in de spits een probleem. Met voorzetting van het huidige
beleid kunnen deze knelpunten niet opgelost of voorkomen worden. Extra maatregelen zijn nodig om
een verkeersinfarct in de toekomst te voorkomen.
De nieuwe verbindingsweg zal - vergeleken met de referentiesituatie 2020+ - zorgen voor circa
29.900 motorvoertuigen per etmaal op het oostelijk gedeelte van de nieuwe verbinding (N208 –
N205). Het westelijke gedeelte van de nieuwe verbindingsweg (N206 – N208) heeft circa 18.200
motorvoertuigen per etmaal. In figuur S.9 zijn de verschillen ten opzichte van de referentiesituatie
(zonder nieuwe verbinding) weergegeven.
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Figuur S.9. Verschil in etmaalintensiteiten tussen het planalternatief en het referentiealternatief

Voor de regionale hoofdwegen in het studiegebied gelden de volgende verkeerskundige conclusies:


Op de N208, de belangrijke route door de dorpskernen van Hillegom en Bennebroek, zal als
gevolg van de nieuwe verbinding sprake zijn van een toename van verkeer, met name in de nabijheid van de aansluiting op de nieuwe weg. De verkeerstoename bedraagt ongeveer 9.000
motorvoertuigen per etmaal aan de noordzijde (kant van Bennebroek) en 5.000 motorvoertuigen per etmaal aan de zuidzijde (kant van Hillegom).



De intensiteit op de N206-zuid (Noordwijkerhout-De Zilk) neemt toe met circa 4.000 motorvoertuigen per etmaal.



De intensiteit op de N206 door Vogelenzang neemt aanzienlijk af in vergelijking met de referentiesituatie (-8.500 motorvoertuigen per etmaal). De nieuwe verbinding en de N208 nemen de
functie van de weg door Vogelenzang (N206) over.



De verbindingsweg ontlast de kernen van Hillegom, Bennebroek, Zwaanshoek, Beinsdorp, Vogelenzang en Heemstede waardoor de bereikbaarheid (en leefbaarheid) zal verbeteren. De nieuwe
verbindingsweg zorgt met name voor een ontlasting van parallelle oost-westverbindingen:
-

de N442 (t.h.v. de Zilk) (-1.000 mvt/etmaal);

-

de N443 (-1.200 mvt/etmaal);

-

De Delfweg-Stationsweg (tussen Ruigenhoek en Lisse) (-1000 mvt/etmaal).
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Op de bruggen is bij realisatie van de nieuwe verbindingsweg sprake van een forse afname van
verkeer. Deze afnames bedragen ongeveer 5.000 motorvoertuigen per etmaal;



Per saldo trekt de nieuwe weg enig nieuw verkeer aan en zorgt vooral voor een verschuiving van
verkeer op bestaande routes naar de nieuwe route.



Gedurende het jaar zijn daarnaast pieken te herkennen in het voorjaar (bloeien van de bloembollen en opening van de Keukenhof) en in mindere mate in de zomermaanden (kustverkeer bij
strandweer richting Zandvoort). In de modelberekeningen is uitgegaan van jaargemiddelde verkeersintensiteiten op etmaalniveau. Het verkeer van en naar de Keukenhof en de seizoensarbeiders is wel merkbaar aanwezig in het spitsverkeersbeeld in de maanden maart tot en met juni. Voor de Keukenhof en de seizoenarbeiders kan worden geconcludeerd dat in het seizoen
(maart – juni) sprake is van een (lichte) onderschatting en buiten het seizoen van een (lichte)
overschatting van de gepresenteerde verkeersintensiteiten.



De nieuwe verbindingsweg vormt zowel een belangrijke regionale verbinding tussen de Bollenstreek en de A4 (oost-westverbinding) alsmede tussen de Bollenstreek en Rijksweg A9/Haarlem
(noord-zuidverbinding). Hierdoor neemt het aantal alternatieve routes in het gebied toe en ontstaat een robuuster netwerk in het studiegebied;



Het (lokale) verkeer van en naar Heemstede en Haarlem gaat zich anders verdelen: de N208
wordt belangrijker.

Aanvullende maatregelen
Bij realisatie van de nieuwe oost-westverbinding blijkt veel verkeer gebruik te blijven maken van de
bruggen over de Ringvaart. Dit is ongewenst wanneer het doorgaand verkeer betreft, aangezien juist
de nieuwe verbindingsweg moet zorgen voor deze doorgaande, regionale functie. Daarom is in het
kader van deze studie een alternatief opgesteld waarbij (modelmatig) aanvullende verkeersmaatregelen zijn opgenomen:


Beperken doorgaand (vracht)verkeer door in oost-westrelatie vrachtwagenverboden bij de bruggen in te stellen.



Instellen van 30 km/uur-gebieden in de kernen Hillegom en Bennebroek.

Door het nemen van deze aanvullende maatregelen kan west-oostverkeer over de ringvaart worden
beperkt. De grootste verkeerseffecten zijn nabij Bennebroek zichtbaar als gevolg van het afwaarderen van de N208. Door het instellen van aanvullende lokale (vracht)maatregelen en instellen van 30
km/uur-gebieden kan het doorgaand vrachtverkeer in Hillegom en Bennebroek worden beperkt.
Daarnaast wordt ook het oost-west- (doorgaande) vrachtverkeer beperkt nabij Beinsdorp.
Natuur en leefmilieu (hoofdstuk 7)
Ecologie (paragraaf 7.1)
Een belangrijk handvat voor de analyse en beoordeling van ecologische aspecten zijn de verschillende beschermingsregimes uit de actuele wet- en regelgeving:


De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) bestaat uit een samenhangend netwerk van natuurgebieden en ecologische verbindingszones, waarbij de „wezenlijke waarden en kenmerken‟ van de
EHS niet geschaad mogen worden.
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Natura 2000 is het netwerk van op Europese schaal belangrijke natuurgebieden die in Nederland worden beschermd door de Natuurbeschermingswet 1998.



Naast beschermde gebieden worden ook individuele soorten beschermd, in dat geval door de
Flora- en faunawet.

Grote verschillen tussen mogelijke effecten bij de verschillende alternatieven zijn niet aanwezig.
Vanuit ecologisch oogpunt scoort het Noord-alternatief het negatiefst. De alternatieven Midden en
Zuid scoren gelijk en staan op de tweede plaats. Het alternatief Kleine Maatregelen scoort vanuit
ecologisch oogpunt het minst negatief.
Tabel S.1. Alternatievenvergelijking en beoordelingsschaal
Noord

Midden

Zuid

Kleine maatregelen

Natura 2000

--

--

--

-

EHS

--

-

-

--

Flora en faunawet*

-

-

-

-

++: positief effect, +: beperkt positief effect, 0:

geen effect (neutraal), -: beperkt negatief effect, --: negatief effect

Figuur S.10. EHS- en Natura2000-gebieden

Overige milieuaspecten (paragrafen 7.2-7.7)
In tabel S.2 zijn de conclusies van de verschillende milieuaspecten weergegeven per alternatief. Op
dit schaalniveau (detailniveau) zijn de verschillen tussen de alternatieven niet groot. De effecten zijn
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bepaald ten opzichte van de autonome situatie. Voor het aspect archeologie betekent de aanleg van
de nieuwe weg een verslechtering. Ten aanzien van archeologie zijn de werkelijke effecten nog moeilijk te beoordelen, gezien het detailniveau van de analyse. Het aspect externe veiligheid scoort negatief bij de alternatieven Zuid en Kleine Maatregelen. Oorzaak is de aanwezigheid van een hogedrukgasleiding in de nabijheid van dit tracé.
Tabel S.2. Overzichtstabel conclusies milieuaspecten per alternatief
Aspect

Noord

Midden

Zuid

Kleine maatregelen

Ecologie

-

-

-

-

Archeologie

0

0

0

0

Externe veiligheid

0

0

-

-

Water / bodem

0

0

0

0

+: beperkt positief effect, 0:

geen effect (neutraal), -: beperkt negatief effect

Kostenraming (hoofdstuk 8)
De kosten van de planalternatieven Noord, Midden, Zuid en Kleine Maatregelen zijn doorgerekend.
Daarnaast is er bij de alternatieven Noord, Midden en Zuid een onderscheid gemaakt in het kruisen
van de Ringvaart. Dit kan door middel van een brug of een tunnel. Het verschil in aanleg bedraagt
ongeveer 14 miljoen euro ten gunste van de brug. De voorkeurstracés zijn nauwkeurig vastgesteld
waardoor er zo min mogelijk woningen en bedrijven hoeven te worden aangekocht. Er is terdege
rekening gehouden met het feit dat een aantal panden via onteigening moeten worden verkregen.
Deze kosten zitten in de raming. De kosten zijn geraamd volgens de PRI-systematiek. Dit is de systematiek zoals die door Rijkswaterstaat wordt gehanteerd. Deze systematiek zorg ervoor dat alle
eisen, uitgangspunten en aannames op eenduidige en uniforme wijze worden vastgelegd.
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Figuur S.11. Kostenraming aanleg verbindingsweg per alternatief

Maatschappelijke kosten-batenanalyse (hoofdstuk 9)
Van de planalternatieven Noord, Midden en Zuid is een kosten-batenanalyse gemaakt. Er is besloten
het planalternatief Kleine Maatregelen niet in de kosten-batenanalyse mee te nemen, omdat reeds
bij de verkeersanalyse is gebleken dat het oplossend vermogen ervan onvoldoende is. Bij de planalternatieven Nood, Midden en Zuid wordt onderscheid gemaakt tussen twee varianten voor het kruisen van de Ringvaart. De varianten met de toevoeging “B” zijn de brugvarianten; die met de toevoegin “T” zijn de tunnelvarianten.
De berekeningen van de kosten en baten baseren zich op kengetallen en modellen waarvoor aannames zijn gedaan. Dit betekent dat de kosten-batensaldi (KBA-saldi) met een slag om de arm geïnterpreteerd moeten worden. De kosten-batenanalyse is vooral nuttig om de alternatieven onderling
te vergelijken. Daarnaast kunnen niet alle effecten in geld worden uitgedrukt (gemonetariseerd). Van
deze effecten wordt met behulp van plusjes, nullen en minnetjes wel de richting aangegeven waarin
zij naar verwachting een uitwerking hebben op het KBA-saldo. Omdat de mate van deze effecten niet
bekend is, wordt de mate aangegeven met een vraagteken (-? / 0 / +?).Bij de interpretatie van de
uitkomsten van de kosten-batenanalyse moeten de KBA-saldi en de niet-gemonetariseerde effecten
tezamen worden betrokken.
Door de lagere kosten hebben de noordelijke tracés de beste verhouding tussen kosten en baten.
Planalternatief Noord laat zowel in de variant met de brug (Noord B) en de tunnel (Noord T) een positief saldo zien. De saldi van de overige planalternatieven zijn negatief. Doordat er een aanzienlijke
verschuiving is van verkeer van binnen naar buiten bebouwde kom zijn er baten ten aanzien van
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lucht, geluid en verkeersveiligheid. Alternatief Noord B heeft de hoogste netto contante waarde van
17 miljoen euro en die van alternatief Zuid T is het laagst met -29 miljoen. Zie tabel S.3.
Tabel S.3. Gemonetariseerde effecten (mln euro, netto contante waarden, prijspeil januari 2010)
Alternatief
Kosten

Noord B

Noord T

Midden B

Midden T

Zuid B

Zuid T

-115

-130

-133

-148

-146

-161

Investeringskosten

-99

-112

-114

-127

-126

-138

B&O-kosten

-16

-18

-19

-21

-20

-23

Directe baten

116

116

116

116

116

116

Reistijdwinsten

82

82

82

82

82

82

Betrouwbaarheid
Reductie reiskosten

21
13

21
13

21
13

21
13

21
13

21
13

Robuustheid

+?

+?

+?

+?

+?

+?

Externe effecten

16

16

16

16

16

16

Luchtkwaliteit

4

4

4

4

4

4

Geluid
Verkeersveiligheid

6
8

6
8

6
8

6
8

6
8

6
8

Uitstoot CO2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-?
0

-?
0

-?
0

-?
0

-?
0

-?
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-?
0

-?
0

Overige externe effecten
Ecologie
Archeologie
Externe veiligheid
Water/bodem
Totaal
Baten-kostenverhouding

17
+?,-?
1,15

2
+?,-?
1,02

-1
+?,-?
0,99

-16
+?,-?
0,89

-14
+?,-?
0,90

-29
+?,-?
0,82

Belanghebbendenanalyse (hoofdstuk 10)
De leefbaarheidsknelpunten als gevolg van het ongewenste doorgaande verkeer door de kernen
worden door de betrokken provincies en gemeenten als een serieus probleem ervaren, waarvoor
een oplossing moet worden gevonden. Hierbij stellen de gemeenten als randvoorwaarde dat de verbinding geen negatieve gevolgen heeft elders in het woongebied als gevolg van een toename van het
verkeer daar. Het bedrijfsleven staat op het standpunt dat de bereikbaarheid in oost-westrichting in
Zuid-Kennemerland en de Duin- en Bollenstreek moet verbeteren. De infrastructuur is momenteel
ontoereikend om het vracht- en zakelijk verkeer tussen de Bollenstreek en de Haarlemmermeer
goed te bedienen. Ook de milieuorganisaties onderschrijven de problematiek; Milieudefensie vindt
hierbij dat de nieuwe verbinding een bundelende werking moet hebben en dat het doorgaande verkeer op de andere routes moet afnemen.
Conclusie en vervolgstappen
Een nieuwe wegverbinding tussen de N205 en de N206 heeft oplossend vermogen voor de leefbaarheids-, verkeersveiligheids- en bereikbaarheidsproblematiek in de grensstreek van Noord- en
Zuid-Holland. De verkeersmodellen geven aan dat er aanzienlijk minder (vracht)verkeer door de
kernen zal gaan, hetgeen de nodige positieve baten oplevert op de aspecten lucht, geluid en veilig-
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heid. Er zullen wel aanvullende maatregelen moeten worden getroffen om het doorgaande verkeer
door de kernen en over de Ringvaartbruggen verder terug te brengen. De bereikbaarheid van huidige
en toekomstige ruimtelijke en economische zwaartepunten verbetert aanzienlijk en het wegennetwerk wint aan robuustheid. De kosten van het planalternatief Noord zijn het laagst waardoor dit
tracé de gunstigste verhouding heeft tussen kosten en baten. Noord scoort echter het negatiefst op
het aspect ecologie.
De onderhavige studie is een verkenning conform de OEI- en MIRT-spelregels met als doel bouwstenen aan te dragen voor de dialoog met het Rijk over het opnemen van de wegverbinding N205-N206
in het MIRT. Bij vrijwel alle partijen in de regio is draagvlak voor aanleg van de verbinding, maar er is
nog niet gesproken over een regionale bijdrage, niet gezamenlijk en ook niet per regionale belanghebbende. In het Breed Bestuurlijk Overleg van 11 december 2009 is in dit verband de wens uitgesproken om dat pas te doen als nut en noodzaak zijn gebleken. Als de conclusies van de voorliggende rapportage worden onderschreven, zal een belangrijke vervolgstap zijn om in onderhandeling te
gaan met het Rijk over de nieuwe verbinding, waarvoor het nodig is dat de regio (als „openingsbod‟)
aangeeft welke financiële bijdrage zij zelf daaraan wil leveren. Daarnaast zullen de mogelijkheden
moeten worden onderzocht voor het aanboren van aanvullende (private) middelen.
Als de betrokken partijen (gemeenten, provincies en Rijk) tot een „go‟ besluiten, zal naast deze financiële aspecten nog een aantal zaken verder moeten worden onderzocht en uitgewerkt met betrekking tot onder meer landschap en ecologie, geluid en luchtkwaliteit, inpassing en compensatie,
exacte tracékeuze en verkeerstechnische oplossingen voor aansluitingen.
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Inleiding
Problematiek in de grensregio: bereikbaarheid en leefbaarheid
De verkeersinfrastructuur in de grensstreek van de provincies Noord- en Zuid-Holland - Zuid-Kennemerland, Haarlemmermeer en Holland-Rijnland - is onvoldoende om het autoverkeer op een goede
wijze te verwerken. Deze problematiek wordt voornamelijk veroorzaakt door de moeizame verkeersafwikkeling van het noord-zuidverkeer op de N206 en de N208 in combinatie met het ontbreken van
voldoende „robuuste‟ oost-westverbindingen. Dit leidt tot sluipverkeer, verkeersdrukte en verkeersonveiligheid in Hillegom, Vogelenzang, Bennebroek, Zwaanshoek en Beinsdorp. De toename van het
aantal inwoners en arbeidsplaatsen, met name door de bouw van duizenden woningen in de Westflank Haarlemmermeer en de Bollenstreek, en de grootschalige ontwikkeling van Amsterdam Connecting Trade (ACT), zal in de nabije toekomst leiden tot extra verkeer op de al zwaar belaste wegen.
Bereikbaarheidsstudie Grensstreek Noord-Holland en Zuid-Holland (2008)
De provincies Noord-Holland en Zuid-Holland hebben vervolgens in 2008 de Bereikbaarheidsstudie
Grensstreek Noord-Holland en Zuid-Holland laten uitvoeren door Bureau Goudappel Coffeng. Hierin
is de noordelijke verbinding tussen de N205 en N206, globaal het gebied tussen De Zilk en Zwaanshoek, als meest kansrijke verbinding naar voren gekomen. In de Bereikbaarheidsstudie Grensstreek
waren echter nog geen tracéalternatieven gedefinieerd en geen kosten-batenanalyses gedaan.
Tracénota-MER (2003)
In 2003 is er al eens gestudeerd op een verbinding tussen de N205 en de N206. De uitkomsten van de toen
opgestelde Tracénota-MER Verbinding N205-N206 (DHV, 2003) waren destijds voor de regionale partijen aanleiding niet verder te studeren op de betreffende wegverbinding. De maatschappelijke baten werden beperkt
ingeschat, terwijl de kosten hoog zouden uitvallen. Sindsdien echter is veel veranderd. Nieuwe plannen in de
regio (onder meer Greenport, aanpak Rijnlandroute, Westflank Haarlemmermeer, ACT, aansluiting Bennebroekerweg op A4) maken dat de verkeersdruk in het gebied in de toekomst toeneemt. Daarnaast is de landschappelijke status van het gebied tussen Hillegom en Bennebroek „verlaagd‟, waardoor meer ontwikkelingsmogelijkheden voor dit gebied zijn. Voorts is de verwachting dat een „slim‟ ontwerp van de weg tot lagere kosten en een
betere ruimtelijke inpassing kan leiden.

Regionale verkenning conform MIRT
In opdracht van de provincie Noord-Holland voert de combinatie Decisio-Goudappel-Tauw-Nieuwe
Gracht tegen deze achtergrond een nadere analyse uit van mogelijke tracés en kosten en baten van
de bovengenoemde verbinding N205-N206. Omdat deze nieuwe weg niet los staat van andere ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied en de verbinding een bovenregionaal belang vertegenwoordigt is
gekozen om een verkenning uit te voeren conform de zogeheten MIRT-spelregels1. De wegverbinding betekent een verbeterde bereikbaarheid van de internationale economische zwaartepunten

1 MIRT is het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport van de Ministeries van V&W, VROM, LNV
en EZ
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Greenport Duin- en Bollenstreek, Schiphol en ACT en voor het Randstadproject Westflank Haarlemmermeer, waarmee het project een (inter)nationale dimensie heeft en er overwegingen zijn om het in
het MIRT op te nemen.
Leeswijzer
In dit rapport worden de bevindingen beschreven van de regionale verkenning. In deel A wordt ingegaan op de verkeersproblematiek in de grensregio. Daarin wordt een verkeersanalyse gemaakt en
een analyse van de ruimtelijke ordening, de economie en de cultuurhistorische waarden in het landschap. In deel B wordt ingegaan op de onderzochte alternatieven. Deze worden met elkaar vergeleken op de uitkomsten van de verkeersmodelberekeningen, de milieu- en leefbaarheidsanalyse, de
kostenraming en de maatschappelijke kosten-batenanalyse. Achtereenvolgens komen de volgende
onderwerpen aan bod:
1. Deel A (probleemanalyse):


studie- en plangebied;



analyse verkeer, leefbaarheid en bereikbaarheid;



ruimtelijke en economische analyse;



landschappelijke verkenning.

2. Deel B (uitwerking alternatieven, effecten, kosten en baten):


planalternatieven en referentiealternatief;



uitkomsten verkeersmodelberekeningen;



milieu- en leefbaarheidsanalyse;



kostenraming;



maatschappelijke kosten-batenanalyse;



belanghebbendenanalyse;



conclusie en vervolgstappen.

Namenkaart
In dit rapport komen veel geografische plaatsaanduidingen voor. Als oriënteringshulp is daarom op
de volgende pagina een namenkaart van het plangebied opgenomen.
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Figuur I.1. Namenkaart
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Deel A: Probleemanalyse
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1. Problematiek en gebiedsafbakening
Problematiek in de grensregio
De verkeersinfrastructuur in de grensstreek van de provincies Noord- en Zuid-Holland, grofweg de
gebieden Zuid-Kennemerland, de gemeente Haarlemmermeer en Holland-Rijnland, zal naar verwachting in de nabije toekomst niet meer volstaan om de verkeersvraag op te vangen. Het aantal
inwoners en arbeidsplaatsen in de omgeving neemt toe, met name door de bouw van circa 10.000
woningen in de Westflank van de Haarlemmermeer en de grootschalige ontwikkeling van Amsterdam Connecting Trade (ACT). Dat zal onvermijdelijk tot extra verkeer leiden, terwijl er in de huidige
situatie al meerdere verkeersknelpunten bestaan.
Ontbreken van robuuste oost-westverbinding
De grensregio is een gebied waarbinnen de mobiliteitsnetwerken nooit zijn ontworpen als samenhangend geheel. Dit is het meest manifest rondom de Ringvaart als scheiding tussen de orthogonaal
ontworpen Haarlemmermeer en de historisch gegroeide structuren in Zuid-Kennemerland en de
Bollenstreek. Bovendien is de Ringvaart een provinciegrens. De provincies Noord-Holland en ZuidHolland hebben elk voor zich robuuste noord-zuid gerichte verbindingen door de grensregio: de
N206 in Zuid-Holland en de N205 in Noord-Holland. Door de historische oriëntatie van de bewoners
en de bedrijvigheid is er weinig behoefte geweest aan robuuste oost-westverbindingen. Met de groei
van het aantal inwoners en arbeidsplaatsen groeit die behoefte sterk.
Figuur 1.1. Verkeers- en vervoersproblemen grensstreek

Verkeersdruk en leefbaarheidsknelpunten
Daardoor is de verkeersdruk op het huidige wegennet nu al groot. De Greenport Bollenstreek en de
Mainport Schiphol zijn economisch van groot belang. Zij zorgen echter ook voor een diffuse en omvangrijke stroom (vracht)verkeer. Het (vracht)verkeer van en naar de Bollenstreek wikkelt zich nu af
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op het historisch gegroeide hoofdwegennet in de Bollenstreek en Zuid-Kennemerland. Met name de
N206 en de N208 worden door relatief veel langeafstandsverkeer belast. Dit wegennet wordt zelf
ook geconfronteerd met een sterk groeiend aanbod van voornamelijk lokaal autoverkeer. Door de
congestie op oost-westroutes bieden de wegen in de Haarlemmermeer geen alternatief. De Ringvaart van de Haarlemmermeer werkt bovendien als een barrière. De bestaande kruisingen van de
Ringvaart worden door een groeiend aanbod van voornamelijk lokaal verkeer belast, waar zij niet op
berekend zijn. Deze knelpunten leiden tot sluipverkeer, verkeersdrukte en verkeersonveiligheid in
Hillegom, Beinsdorp, Lisse Lisserbroek, Vogelenzang, Bennebroek, Heemstede en Zwaanshoek.
Daardoor staat ook de leefbaarheid in deze kernen onder druk.
Naast tekortkomingen in de wegenstructuur staat de bereikbaarheid bovendien onder druk door een
aantal specifieke capaciteitsknelpunten. Deze manifesteren zich voornamelijk in de spitsuren. De
ontoereikende capaciteit van delen van de N208 en de N206 zijn in de spits een probleem. Op de
lokale wegen ontstaan onder andere problemen doordat een aantal bedrijventerreinen zo is gelegen
dat een goede, directe ontsluiting op het hoofdwegennet ontbreekt. Vrachtverkeer wordt als hinderlijk ervaren in de beleving van bewoners van het probleemgebied.
De verkeers- en vervoersproblemen zijn in grote lijnen:


een verstoorde verhouding tussen de bestaande structuur van wegen en de vervoersbehoefte in
de Duin- en Bollenstreek en in Zuid-Kennemerland;



de discrepantie tussen de capaciteit van het verkeerssysteem en de ruimtelijke ontwikkelingen
in de Haarlemmermeer;



Slechte verbindingen in verlengde N206. Verkeer vanuit Noordwijkerhout, Noordwijk, Voorhout
richting noorden (Haarlem, Schiphol, Amsterdam) versplintert in kleine kernen als gevolg van
een ontoereikende wegenstructuur;



een achterblijvend OV-aandeel.

Met voorzetting van het huidige beleid kunnen deze knelpunten niet opgelost of voorkomen worden.
Extra maatregelen zullen moeten worden aangewend om een verkeersinfarct in de toekomst te
voorkomen.
Verbinding N205-N206 grootste oplossend vermogen
In de Bereikbaarheidsstudie Grensstreek zijn de volgende vier alternatieven bekeken voor een verbinding tussen de N205 en de N206:


Een zuidelijke verbinding: gecombineerd met de ontwikkeling van Lisserbroek, waarbij een structuur ontstaat vanaf de N206 via de N444 naar de N205.



Een verbinding in het hart van het gebied die gebruik maakt van de N207 door deze door te
trekken van de N208 naar de N206.



Een noordelijke verbinding in het gebied tussen de kernen van Bennebroek en Hillegom.



Gespreide maatregelen die samen een antwoord geven op de knelpunten.
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In figuur 1.2 zijn de in de Bereikbaarheidsstudie Grensstreek onderzochte alternatieven in beeld
gebracht.
Figuur 1.2. Onderzochte alternatieven in de Bereikbaarheidsstudie Grensstreek voor een verbinding
tussen de N205 en de N206

Uit de Bereikbaarheidsstudie Grensstreek is gebleken dat het noordelijke alternatief, een doorgetrokken Nieuwe Bennebroekerweg als een nieuwe verbinding (80 km/uur) tussen de N206 en N205,
het beste in staat is de bereikbaarheids- en leefbaarheidsknelpunten op te lossen. Dit oplossend
vermogen kan nog eens vergroot worden door op andere plekken waar knelpunten bestaan de huidige structuur af te waarderen.
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Figuur 1.3. N205-N206 grootste oplossend vermogen

Deze verbinding grijpt vooral in op bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblematiek in ZuidKennemerland en de noordelijke Bollenstreek. De verbinding fungeert dus niet alleen op lokale
schaal doordat deze Hillegom en Bennebroek kan ontlasten, maar heeft ook een regionale netwerkfunctie doordat zij verkeer vanuit Noordwijkerhout, Noordwijk en Voorhout beter geleidt. Dit heeft
ook voordelen voor deze kernen doordat de verkeersbewegingen op de daarvoor geschikte wegen
zullen gaan plaatsvinden. Hierdoor verbetert de beheersbaarheid van het verkeer naar de toekomst.
De verbinding biedt dus kansen om bestaande, te drukke, wegvakken aan te pakken en hierdoor de
leefbaarheid in de kernen te verbeteren (zie ook figuur 1.4).
Figuur 1.4. Verbindingsweg onderdeel van twee ontbrekende schakels
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De nieuwe verbindingsweg voorziet in twee – op dit moment ontbrekende - schakels: ten eerste zal
de nieuwe verbindingsweg zorgen voor een belangrijke verbinding tussen de Bollenstreek en de A4
(robuustheid van wegennet in oost-westrichting). Ten tweede maakt de nieuwe verbinding onderdeel
uit van een verbinding tussen de Bollenstreek en Haarlem (noord-zuid georiënteerd verkeer). De
beheersbaarheid en robuustheid van het wegennet zal door de nieuwe verbindingsweg in de regio
verbeteren.
Plangebied
Het plangebied omvat het zoekgebied voor het uiteindelijke tracé. Een oost-westverbinding tussen
de Bollenstreek en de Haarlemmermeer heeft het grootste oplossende vermogen in de vorm van een
verbinding van de N205 met de N206 in het gebied tussen Bennebroek en Hillegom. Naast het opvangen van de regionale behoefte aan een oost-westverbinding tussen de Bollenstreek en de Haarlemmermeer, biedt een verbinding in dit gebied ook de mogelijkheid om de lokale bereikbaarheidsen leefbaarheidsproblematiek in Zuid-Kennemerland en de noordelijke Bollenstreek op te lossen.
Het plangebied wordt in het westen begrensd door de N206 en in het oosten door de N205. In het
noorden en zuiden worden mogelijkheden voor de tracékeuze beperkt door de aanwezigheid van de
bebouwde gebieden van Vogelenzang, Bennebroek, Zwaanshoek en Hillegom.
Figuur 1.5. Plangebied: tussen de bebouwde gebieden van Bennebroek en Hillegom bevindt zich het
zoekgebied voor een verbinding tussen de N205 en de N206
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Studiegebied
Het studiegebied omvat het gebied waarbinnen de effecten van de nieuwe verbinding worden bestudeerd. Het studiegebied bestaat uit de regio‟s Duin- en Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en de
Haarlemmermeer. Dit is de relevante schaal voor de voornaamste herkomst-bestemmingsrelaties en
economische baten. In figuur 1.6 staat het studiegebied aangegeven.
Figuur 1.6. Plangebied en studiegebied

Structuur en dynamiek
De grensstreek van Noord-Holland en Zuid-Holland is een divers gebied met uiteenlopende ruimtelijke kwaliteiten en functies. De ruimtelijke diversiteit binnen het studiegebied komt grotendeels voort
uit de historie van het gebied. Er is een duidelijk onderscheid tussen het oude land (Duin- en Bollenstreek, doorlopend in Zuid-Kennemerland) met haar noord-zuid gerichte strandwallenstructuur en
haar kleinschalige economische activiteiten en het nieuwe land (Haarlemmermeer) met haar relatief
nieuwe orthogonale structuur met meer grootschalige economische activiteiten. De Ringvaart vormt
de grens tussen beide gebieden.
In het studiegebied wonen nu circa 500.000 mensen en bestaan circa 250.000 arbeidsplaatsen. In
2005 bracht het gebied ruim 1,3 miljoen potentiële verplaatsingen voort per etmaal. In figuur 1.7 is
de hoeveelheid verplaatsingen binnen het studiegebied en daarbuiten weergegeven per windrichting
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in 2005 met voor elke richting het aandeel OV in de totale vervoersvraag. Dit is ook gegeven voor de
autonome situatie 2020, waarin bovenbeschreven ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Tot
2020 zal de vervoersvraag van en naar de grensstreek groeien tot 1,6 miljoen potentiële verplaatsingen (groei van circa 20 procent). Opvallend is dat ondanks de groei van de mobiliteit het aandeel
openbaar vervoer gelijk blijft of zelfs iets terugloopt; ook voor de richting Amsterdam.
Figuur 1.7. Aantal bovenlokale verplaatsingen in 2005 (linksboven) en 2020 (rechtsboven) en het
verschil tussen 2005 en 2020 (middenonder) (auto en OV, aandeel OV tussen haakjes)

Het aantal inwoners, arbeidsplaatsen en voorzieningen groeit er sterk. Het aantal inwoners neemt
tot 2020 toe met ruim 15 procent; een groei van 80.000 inwoners. De helft van deze toename komt
voor rekening van de Haarlemmermeer, mede door de bouwplannen in de Westflank. Het aantal
arbeidsplaatsen groeit nog sterker, met ongeveer 40 procent. Een belangrijke oorzaak hiervoor zijn
de ontwikkelingen rondom Schiphol, zoals de grootschalige ontwikkeling van Amsterdam Connecting
Trade Center (ACT).
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2. Verkeersanalyse
Verkeersstructuur
Het netwerk voor het gemotoriseerd verkeer in de Bollenstreek heeft van oudsher een dominante
noord-zuidwegenstructuur en bestaat uit een mix van oude en nieuwe wegen met voornamelijk een
ontsluitend en verbindend karakter. In de polder is sprake van een grofmazig, orthogonaal stelsel
met een duidelijker hiërarchie.
Figuur 2.1. Typering bestaande wegenstructuur

Het OV-netwerk in het plangebied bestaat uit de spoorlijn met het nieuwe station Hillegom en een
serie buslijnen die gebruik maakt van het wegennet. Voor de toekomst is van belang of er nieuwe
OV-lijnen in de vorm van eigen (rail)verbindingen gerealiseerd zullen worden. Onder meer in het kader van de Westflankontwikkeling wordt hier studie naar gedaan.
De langzaamverkeerverbindingen in de Bollenstreek vormen tezamen een redelijk fijnmazig netwerk,
geschikt voor utilitair en recreatief verkeer. Slechts weinig routes bestaan uit vrijliggende paden. De
meeste verbindingen zijn wegen met gemengd verkeer en veel (bollen)vrachtverkeer. Relatief veel
hinder en gevaar derhalve, zeker op de smalle maar lokaal zeer drukke Ringdijk. Een tweede knelpunt is de ontoegankelijkheid van het duingebied voor fietsers vanuit het plangebied. Fietsers naar
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duin en strand hebben alleen toegang bij Langevelder Slag of Aerdenhout. Op de kaart staan naast
de bestaande ook de gewenste nieuwe fietsroutes (indicatief) aangegeven.
Figuur 2.2. Fietsstructuur

In de polder ligt een weliswaar grofmazig maar wel vrijliggend netwerk van fietspaden. Ook binnen
de bebouwde kommen is een goed padenstelsel aanwezig.
Thema: Verkeersveiligheid
De stroomwegen door het gebied (waaronder het noordelijk deel van de N206 en N208) hebben
veelal een dubbele, conflicterende functie. Enerzijds is er sprake van een (gebieds)ontsluitende
functie voor de regio, waarvoor doorstroming van het verkeer belangrijk is. Anderzijds hebben deze
provinciale wegen een erfontsluitingsfunctie en maakt veel landbouw- en fietsverkeer van de wegen
gebruik. De combinatie van functies brengt verkeersonveilige situaties met zich mee en past niet
binnen de principes van Duurzaam Veilig.
Een ander probleem in het gebied is dat de ruimtelijke ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de Westflank, verspreid over het studiegebied plaatsvinden. Daardoor verandert de oriëntatie van het verkeer in het studiegebied steeds meer van noord-zuid naar oost-west.
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Thema: Leefbaarheid
De matige verkeersafwikkeling op de N208 in het noorden van de Duin- en Bollenstreek en het in
Noord-Holland gelegen gedeelte van de N206, in combinatie met het ontbreken van voldoende geschikte doorgaande oost-westverbindingen, leidt tot sluipverkeer en verkeershinder in de kernen van
Lisse, Lisserbroek, Beinsdorp, Hillegom, Vogelenzang, Bennebroek, Heemstede en Zwaanshoek.
Geluids-, luchtkwaliteits- en verkeersveiligheidsproblemen zijn het gevolg. Daarmee staat de leefbaarheid in deze gebieden onder druk.
Thema: Bereikbaarheid
Door kernen als Hillegom, Beinsdorp, Bennebroek en Zwaanshoek is momenteel sprake van veel
doorgaand verkeer. Dit is met name het geval op de oost-westverbindingen tussen de N206 en de
N205 door en rond Hillegom en op de N208 nabij Bennebroek.
Ook veel vrachtverkeer maakt momenteel gebruik van de N208 en de lokale wegen in het studiegebied. Dit komt voornamelijk door de locatie van de bedrijvigheid in de regio. Uit gesprekken met
gemeenten en bewoners is gebleken dat het vrachtverkeer op deze wegen als onveilig en hinderlijk
wordt ervaren. Met het huidige beleid kunnen deze knelpunten niet opgelost of voorkomen worden.
Extra maatregelen zullen moeten worden getroffen. In deze studie wordt ingegaan op het oplossen
van deze knelpunten in de Bollenstreek en Zuid-Kennemerland, met als doel de verkeersveiligheid,
de leefbaarheid en de bereikbaarheid te verbeteren.
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3. Ruimtelijke en economische analyse
3.1.

Ruimtelijke functies

Dit hoofdstuk richt zich specifiek op stedelijke en economische functies in het plan- en studiegebied.
Een analyse van de 'groene functies' en de (landschappelijke) onderlegger van het gebied, die in
belangrijke mate bepalend is (geweest) voor de aanwezige ruimtelijke structuur, komt aan bod in
hoofdstuk 4, de landschappelijke analyse.
Figuur 3.1. Bestaande functies

Figuur 3.1 geeft een beeld van de bestaande ruimtelijke functies in het gebied. De Noordelijke Bollenstreek (met als hoofdfuncties bollenteelt en stedelijk gebied) ligt tussen de Ringvaart van de
Haarlemmermeerpolder (met als hoofdfunctie landbouw in de westelijke rand) en het gebied van de
Amsterdamse Waterleidingduinen (met als hoofdfunctie natuur met recreatief medegebruik) en sluit
aan op Zuidelijk Kennemerland (met een fijn mozaïek van stedelijk gebied, bollenteelt, grasland en
bossen met daarin vaak verzorgende functies). De bebouwing in de Noordelijke Bollenstreek concentreert zich op de oude strandwallen, de landbouwfunctie is vooral te vinden op de lagere strandvlakten en op de afgegeeste gronden. Teelt en verwerking van bollen is hier eeuwen terug al gestart
vanwege de bodemstructuur en de hoge grondwaterstand die strak te reguleren is. Bollenbedrijven
en woningen concentreerden zich van oorsprong in linten die contrasteerden met de open bollenvel-
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den, maar de laatste decennia wordt dit contrast minder doordat steeds meer grote (bollen)bedrijven, -schuren en kassen het open gebied binnendringen.
In de westelijke Haarlemmermeer domineert in het plangebied nog de grootschalige akkerbouw,
maar rukt op diverse horizonnen de stad op. De stukjes voormalige bovengrond in de westelijke rand
tegen de ringvaartdijk zijn veel kleinschaliger van karakter en bieden plaats aan bewoning in dorpen
en linten met meer tuinderachtige teelten en bedrijven.

3.2.

Ruimtelijke plannen

Volgend op de bestaande situatie zijn ook de toekomstplannen voor inrichting en gebruik van belang. In de Bollenstreek (met een relatief lage ontwikkelingsdynamiek) zien we een continuering van
relatief kleinschalige ingrepen, zij het in grote aantallen. De structuurvisie voor Hillegom hanteert dit
zelfs expliciet als uitgangspunt. De gemeente wijst een regionaal bedrijfsterrein af, legt het accent op
inbreiden in plaats van uitbreiden, zorgvuldig omgaan met cultuurhistorische/landschappelijke
waarden en aanleg van nieuwe verkeerswegen primair ten bate van een betere lokale ontsluiting (in
casu een verlenging van de Venneperweg als randweg van Hillegom naar het station, niet doorgetrokken naar de N206).
Voor de Westflank wordt een plan gemaakt voor wonen, water en groen. Een duurzaam watersysteem staat voorop, waarbij doel is het water beter vast te houden in de polder zodat het beter kan
worden benut. De woningbouwopgave bestaat uit circa 10.000 nieuwe woningen. Daarnaast wordt
circa 900 hectare aan groene ontwikkeling voorzien. Bij de uitwerking van deze plannen zijn mobiliteit en (nieuwe) infrastructuur nadrukkelijk aan de orde. De plannen zijn nog in beweging. Inmiddels
is er een voorkeursmodel gekozen, dat er grofweg als volgt uitziet.
Het Westflank-voorkeursmodel (figuur 3.2) heeft twee concentraties woningbouw tussen NieuwVennep en de Ringvaart. In het noordelijk deel van de Westflank wordt een bosrijke omgeving gerealiseerd met omstreeks 2.000 woningen; in het middengebied wordt het zwaartepunt van de woningbouw voorzien in Zwaanssluis en Buiten-Vennep met circa 5.000 woningen in een nieuw waterrijk
landschap. Ten slotte worden bij Lisserbroek circa 2.000 woningen gebouwd. De zuidpunt van het
gebied behoudt zijn open en agrarische karakter. Voor dit plan wordt momenteel een Programma
van Eisen opgesteld. Binnen dit verstedelijkingsmodel wordt uitgegaan van de mogelijkheid om de
verbinding N205-N205 aan te leggen. Ook de overige regionale (weg)verbindingen worden aangepast om de nieuwe functies bereikbaar te maken.
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Figuur 3.2. Nieuwe functies Hillegom en Westflank Haarlemmermeer

3.3.

Economische zwaartepunten

Realisering van de verbinding N205-N206 zou deze weg onderdeel maken van een bovenregionale
route. Deze route „verbindt‟ acht majeure ruimtelijke ontwikkelingen die van bovenregionaal economisch belang zijn. De volgende ontwikkelingen en economische kerngebieden hebben belang bij een
verbetering van de bereikbaarheid:


As katwijk – Leiden;



Greenport Duin- en Bollenstreek;



Westflank Haarlemmermeer



Park van de 21ste Eeuw (Park21);



PrimAviera;



ACT;



Mainport Schiphol;



Greenport Aalsmeer.
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Figuur 3.3. De verbinding N205-N206 als onderdeel van route langs kerngebieden en projecten van
bovenregionaal belang

As Leiden-Katwijk
In 2008 is besloten het geheel van projecten in de regio Holland Rijnland als een project op te nemen in het MIRT-projectenboek. De opgave van de As Leiden Katwijk kenmerkt zich verder door vijf
grote projecten die een sterke onderlinge samenhang en afhankelijkheid kennen: Vliegkamp Valkenburg, RijnlandRoute, RijnGouwelijn, Knoop Leiden-West en (mogelijk) de Oostflank Leiden.
De bovengenoemde projecten hangen sterk met elkaar samen en dragen bij aan de doelstelling van
het Rijk en de regio om in het gebied Leiden–Katwijk een internationaal vestigingsmilieu te creëren
voor kennisintensieve bedrijvigheid en hoogwaardig wonen (Nota Ruimte, PRSV). Het programma
omvat de ontwikkeling van 15.400 woningen, het realiseren van infrastructuur (RijnlandRoute, RijnGouwelijn, Stedebaan -gedeeltelijk-) economische ontwikkeling (bio science).
De werkgelegenheidstoename op de As Katwijk-Leiden kan leiden tot extra verkeer op de N206 door
een toename aan pendelverkeer van en naar de woongebieden in de Bollenstreek en de Haarlemmermeer. De ontwikkelingen op deze As zijn gebaat bij een verbetering van de bereikbaarheid. Door
de nieuwe verbinding ontstaat een snel alternatief voor de filegevoelige route over de A44 en de A4.
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Greenport Duin- en Bollenstreek
De Greenport Duin- en Bollenstreek is net als de andere vier greenports door het Kabinet aangewezen om de economische kracht van de Nederlandse tuinbouw verder te vergroten. In de Greenport
Duin- en Bollenstreek komen drie economische clusters samen: de bloembollencluster, de bloemenen plantencluster en de toeristische cluster. Om deze clusters heen is een groot aantal toeleverende
en dienstverlenende bedrijven actief en de bloeiende bollenvelden zijn de bepalende factor achter
het internationale voorjaarstoerisme. De Greenport Duin- en Bollenstreek werkt daarom aan de versterking van haar economische positie en aan het vergroten van de aantrekkelijkheid van het landschap.
In de Duin- en Bollenstreek ligt circa 2700 hectare aan bollengrond. Dat is 10 procent van het totale
Nederlandse productieareaal van bloembollen. De handels- en exportbedrijven in de Duin- en Bollenstreek verzorgen 80 procent van de wereldhandel in bloembollen. De Keukenhof trekt 800.000
bezoekers per jaar en het aantal toeristische overnachtingen in het gebied bedraagt 2,7 miljoen per
jaar. Op basis van de clusters bloembollen, glastuinbouw en toerisme beidt de Duin- en Bollenstreek
voor 9.100 volledige arbeidsplaatsen (fte).2
In de Greenport Duin- en Bollenstreek zijn in totaal circa 400 land- en tuinbouwbedrijven gevestigd.
De producten die deze bedrijven produceren (met name bloemen, planten en bloembollen) worden
per vrachtwagen vervoerd. Een groot deel van deze producten vindt zijn weg naar de klant via de
veilingen van Flora Holland. Goede verbindingen tussen de greenport en de veilingen in Rijnsburg en
Aalsmeer is daarom van groot belang. Snijbloemen hebben een beperkte houdbaarheid en snel
vervoer is daarom van groot belang voor deze sector.
In de bloembollensector zijn de bloembollenveilingen inmiddels grotendeels vervangen door bemiddelingsbedrijven die vraag en aanbod via internet bij elkaar brengen. Toch behouden de veilingen
ook daar hun functie als ontmoetingsplaats waar producent en koper elkaar ontmoeten. Om concurrerend te blijven doen is er ook bij de veilingen en bemiddelaars sprake van schaalvergroting.
Tabel 3.1 Bedrijven Greenport Duin- en Bollenstreek
Land- en tuinbouw
Glastuinbouw
Glasgroenten
Snijbloemen
Pot- en perkplanten
Boomkwekerij
Bloembollen

aantal bedrijven
402
183
2
126
23
67
223

areaal (ha)
4011
61
3
32
9
176
2309

Bron: CBS Landbouwtelling 2007, bewerking LEI

2 Greenport Duin- en Bollenstreek, 2006
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De nieuwe verbinding betekent een verbetering voor de bereikbaarheid van de bedrijven. Meerdere
wegen in het gebied worden ontlast, terwijl er een snelle, robuuste verbinding wordt gecreëerd met
de veilingen in Aalsmeer en Rijnsburg.
Het beleid van de Greenport Duin- en Bollenstreek is erop gericht de ontwikkelruimte voor het bollencomplex te vergroten en de bestemming zeker te stellen. Uitgangspunt is het behoud van minimaal 2.500 hectare bollenteeltareaal. In de glastuinbouw en bij de agrarische en regionale bedrijvigheid is behoefte aan schaalvergroting en uitbreidingsruimte. Dit brengt een omvangrijke herstructureringsopgave met zich mee, waarbij een deel van de bedrijven geclusterd zal worden op regionale
bedrijventerreinen. Dit kan als gevolg hebben dat verkeersstromen in het gebied minder diffuus
worden. Bij de ontwikkeling van de infrastructuur moet daarmee rekening worden gehouden.
Westflank
Hier ligt een grootschalige verstedelijkings-, water- en groenopgave voor de komende 15 jaar, gekoppeld aan verbetering van de ontsluitende weg- en OV-structuur. In de vorige paragraaf zijn de
plannen voor de Westflank al beschreven.
Amsterdam Connecting Trade
„Amsterdam Connection Trade Beyond Logistics‟ (ACT) is een nieuw te ontwikkelen grootschalig logistiek knooppunt ten zuidwesten van Schiphol, waar logistieke en aanverwante ondernemingen zich
vestigen. ACT is door de verschillende beschikbare vervoersmogelijkheden via lucht, snelweg, spoor
en water een duurzame vestigingslocatie. Het doel van de Amsterdam Connecting Trade is het op
duurzame wijze versterken van de internationale concurrentiepositie van het luchtvrachtcomplex op
en om Schiphol, waarbij de negatieve effecten op de omgeving (emissies, verkeer) zo beperkt mogelijk worden gehouden. ACT is gebaseerd op een integrale gebiedsontwikkeling waarbij de verschillende bedrijfsterreinen (Schiphol-Zuid, Schiphol-Zuidoost, Schiphol Logistics Park en A4 Zone West)
geïntegreerd ontwikkeld worden op basis van multimodaliteit, duurzaamheid, nieuwe logistieke concepten en beyond logistics activiteiten (aan logistiek verwante bedrijvigheid). De bedrijventerreinen
die binnen ACT worden ontwikkeld, voorzien in 200 ha uitgeefbare grond. Daarvan is 41 ha per direct beschikbaar, de overige delen worden naar verwachting in de periode tot 2012 uitgegeven. Het
totale project loopt tot circa 2030.
Bij een goede verbinding tussen ACT en de Greenport Duin- en Bollenstreek kan de ruimte op ACT
een deel van de oplossing bieden voor het ruimteprobleem in de Bollenstreek. Greenportgerelateerde bedrijvigheid heeft daar een centrale locatie, tussen de greenports Duin- en Bollenstreek en
Aalsmeer.
Naar verwachting zal deze ontwikkeling veel extra verkeer aantrekken. Een extra aansluiting aan de
A4 op het onderliggende wegennet is daarom voor deze ontwikkeling van wezenlijk belang. Dit project is daarom ook gebaat bij een aansluiting van de Nieuwe Bennebroekerweg op de A4.
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PrimaViera
PrimAviera is een nieuw, toekomstig, grootschalig glastuinbouwgebied in de Haarlemmermeer. De
ontwikkelingslocatie ligt ter hoogte van Rijsenhout, op steenworp afstand van Schiphol en Bloemenveiling Aalsmeer (Flora Holland). Het gebied is circa 450 hectare groot (bruto) en ligt ingeklemd tussen de A4 aan de westkant en de Aalsmeerderweg ten oosten van de locatie 3. PrimAviera bestaat
uit een op sierteelt gericht glastuinbouwcluster en maakt onderdeel uit van Greenport Aalsmeer. Het
project bestaat uit zowel de herstructurering van oude glastuinbouwbedrijven (115 ha netto glas),
als de ontwikkeling van nieuwe bedrijven (230 ha netto glas). De ontwikkeling richt zich op innovatieve en duurzame productieprocessen in relatie tot water, energie en afvalstoffen. De realisatie zal
ongeveer vijftien jaar in beslag nemen (2009-2025).
Het project PrimAviera dient een voorbeeldlocatie voor een modern en duurzaam agrarisch bedrijventerrein te
zijn4. De speerpunten ten aanzien van het aspect duurzaamheid liggen op het gebied van energie, meervoudig
ruimtegebruik, water en landschappelijke inpassing. Dit betekent onder andere dat er sprake is van een duurzame en innovatieve water- en energiehuishouding, het gebied een groene structuur heeft en het geschikt moet
zijn voor toerisme en recreatie. PrimAviera gaat niet alleen een belangrijke rol spelen voor de glastuinbouw,
maar ook voor bewoners, bezoekers en recreanten. Doordat de ruimte schaars is, dient het efficiënt en duurzaam te worden ingericht.

Mainport Schiphol
Schiphol is een belangrijke pijler onder de internationale concurrentiepositie en de economische
ontwikkeling van de Randstad. Mainport Schiphol functioneert als een geheel van samenhangende
en elkaar versterkende bedrijven en activiteiten. De luchthaven en regio vormen samen een internationaal knooppunt van stromen van mensen, goederen, geld en informatie. De ontwikkelingen op
Schiphol worden primair gedreven door de groei van het luchtzijdig verkeer. De luchtvaart is vooral
gerelateerd aan de ontwikkeling van de wereldeconomie. De wereldwijde economische recessie als
gevolg van de kredietcrisis heeft groeitempo van de luchtvaart de laatste jaren vertraagd.
De voortuizichten en prognoses voor de korte termijn maken dat de luchtvaart onder druk staat,
maar de inzet van het kabinet is om, zodra de markt weer aantrekt, groei mogelijk te maken. Het
kabinet stelt echter wel maxima aan de ontwikkeling van het aantal vlietuigbewegingen op Schiphol.5
De verdere ontwikkeling van Schiphol heeft gevolgen voor het gebruik van de landzijdige infrastructuur. Voor vrijwel alle knelpunten zijn maatregelen voorzien in het MIRT. Drie belangrijke aanpassingen aan het regionale wegennet zijn de parallelstructuur aan de A4, de omlegging van de A9 en de
N201.

3 Bron: Uitwerking Masterplan en Beeldkwaliteit PrimAviera, 2008.
4 Bron: MER Glastuinbouwlocatie Nieuw-Rijsenhout, 2004.
5 Bron: V&W & VROM, Luchtvaartnota, 2009
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Greenport Aalsmeer
Het sierteeltcomplex Aalsmeer en omgeving - bestaande uit de glastuinbouwgebieden in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer en Uithoorn - is net als de andere vier Greenports een
gebied waar de ontwikkeling van de tuinbouw en de daaraan verbonden kennisinstellingen, logistieke en dienstverlenende bedrijvigheid geleid heeft tot een sterke internationale concurrentiepositie.
Greenport Aalsmeer zorgt voor circa 50.000 volledige arbeidsplaatsen (fte)6. Dit is bijvoorbeeld vergelijkbaar met het aantal arbeidsplaatsen op Schiphol. De exportwaarde van de totale Nederlandse
sierteelt bedraagt 7,5 miljard euro (2005). Daarnaast zorgt de sierteelt voor een relatief hoge productie- en toegevoegde waarde. De toegevoegde waarde van alleen al de sierteelt in Greenport
Aalsmeer bedraagt circa 592 miljoen euro (2003), de omzet van de Bloemenveiling Aalsmeer bedroeg in 2005 bijna 1,7 miljard euro.
Het rijksbeleid is erop gericht de ontwikkeling van de Greenports zodanig te sturen, dat hun functie
als Greenport ook op lange termijn blijft behouden en/of wordt versterkt. Belangrijke aandachtspunten voor de Greenport Aalsmeer zijn: de ligging ten opzichte van Mainport Schiphol, de fysieke bereikbaarheid en de herstructureringsopgave als gevolg van doelstellingen op het gebied van milieu,
water, energie en ruimtelijke inrichting. Om het groeiperspectief te realiseren, is in de toekomst (tot
2025) circa 230 ha nodig aan uitbreidingsruimte voor sierteeltbedrijven en circa 90 ha voor toeleveranciers en dienstverleners.
Wanneer de Nieuwe Bennebroekerweg in oostelijke richting wordt doorgetrokken naar de N201,
ontstaat een robuuste verbinding tussen de Greenports Aalsmeer, Duin- en Bollenstreek, ACT en de
nieuwe aansluiting met de A4. Dit kan de samenwerking en kennisuitwisseling tussen bedrijven uit
de verschillende Greenports te bevorderen. De ruimte die ACT biedt, kan voor het bovengenoemde
ruimtegebrek een oplossing bieden. En de bloemenveiling Aalsmeer wordt beter bereikbaar voor
bedrijven uit de Greenport Duin- en Bollenstreek.

6 Bron: Greenport Aalsmeer in full color, Decisio, 2007.
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4. Landschappelijke analyse
4.1.

Invalshoek en aanpak

De invalshoek voor het aspect landschap in de regionale verkenning N205-N206 is dat landschap
primair als 'toetsend' aspect wordt gehanteerd en niet als 'sturend' aspect met betrekking tot de
probleemstelling. In de probleemstelling staat namelijk het verkeerskundig oplossend en leefbaarheid verhogend vermogen van een nieuwe wegverbinding tussen de N206 en de N205 centraal bij
het beantwoorden van de nut- en noodzaakvraag. Voor landschap geldt dan als opgave: "Veronderstel dat tussen N206 en N205 een nieuw verbinding aangelegd gaat worden, wat zijn dan de eisen
aan tracering + inpassing tussen Vogelenzang - Bennebroek - Zwaanshoek en De Zilk - Hillegom Beinsdorp?"
Dus nut, noodzaak en daaruit voortvloeiende eisen aan aantakpunten, wegprofielen en dergelijke
van de weg (in de vorm van verkeerskundige tracéalternatieven) worden voor een beoordeling van
effecten op het landschap primair als invoergegevens beschouwd. Wel kunnen vormgeving en uitvoering van de weg in wisselwerking met ondermeer landschapseisen nader ingevuld worden.
Figuur 4.1. Indicatie tracé
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Vanuit een gebiedsanalyse is met behulp van de lagenbenadering gezocht naar duurzame landschappelijke aangrijpingspunten voor tracering, vormgeving en inpassing. Daarbij komen twee benaderingen aan de orde:


"Wat is mogelijk?: de klassieke 'defensieve' benadering) resulterend in een lijst met 'belemmeringen'.



"Wat is nodig?": een ontwerpende 'offensieve' benadering), resulterend in een set 'kansen' die bij
tracering en uitwerking van de nieuwe route benut kunnen worden.

Resultaat van deze aanpak is een zogenaamde 'poortenkaart' waarop aangegeven wordt welke corridors in het plangebied worden onderscheiden waarbinnen op basis van de resultaten uit de landschappelijke en ruimtelijke analyse gezocht kan worden naar optimale tracering van een nieuwe
wegverbinding. Deze poortenkaart functioneert vervolgens als onderlegger voor het ontwikkelen en
doorrekenen van alternatieve wegtracés.
Bij deze aanpak wordt de volgende definitie van het begrip landschap gehanteerd:
Landschap betreft de visuele aspecten van de abiotische, biotische en
menselijke structuren en invloeden in het buitengebied.
Een definitie die nauw aansluit bij de lagenbenadering en ook ruimte laat voor emotie, de beleving
van de visuele aspecten.

4.2.

Analyse via de lagenbenadering

De lagenbenadering is een analysemethode, gericht op het zoeken naar samenhang tussen en wederzijdse beïnvloeding (resulterend in kansen en beperkingen) van:


de abiotische en biotische onderlegger met …



… netwerk van verbindingen als tussenlaag en …



… de bovenliggende occupatie/gebruikslaag …

Figuur 4.2. Lagenbenadering

op basis waarvan ingrepen kunnen worden voorgesteld en beoordeeld ten bate van een duurzame ruimtelijke ontwikkeling.
De onderlaag , ook wel genoemd de 'Landschappelijke onderlegger',
omvat de ontwikkelingsgeschiedenis en beschrijving van de huidige
situatie m.b.t. fysieke, abiotische kenmerken:


bodem;



water;



reliëf …

… en de daarop gebaseerde natuurwaarden en natuurlijke potenties.
De beschrijving van de onderlegger kan het eenvoudigst gebeuren
aan de hand van de twee doorsneden die gemaakt zijn van de dui-
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nen bij de Zilk tot de N205 bij Hoofddorp. In bijlage 1 zijn de onderbouwde kaarten met gegevens
over bodemsamenstelling, reliëf, waterhuishouding en natuur te vinden. Onderstaande geologische
doorsnede geeft in wezen ook een overzicht van de geschiedenis van het gebied.
Figuur 4.3. Geologische doorsnede

Op de dikke holocene pakketten van klei en veen die na de laatste ijstijd bij het warmer worden van
het klimaat en het stijgen van de zeespiegel waren gevormd op de pleistocene dekzanden zijn tot
het begin van de middeleeuwen in de kuststrook op de zandige strandwallen de oude duinen afgezet. In het achterland ontwikkelde zich een gestaag groeiende veenlaag in het stagnante water. Ook
op de lager gelegen strandwallen groeide een veenlaag. De hogere strandwallen, die al langere tijd
werden bewoond, vormden de basis voor een reeks nu nog bestaande kernen.
Vanaf de vroege middeleeuwen zijn op de westzijde van het strandwallen- en oude duinenlandschap
jonge duinen afgezet (kalkrijk zand). Ondertussen was de groeiende bevolking begonnen het veengebied te ontginnen, deels voor landbouwkundig gebruik, deels als brandstof voor de groeiende
Hollandse steden. In het veengebied ontstonden steeds meer plassen. Door de waterwolf groeiden
deze uit tot de Haarlemmermeer, die een grote bedreiging vormde voor Amsterdam. In 1852 - na het
aanleggen van ringdijk en ringvaart - werd het meer drooggemalen en heet sindsdien Haarlemmermeerpolder waarvan het maaiveld op circa - 5 meter NAP ligt.
Naast turf hadden de Hollandse steden ook een groeiende behoefte aan bouwzand, dat werd gewonnen door het afgraven (afgeesten) van de binnenrand van de duinen en het landschap van
strandwallen en strandvlakten tot net boven of op het grondwaterpeil. De zanderijen, met hun kenmerkende brede weteringen in open verbinding met de doorgaande vaarten (voor het transport van
zand) en een aantal nog steeds ter hoogte van het voormalige maaiveld gelegen wegen, zijn in de
plaats gekomen van het oorspronkelijke landschap dat bestond uit boerderijen met natte graslanden
en landgoederen op de flanken van strandwal en -vlakte. Alleen enkele resten van dit vroegere landschap (dat ten noorden van Bennebroek nog wel in ruimere mate aanwezig is), zijn nog in de Bollenstreek terug te vinden.
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De combinatie van goed doorlatende zandgrond en een hoog, vast peil maakte de afgegeeste (afgegraven) gronden geschikt voor bollenteelt, die in de tweede helft van de twintigste eeuw zo'n vlucht
nam dat ook de laatste graslanden in de strandvlaktes (restveen op zand) werden omgespoten. De
bijna totale transformatie van het oorspronkelijke landschap in het plangebied heeft in minder dan
150 jaar plaatsgevonden.
Figuur 4.4. Watersysteem

De huidige waterhuishouding in het gebied is eveneens het gevolg van deze ingrepen (zie ook de
kaart waterhuishouding en kwel/infiltratie in de bijlage). De grote zoetwaterbel onder de duinen
zorgt voor kweldruk in de zone met (zanderij)polders direct achter de duinen. Verder naar het oosten
neemt de stijghoogte af en ter plaatse van de strandwal waar de N208 op ligt is zelfs weer sprake
van enige infiltratie. De zanderijpolders kennen het overgrote deel een waterhuishouding op het
boezempeil van -0.60 meter NAP. Alleen de dieper gelegen veenpolders tussen strandwal en ringvaart, zoals de Oosteinderpolder en Vosse- en Weerlanerpolder, hebben een lager peil en kennen
weer enige kwel. De ringvaart is weer op boezempeil. De drooglegging in de diepgelegen Haarlemmermeerpolder heeft een enorme aanzuigende werking op het grondwater van Duinen en Bollenstreek, waar zeker in de westflank de stijghoogte van het diepere grondwater tot meters boven het
maaiveld kan oplopen. De slechtdoorlatende bovenlaag remt weliswaar het kwelvolume dat aan de
oppervlakte treedt, maar per saldo komt de brakwatergrens onder de polder geleidelijk aan steeds
hoger te liggen.
Kijkend naar bodemopbouw en waterhuishouding kunnen wat betreft de aanleg van een nieuwe
wegverbinding alvast de volgende kanttekeningen gemaakt worden:


in de Zanderijpolders zal een weg vanwege de hoge grondwaterstand altijd op een (zand)dijkje
van minstens een halve meter hoog aangelegd moeten worden en is maaiveld- of diepere ligging
alleen mogelijk met technische maatregelen voor een voldoende drooglegging.



kruising van de Ringvaart betekent bij een lage passage doorsnijding van een cruciaal boezemwater met risico's voor waterhuishouding en veiligheid. Een brug omzeilt dit probleem.



Graven in de Haarlemmermeerpolder kan op problemen stuiten m.b.t. kweldruk, het gevaar van
opbarsten en van het opwellen van brak water.
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Bodem en water vertonen een directe relatie met het voorkomen van natuurgebieden en van natuurwaarden in het plangebied. In de bijlage is de kaart opgenomen met de PEHS en Natura 2000
gebieden en met de ecologische verbindingen daartussen die voor het overgrote deel aan waterwegen zijn gekoppeld. Wat betreft natuurwaarden is het opvallend dat in het zanderijenlandschap naast eigen specifieke flora- en faunasoorten - nog veel relicten uit het duindistrict te vinden zijn
zoals asperge en duindoorn.
De Tussenlaag gaat over het netwerk van verbindingen (wegen, paden en vaarten), dat zich van
oorsprong voegde (of beter gezegd: moest voegen) naar de (on)mogelijkheden die de ondergrond
bood. De noord-zuid liggende 'oude wegenroutes' op de strandwallen en de vaarten door de lagere
delen getuigen hiervan. Nieuwe routes kunnen tegenwoordig technisch gezien volstrekt los van de
ondergrond aangelegd worden, maar de mate van binding met de onderlegger blijft een punt van
aandacht bij de landschappelijke inpassing (en daarmee vaak ook van maatschappelijke acceptatie).
Figuur 4.5. Tussenlaag
Voor een analyse van het netwerk van verbindingen op het aspect
landschap zijn van belang:


de schalen waarop verbindingen zich (kunnen) manifesteren: nationaal, regionaal en lokaal/ontsluitend;



de modaliteiten: gemotoriseerd verkeer (personenauto en vrachtverkeer), LV (langzaam verkeer: fietsers en voetgangers), OV
(openbaar vervoer met rail- of weggebonden transport) en waterverbindingen,



de nog bestaande binding met de landschappelijke onderlegger



en opvallende artefacten daarbinnen: dijken, bruggen, beplanting
e.d.

Wat betreft het wegennet voor gemotoriseerd verkeer wordt onderscheid gemaakt naar 3 schalen:
nationaal, regionaal, lokaal/ontsluitend, die in toenemende mate goed gelinkt moeten zijn met zowel
ondergrond als de occupatie/gebruikslaag in het plangebied.
Het netwerk voor het gemotoriseerd verkeer in de Bollenstreek bestaat uit een mix van oude en
nieuwe wegen met voornamelijk een ontsluitend en verbindend karakter. In de polder is sprake van
een grofmazig, orthogonaal stelsel met een duidelijker hiërarchie. Dit kan consequenties hebben
voor de inpassing van een nieuwe verbinding in de Bollenstreek versus de Haarlemmermeerpolder
Het OV-netwerk in het plangebied bestaat uit de spoorlijn met het nieuwe station Hillegom en een
serie buslijnen die gebruik maken van het wegennet. Landschappelijk is vooral de oude lijn, hooggelegen in de zanderijpolder, een beeldbepalend element, evenals het nieuwe station Hillegom dat
bijna als vrijstaand landmark in het buitengebied ligt. Voor de toekomst is van belang of er nieuwe
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OV-lijnen in de vorm van eigen (rail)verbindingen gerealiseerd zullen worden. Ondermeer in het kader
van de Westflankontwikkeling wordt hier studie naar gedaan.
De langzaamverkeerverbindingen in de Bollenstreek vormen tezamen een redelijk fijnmazig netwerk,
geschikt voor utilitair en recreatief verkeer.(Zie ook hoofdstuk 2.) In de polder ligt een weliswaar
grofmazig maar wel vrijliggend netwerk van fietspaden. Ook binnen de bebouwde kommen is een
goed padenstelsel aanwezig. Hier is het vooral van belang dat hier in het kader van de ontwikkeling
van Westflank en Park 21e eeuw een veel fijnmaziger netwerk in het buitengebied wordt ontwikkeld
met een aantal extra kruisingen over de Ringvaart.
De Bovenlaag betreft de „Occupatie en het menselijk gebruik‟ (buiten bebouwde kom) in het plangebied. Wat betreft het landschap spelen de volgende aspecten een rol:


landbouw (met name verkaveling, slotenpatroon, grootte van de velden en kavels, teelten etc.);



de groene functies (uiteraard bossen en andere beplantingen, maar ook recreatieterreinen,
beleving van het buitengebied (bollentoerisme), parkeren en dergelijke);



(agrarische) bebouwing in de vorm van woningen, schuren, kassen, bedrijven etc.;



en de categorie 'kunstwerken' zoals bruggen, gemalen en dergelijke die in de landschapsbeleving en -herkenning een rol (kunnen) spelen.

Bij de beschrijving aan de hand van de twee doorsneden is de occupatie- en transformatiegeschiedenis van Bollenstreek en polder al duidelijk gemaakt. Gedurende de laatste eeuw is hierin een
versnelling te zien. In bijlage 1 zijn vier topografische kaarten opgenomen (figuur B1.1, B1.2, B1.3
en B1.4) die samen een beeld geven van de intensivering van het ruimtegebruik.
In de Bollenstreek verdwijnen door omspuiten de laatste graslanden en
vindt een verdere intensivering en schaalvergroting van het agrarisch

Figuur 4.6. Bovenlaag

gebruik (bollenteelt) plaats met bijhorende bebouwing in de vorm van
schuren, kassen en handelsbebouwing. Vrije uitzichten slibben dicht, ook
omdat steeds meer bebouwing in de polders verschijnt, los van de oorspronkelijke linten. Nog opvallender is de mate waarin na 1960 verstedelijking en infrastructuur een steeds groter deel van het landschap opeisen. Desondanks is nog veel van de landschapsstructuur van de periode
na de zanderijtransformaties herkenbaar. De ontwikkelingsdynamiek is er
een van weliswaar veel, maar vaak relatief kleine stappen.
In de polder zijn agrarische schaalvergroting en schaalsprongen in verstedelijking en infrastructuur van veel grotere invloed op de dynamiek van landschappelijke veranderingen, vooral nadat met de NORON-stad de stedelijke expansie in gang was gezet. De oude agrarische linten zijn nu fietsroutes geworden en daaroverheen is een compleet nieuwe stedelijke en
structuur gelegd van wijken, wegen en parken gelegd, die de komende decennia het oorspronkelijke
agrarische landschap uiteindelijk volledig zal overnemen.
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Mede vanwege deze dynamiek is het van belang te weten welke cultuurhistorische waarden (nog)
aanwezig zijn in de twee onderscheiden landschappen in het plangebied. De onderstaande kaart is
afgeleid van het cultuurhistorisch beleid van de beide provincies. Zuid-Holland baseert zich op een
gedetailleerde inventarisatie van vlakken, lijnen en elementen, terwijl Noord-Holland primair uitgaat
van een beperkt aantal beleidscategorieën zoals Belvedèregebied en EHS. In de cultuurhistorische
waardenkaart voor het studiegebied zullen beide benaderingen worden gebundeld.
Figuur 4.7. Cultuurhistorisch beleid Noord- en Zuid-Holland

Voor de toekomst zien we in de Bollenstreek (met een relatief lage dynamiek) een continuering van
de relatief kleine transformatie- en occupatiestappen, zij het in grote aantallen. De vraag rijst wanneer door verdergaande verdichting met wegen, schuren, kassen, bedrijven en woningen het omslagpunt van begrensde maar open (bollen)gronden naar dichtgelopen gebieden wordt bereikt. Dit
omslagpunt komt snel naderbij. Een stringent beleid ten aanzien van het openhouden van de grotere
en kleinere open vlakken moet dit voorkomen.
De veel grotere dynamiek in het westen van de Haarlemmermeerpolder uit zich in een finale schaalsprong in verstedelijking, groen en infrastructuur met op termijn het einde van de akkerbouw én de
openheid van deze grote droogmakerij. De bouw van ca. 10.000 woningen, veel (recreatief) groen en
water en een nieuwe (regionale) wegverbinding vanaf de aansluiting van Nieuwe Bennebroekerweg
en N205 naar de N206 ten noorden van de Zilk zullen de bestaande ruimte gaan vullen. Qua maat
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en schaal altijd nog beduidend grover van korrel dan de Bollenstreek, waardoor ook in de toekomst
beide landschappen zich duidelijk zullen blijven onderscheiden (het 'oude' en het 'nieuwe' land).
Hoewel door de plannen voor de Westflank de eerdere ideeën voor de groene (recreatieve) inrichting
van de buitenruimtes aan weerszijden van de Ringvaart in het kader van 'Haarlemmermeer Groen'
weer ter discussie staan, is het toch zinvol om de hoofdlijnen daarvan hier weer te geven. Ook omdat
de gemeente Hillegom op dit moment bezig is een recreatieve inrichtingsvisie voor het deelgebied
Ringvaart West (Oosteinderpolder en Vosse- en Weerlanerpolder) op te stellen. Het biedt een (voorlopig) kader voor het toekomstig functioneren van deze groene zone langs de Ringvaart, waarmee bij
het ontwerpen van tracéalternatieven rekening gehouden dient te worden. Daarnaast zijn er plannen
(maar nog geen vastgesteld beleid) voor de ontwikkeling van een jachthaven met woonfunctie ten
zuiden van Bennebroek in de aangrenzende Oosteinderpolder.
Figuur 4.8. Haarlemmermeer Groen

4.3.

Landschapstypering en -beschrijving

In het studie- en plangebied zijn drie hoofdtypen voor het landschap te onderscheiden, met daarbinnen enkele specificaties. De kaart 'Typologie landschappen' geeft deze weer:


het reliëfrijke duinlandschap van de jonge duinen (natuur, recreatie, waterwinning);
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het landschap van de oude duinen, bestaande uit het (grotendeels afgegeeste) landschap van
strandwallen en –vlakten, waarbinnen de zanderijen de hoofdmoot vormen;



de wat lager gelegen veenpolders (Oosteinder- en Vosse- & Weerlanerpolder) op de overgang
van strandwallen naar droogmakerij;



de beduidend lager gelegen (voormalige) veen- en kleilandschappen, nu in de vorm van de
droogmakerij.

Figuur 4.9. Typologie landschappen

Elk landschapstype is in feite opgebouwd uit een aantal specifieke landschapselementen met eveneens een specifieke onderlinge verhouding. Als bouwstenen voor de beschrijving daarvan worden
normaliter gehanteerd:


schaal;



structuur (vlak, lijn, punt, massa);



functies (logische koppeling);



ouderdom en gaafheid;



samenhang (extern);



beleving (vista, panorama, coulisse);



kennis (herkenbaarheid, begrip, emotionele verankering).

Het voert te ver deze in extenso voor de verschillende landschapstypen uit te werken. Volstaan wordt
met een korte beschrijving aan de hand van enkele foto's per deelgebied, waarin veel zaken die in
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de landschapsanalyse aan de hand van de lagenbenadering al zijn benoemd, een plek en betekenis
krijgen.
Van duin naar zanderij
De foto middenboven maakt het contrast tussen de vlakke, afgegeeste bollengronden en de reliëfen bosrijke duinen duidelijk. Een zeer typerend landschap, vooral als bebouwing nagenoeg ontbreekt. Het bos van Tiltenberg vormt een relatief stevige massa in het verder open landschap. Op de
overgang van duin en zanderij ten noorden van de Zilk ligt, verscholen achter een brede houtwal, de
nieuw aangelegde N206 die op de grens van Noord-Holland plotseling afbuigt en via een laag in het
landschap gelegen weg met twee rijstroken (foto linksboven) verbonden is met de 'oude' N206, de
hooggelegen Zilkerduinweg (foto rechtsboven). Lintbebouwing (foto midden) belemmert een simpele
doortrekking van de weg naar het oosten. De 'oude' N206 met laanbeplanting voert het verkeer door
Vogelenzang af in de richting van Haarlem en/of via Bennebroek naar de Haarlemmermeerpolder.
De foto rechtsonder geeft een beeld van het open, intensief voor de bollenteelt gebruikte zanderijlandschap tussen Zilkerduinweg en de Leidsche Trekvaart ter hoogte van de hiervoor beschreven
'omleiding de Zilk'. Een rechte doortrekking van de weg zou hier dwars door het beeld voeren. De
Leidsche Trekvaart (foto linksonder, genomen vanaf de Bartenbrug met de Zilk op de achtergrond) is
een belangrijk structuurbepalend landschapselement van grote cultuurhistorische waarde.
Figuur 4.10. Foto‟s deelgebied west
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Van zanderij naar polder
De Bartenbrug over de Leidsche Trekvaart legt via de Margrietenweg / Eerste Loosterweg / Pastoorslaan de lokale verbinding tussen de N206 en Hillegom die dwars door het hart van het zanderijlandschap voert (foto's links- en rechtsboven). Aan de weg, die een belangrijke aan- en afvoerroute is
voor bollenbedrijven en -handel, liggen enkele kleine buurtschappen van bedrijven en woningen die
goed in het groen staan.
Figuur 4.11. Foto‟s deelgebied midden

De Nieuwe Weg, een smalle verbinding tussen de Margrietenweg en de N208, met een hoge passage over het spoor, biedt een aantrekkelijk uitzicht over het zanderijlandschap van bollenkavels en
brede weteringen, met af en toe nog hagen. De groene begrenzingen van het zanderijlandschap door
ondermeer de Leidsche Vaart met laanbeplanting (foto linksboven) en bebouwing en de bossen van
Vogelenzang (foto rechtsboven) geven het verder open landschap een intieme schaal.
Bij de aansluiting van Nieuwe weg op de N208 staat een groot verpleegtehuis. De N208 is een grotendeels aan weerszijden van lintbebouwing voorziene noord-zuidroute met een relatief smal profiel
(foto linksonder) voor de grote hoeveelheid personen- en vrachtverkeer én fietsverkeer die er dagelijks gebruik van maken. De kruising van deze weg aan de noordzijde van Hillegom met de Weer-
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laan/Pastoorslaan (foto rechtsonder) is een van de plekken die in aanmerking zou kunnen komen
voor situering van een nieuwe wegverbinding tussen N206 en N205. In de structuurvisie van de
gemeente Hillegom wordt nadrukkelijk de optie vermeld om vanaf hier een nieuwe wegverbinding
over de Ringvaart naar de N205 te maken ter ontlasting van de huidige route dwars door het dorp
en ter ontsluiting van de nieuwbouwlocatie in de zanderij langs de Pastoorsweg.
Van polder naar droogmakerij
Na passage van de N208 gaat de strandwal over in de langzaam dalende Oosteinder- en Vosse- &
Weerlanerpolder. Aan de rand worden nog bollen geteeld op omgespoten grasland (foto linksboven),
maar meer naar de ringvaart toe gaat het over in smalle stroken grasland (foto's linksmidden). De
nog open, groene en nauwelijks ontsloten veenpolders staan op de nominatie om als recreatielandschap met een groen karakter (maneges, golf (?), doorgaande fiets en wandelroutes langs de Ringvaart tussen Hillegom en Bennebroek e.d.) ontwikkeld te worden. Waarmee ook het karakter van
deze polders zal gaan veranderen maar groen blijft.
Figuur 4.12. Foto‟s deelgebied oost

Langs de N208 ligt tussen Hillegom en Bennebroek het buurtschap Oosteinde waarvan de rustige
uitlopers met woningen en agrarische bedrijven tot in de Oosteinderpolder doorlopen (foto middenen linksboven). De ringvaart (foto linksmidden) vormt een duidelijke grens en overgang tussen het
relatief kleinschalige, enigszins 'rommelige' landschap van de Bollenstreek en dat van de grootscha-
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lige en rechthoekig verkavelde Haarlemmermeerpolder, waar zelfs grootschalige nieuwe infrastructuur (foto rechtsmidden) niet echt detoneert. Toch zijn ook in de Haarlemmermeer besloten, relatief
kleinschalige landschappen met bebouwing te vinden zoals de foto van de Spieringweg middenonder laat zien.
De Ringvaart is naast markante grens ook tevens een onneembare barrière: tussen de Bennebroekerbrug en de brug bij Beinsdorp zijn er geen mogelijkheden de Ringvaart over te steken.
De 'waardenkaart'
Gebaseerd op de landschapsanalyse / beschrijving en op de cultuurhistorische kaarten van Noorden Zuid-Holland is een (voorlopige) waardenkaart voor het landschap gemaakt, die gebruikt kan
worden bij de toetsing van de nog op te stellen tracéalternatieven voor een nieuwe wegverbinding
tussen de N206 en de N205. Voorlopig, omdat gaandeweg het proces aanvulling, bijstelling en vooral aanscherping van de geconstateerde waarden mogelijk is.
Figuur 4.13. de 'waardenkaart'

De klassieke landschapsindeling in de vorm van vlakken, lijnen en punten is gehanteerd, om het
waardeoordeel over het buitengebied enigszins te kunnen abstraheren van de feitelijke beschrijving.
Op de kaart zijn de uit cultuurhistorisch oogpunt (zeer) waardevolle vlakken aangegeven (met name
de zanderijen) en de mate van openheid, die van betekenis is voor de visuele samenhang in een
polder. Lijnen zijn vooral interessant als zij een breuk of overgang markeren (zoals Ringdijk en Ringvaart) of het elementen in landschapsbeeld duiden en structureren (zoals laanbeplantingen en wa-
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terwegen). Als punten zijn ondermeer landmarks interessant, maar bewust is hier ook het begrip
'ensemble' aan toegevoegd, omdat juist een combinatie op een bepaalde plek van vlakken, lijnen en
punten (bebouwing) een hoge landschappelijke herkenbaarheid en dus ook waarde heeft. Zeker wat
betreft 'punten' zal de waardenkaart nog aangevuld worden met specifieke bebouwing en andere
elementen die bijdragen aan de landschapsbeleving. Maar dat kan gebeuren bij de verdere detaillering van de tracéalternatieven voor de nieuwe wegverbinding.
De bebouwde kommen zijn bewust buiten de landschappelijke waardenkaart gehouden. Het niet
toekennen van een waarde in het buitengebied betekent overigens niet dat het betreffende gebied
waardeloos is wat betreft het landschap. Zeker als gelet wordt op ook emotionele waarden die een
rol kunnen spelen bij de beleving van een gebied is geen enkele plek zonder waarde. Hoogstens de
algemene waardering valt hoger of lager uit.

4.4.

Landschap: defensieve en offensieve benadering

Traditioneel krijgt het aspect Landschap bij het toetsen op effecten door nieuwe ingrepen zoals wegenaanleg een 'defensieve' rol opgedrukt. De landschapper moet dan aan de hand van landschapskwalificaties verdedigen waarom een bepaalde ingreep niet kan of ongewenst is. En als het al onvermijdelijk is, hoe dan inpassing en mitigatie de effecten moeten verzachten.
Een legitieme benadering bij veel ingrepen als die niet direct logisch passen in de structuur en functies van een gebied, maar het ontbeert wel de notie dat met die ingreep ook nieuwe kwaliteiten gecreëerd kunnen worden. Ook al duurt het altijd wel even, toch kunnen zorgvuldig en logisch vormgegeven ingrepen vroeger of later weer een nieuwe landschapsicoon worden. Dat gold en geldt reeds
voor molens en ringvaarten. Maar in feite ook voor het nu hooggewaardeerde zanderijlandschap,
terwijl het ontstaan ervan toentertijd de bijna totale verwoesting van een zeer fraai binnenduinrandgebied impliceerde.
Om het beschermingsaspect uit zowel de landschappelijke als ruimtelijke analyse inzichtelijk te maken is de zogenaamde 'poortenkaart' samengesteld. Een kaart waarop de 'corridors' tussen de N206
en de N205 in het plangebied zijn aangegeven, waarbinnen aanleg van een nieuwe weg niet a priori
op een veto stuit, en waar tevens de 'poorten' in de linten de mogelijke passages aanduiden.
Veto's en blokkades komen ondermeer voort uit bestaande en geplande bebouwde kommen en
aaneengesloten linten, waardevolle landschappen en hooggewaardeerde ensembles en andere
landschapselementen uit de waardenkaart. Doorsnijding van linten is bij veel corridors onvermijdelijk: gezocht is naar die plekken in het lint waar de schade het geringst is en inpassing een haalbare
optie lijkt te zijn. Op de poortenkaart zijn deze met een oranje stippellijn aangegeven.
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Figuur 4.14. Poortenkaart

De poortenkaart wordt gebruikt als onderlegger voor het ontwikkelen van alternatieve wegtracés, die
wat betreft landschap en ruimtelijke kwaliteit op voorhand alvast de grootste problemen vermijden.
Naast landschapsbescherming zal bij het uitwerken en waarderen van de alternatieve tracés ook
sprake moeten van landschapsbouw, van het ontwikkelen van nieuwe landschappen van hoge kwaliteit die in toenemende mate op waardering moeten kunnen rekenen en een positieve functie voor
bewoners en gebruikers (blijven) vervullen.
Steunt de landschapsbescherming vooral op de hiervoor getoonde 'poortenkaart' (die als veto- en
belemmeringenkaart ingezet wordt), voor landschapsbouw zijn andere maatstaven relevant. In oplopende mate van impact van de ingrepen in de bestaande landschapsstructuur hebben die betrekking op:


inpassen (bestaande schaal en structuur volgend);



kwaliteiten verplaatsen (compenseren);



nieuwe kwaliteiten toevoegen (gebruik makend van kenmerkende landschapselementen als
zanddijk, waterweg, hagen ...);



landschap transformeren (van verandering op onderdelen tot een geheel nieuw landschap).

Aandachtspunten bij de uitwerking van het wegontwerp zouden kunnen zijn:


inpassingmogelijkheden en ontwikkelingskansen:
-

waar een hoge, waar een lage ligging gewenst;

-

waar beplanten (begrenzen van de doorsneden ruimte), waar open houden;

-

waar is licht, waar is donker gewenst;
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-

etc.



waar is speelruimte nodig en mogelijk (mede i.v.m. toekomstvastheid);



maar ook: waar liggen situering en vormgeving in feite al vast;



waar is behoud van bestaande functies mogelijk, waar zijn nieuwe functies gewenst (kleinschalige transformaties, benutten van restruimten e.d.);



welke gewenste functies kunnen meeliften met de ingreep (bijvoorbeeld fiets- en wandelroutes);



(last but not least) waar is enige 'verslechtering' acceptabel omdat elders door de ingreep een
significante verbetering optreedt (salderen). Dit speelt vaak bij verkeers-, natuur- en milieueffecten, bij landschap komt het minder vaak voor omdat het afwaarderen van bestaande wegen
meestal een verkeerscosmetische ingreep betekent en geen ruimtelijk-functionele.

De offensieve component komt vooral tot uiting in een geslaagd routeontwerp voor de (alternatieven
voor de) nieuwe weg. Voorwaarde is dat het landschaps- en belevingsontwerp een gelijkwaardige rol
kan spelen naast het verkeerskundige ontwerp. Beide moeten elkaar beïnvloeden op een positieve
manier.

4.5.

Conclusies en knelpunten/kansen aspect landschap

1. De Ringvaart markeert een scheiding tussen twee werelden qua onderlegger, schaal, geschiedenis en functies. Beide landschappen vereisen een eigen aanpak.
2. Er is ook een duidelijk verschil in ontwikkelingsdynamiek (ook voor de toekomst): de Bollenstreek ontwikkelt zich in relatief kleine stappen verder, de westelijke Haarlemmermeer wacht
een verdergaande grootschalige transformatie.
3. Dit houdt in dat in de Bollenstreek bij nieuwe ingrepen, zoals een nieuwe weg, primair een defensieve strategie op het aspect landschap gevolg zal worden. Bij de Haarlemmermeer zal het
accent meer moeten liggen op het: benutten van kansen bij inpassing in en ontwikkelen van
nieuwe landschappen als het gevolg van de voorgenomen transformaties.
Grootste knelpunten in de Bollenstreek zijn:






VLAKKEN: aantasting/doorsnijding van:
-

reliëf (kenmerkend i.s.m. bodemgebruik)

-

openheid polders met doorkijk naar contrasterende duinrand

-

interne samenhang in (zanderij)polders

-

schaal en samenhang lage graspolders

-

kenmerkende ensembles van bebouwing, beplanting en velden

LIJNEN: aantasting/doorsnijding van:
-

historische structuren (dijkwegen, vaarten)

-

bebouwingslinten, buurtschappen

-

groene en blauwe lijnen (laanbeplanting, boomsingels, watergangen)

-

historische zichtlijnen (vista's en panorama's)

PUNTEN/OBJECTEN: aantasting/sloop van
-

huizen, schuren, overige bebouwing
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-

bosjes, boomgroepen, solitaire beplantingen

-

karakteristieke ensembles en 'places of human interest'

-

oriëntatie op landmarks

Kansen in de Bollenstreek zijn hoogstens op lokale schaal te vinden, bijvoorbeeld als het gaat om
inpassing, laanbeplanting, verzachten van barrières in recreatief-landschappelijke en ecologische
structuren e.d.
Knelpunten maar vooral kansen in de Haarlemmermeerpolder betreffen:






VLAKKEN
-

aantasten van of aansluiten op orthogonale structuur polder

-

inpassen in (nieuwe) ensembles van bebouwing, blauwe en groene vlakken

-

kans op panorama over de polder (bij brug)

LIJNEN
-

doorsnijding oude structuren (reliëfrand, Ringvaartlint, Spieringlint)

-

kruising met Ringvaart (verlies dominantie waterweg…)

-

aantasten/kansen (nieuwe) zichtlijnen (vista's en panorama's)

-

doorsnijden (gewenste) recreatie- en waterstructuren

PUNTEN/OBJECTEN
-

vormgeving kruising ringvaart en ringdijk (3D opgave)

-

'(new) places of (human) interest'

Er ligt een gezamenlijke (uitwerkings)opgave Westflank-Bollenstreek voor de landschappelijk (groenen waterstructuur, recreatieve routestructuur) en verkeerskundig optimale aansluiting en inpassing
van de nieuwe Oost-West verbinding op de toekomstige wegenstructuur in de Westflank.
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Deel B: Planalternatieven,
effecten en MKBA

Uit de analyse in deel A wordt duidelijk dat de grensstreek tussen Noord- en Zuid-Holland te maken
heeft met leefbaarheids- en bereikbaarheidsproblemen als gevolg van het ontbreken van een „robuuste‟ oost-westverbinding voor het autoverkeer. Deze problematiek zal als gevolg van de diverse
plannen voor woningbouw en bedrijvigheid in ernst toenemen in de komende jaren. Een nieuwe
verbinding tussen de N205 ter hoogte van De Zilk en de N206 nabij Zwaanshoek kan bijdragen aan
een oplossing voor deze problematiek. Daarbij zal deze nieuwe verbinding een (nu nog ontbrekende)
schakel zijn in een route die belangrijke huidige en toekomstige ruimtelijk-economische zwaartepunten met elkaar verbindt. Vandaar de titel van de studie: “Van Greenport tot Mainport”. Het plangebied (grofweg het gebied tussen De Zilk, Vogelenzang, Bennebroek, Zwaanshoek, Hoofddorp en
Hillegom) bestaat in het westelijke deel uit het oude land (Duin- en Bollenstreek) en in het oostelijke
deel uit het nieuwe land (Haarlemmermeer), die elk zijn eigen dynamiek, waarden, kansen en knelpunten kent. In de planontwikkeling en effectbeoordeling zal hiermee rekening moeten worden gehouden.
De analyse in deel A vormt de opmaat voor deel B: de ontwikkeling van de planalternatieven (hoofdstuk 5) en vervolgens de beoordeling van deze alternatieven op hun effecten voor verkeer (hoofdstuk 6), milieu en leefbaarheid (hoofdstuk 7) en kosten en baten (hoofdstuk 8 en 9).
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5. Referentie- en planalternatieven
5.1.

Inleiding

In het onderzoek worden verschillende tracés als planalternatieven met elkaar vergeleken. De
planalternatieven worden daarbij afgezet tegen een referentiealternatief (het nulalternatief).
De 'poortenkaart' met corridors en de poorten door de linten levert de ruimtelijke onderlegger voor
het ontwikkelen van de planalternatieven. Naast het referentiealternatief zijn er vier planalternatieven samengesteld die alle via een verschillend tracé (en dus met verschillende milieu- en landschappelijke effecten) een nieuwe verbinding tussen de N206 en de N205 leggen:
Figuur 5.1. Poorten en alternatieven

1. Zuid (een zo zuidelijk mogelijk op de N206 aantakkend tracé voor een nieuwe verbinding, dat
vervolgens pal langs de noordrand van Hillegom, de ringvaart kruist op weg naar de aantakking
op de N205 en de (nieuwe) Bennebroekerweg);
2. Midden (tussen Hillegom en N205 vergelijkbaar met Zuid, maar via een noordelijker gelegen
tracé de verbinding legt met de N206);
3. Noord (het meest noordelijk gelegen tracé voor de nieuwe verbinding tussen de N205 en de
N206, in zekere zin een langs de zuidrand van Kennemerland doorgetrokken Nieuwe Bennebroekerweg);
4. Kleine maatregelen (een tracé over grotendeels bestaande infrastructuur waarbij relatief kleine
aanpassingen worden gedaan).

“Van Greenport tot Mainport” – Regionale verkenning conform MIRT N205-N206; eindrapport

41

De drie tracéalternatieven voor de nieuw aan te leggen verbinding zijn nog niet nauwkeurig bepaald;
in figuur 5.1 zijn de zoekgebieden aangegeven waarbinnen nog gevarieerd kan worden met de precieze ligging van de nieuwe weg.
Om de impact van de tracés op het landschap en bestaande bebouwing zoveel mogelijk te beperken, moet worden gezocht naar tracés die de waardevolle elementen in het landschap en de moeilijk
te amoveren bebouwing zoveel mogelijk ontzien. In de poortenkaart zijn naast de zoekgebieden voor
de tracés ook de blokkades ingetekend die vanuit het oogpunt van landschap en ruimtelijke ordening in het plangebied voorkomen en de „poorten‟ daartussen die de passages aangeven waar de
tracés de blokkades kunnen passeren.
In de nu volgende paragrafen worden de alternatieven nader uitgewerkt en gedetailleerd - mede met
het oog op het kunnen inschatten van de milieu- en financiële effecten - en komen ook varianten
voor deeloplossingen aan de orde. Deze zijn indicatief. Het is nu nog te vroeg voor een keuze voor de
inrichting van het tracé. In dit stadium gaat het primair om het beoordelen of een nieuwe wegverbinding zinvol, haalbaar en wenselijk is en welke corridor daarvoor de beste kansen biedt. Een keuze
over de nadere detaillering komt in de vervolgronde aan de orde. De details in de volgende paragrafen hebben dus primair tot doel aan te geven wat mogelijk is.
Wat betreft het fietsverkeer geldt dat de nieuwe verbinding niet van fietspaden wordt voorzien. Fietsers blijven gebruik maken van het netwerk zoals op kaart 2.2 aangegeven. Wel worden (nieuwe)
barrières voorkomen door het maken van een tunnel of brug, en worden waar mogelijk bestaande
knelpunten opgelost. Zo zal een nieuwe brug over de Ringvaart tevens voor een nieuwe fietsverbinding kunnen worden gebruikt. Bij een autotunnel onder de Ringvaart zal aan fietsers een andere
oplossing geboden moeten worden.

5.2.

Referentiealternatief

Het referentiealternatief geeft de situatie weer als de voorgenomen maatregel niet wordt uitgevoerd.
Het dient als vergelijkingsbasis om na te gaan of en in hoeverre de planalternatieven een verbetering of verslechtering betekenen in vergelijking met de autonome ontwikkeling zonder ingreep. In
een referentiealternatief wordt wel uitgegaan van voorgenomen beleid (het is dus niet „niets doen‟).
In het onderhavige onderzoek wordt als referentiealternatief een nul+-alternatief gehanteerd. Rijkswaterstaat hanteert namelijk een strikte definitie voor het nulalternatief. Volgens deze definitie mogen in het nulalternatief alleen vastgestelde projecten opgenomen worden die voor 2020 worden
ontwikkeld. De voorgenomen bouwontwikkelingen in de Westflank van de Haarlemmermeer zijn
echter nog niet vastgesteld. Een nulalternatief zonder bouwontwikkelingen in de Westflank zou leiden tot een onrealistisch referentiescenario. Daarom is er voor gekozen om in plaats van het nulalternatief een nul+-alternatief te hanteren dat een doorkijk geeft naar de situatie in 2030, wanneer
de Westflank wel volledig is ontwikkeld.
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De maatregelen uit het MIRT die vóór 2020 gepland staan, maken eveneens deel uit van de autonome ontwikkeling en dus ook van het referentiealternatief. Verder is er in het referentiealternatief
(evenals in de planalternatieven) van uitgegaan, dat de Nieuwe Bennebroekerweg 2x2 rijstroken
heeft gekregen en rechtstreeks op de A4 is aangesloten.
In paragraaf 6.1 wordt nader ingegaan op de gehanteerde uitgangspunten bij het referentiealternatief.

5.3.

Alternatief Zuid

In een kleine ontwerpgroep van landschaps-, milieu- en verkeerskundigen is een poging gedaan een
tracé op papier te zetten dat voor de zuidelijke corridor zo weinig mogelijk negatieve landschaps- en
milieueffecten heeft, verkeerskundig goed en veilig in elkaar steekt en financieel niet tot exorbitante
kosten leidt.
Figuur 5.2. Zuid basisalternatief
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Figuur 5.3. Doorsnee Zuid

Al voor de bestaande afslag van de N206 buigt de nieuwe route als een 2x1 autoweg met 80km/u
als ontwerpsnelheid naar het oosten en kruist de Zilkerduinweg met een korte tunnel, evenals de
Leidsche trekvaart en de spoorlijn. Reden hiervoor is dat de weg daardoor op maaiveld of lager komt
te liggen, waardoor de openheid van de bollenpolders het minst wordt aangetast. Ook wordt dan het
minste schade aangericht bij woningen en bedrijven langs de Zilkerduinweg. De voormalige wegverbinding door de Zilkerpolder wordt gesloopt en de grond wordt weer bollengebied. De Zilkerduinweg
wordt een lokale ontsluitingsweg met fraaie laanbomen. Omdat de N443 een volledige aansluiting
krijgt op de N206, wordt de Zilkerduinweg alleen nog door lokaal verkeer tussen de Zilk en Vogelenzang gebruikt.
Bij Hillegom fungeert de weg als randweg langs de geplande uitbreidingen en bestaande bebouwde
kom. De N208 wordt met een viaduct gekruist en met een teruggelegde aansluiting verbonden met
de nieuwe oost-westverbinding. Op deze wijze wordt de schade in het lint langs de N208 zoveel mogelijk beperkt, krijgen de nieuwe woon- en werkuitbreidingen een directe aansluiting op de nieuwe
route en is de start gemaakt voor een gewijzigde ontsluitingsstructuur waarmee veel minder autoverkeer door het hart van Hillegom zal gaan rijden.
Vanaf de nieuwe aansluiting van Hillegom zal de weg in de richting van Hoofddorp als 2x2 weg (100
km/u) uitgevoerd moeten worden vanwege het te verwachten verkeersaanbod.
Door de Vosse- en Weerlanerpolder ligt de weg deels op maaiveld, maar komt dan weer omhoog om
de ringvaart op ruim 3 meter boven het water via een beweegbare brug te kruisen. Ook de Spieringweg wordt bovenlangs gekruist en het ligt in de rede om de Nieuwe Bennebroekerweg en het nieuwe
tracé soepel op elkaar aan te sluiten en de verbinding met de N205 via een ongelijkvloerse kruising
met afslagen te maken.
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Verkeersluwe maatregelen op de oude traversen over de Ringvaart zorgen ervoor dat nog meer autoverkeer tussen Bollenstreek en Haarlemmermeerpolder van de nieuwere verbinding gebruik zal
maken.
Figuur 5.4. Zuid en varianten

Figuur 5.5. Doorsnee Zuid en varianten

Ook is bekeken welke varianten in het ontwerp denkbaar zijn. Bovenstaande kaart en doorsnee
geven daarvan een beeld. Het gaat dan om een (goedkopere) variant van een lage brug over de
Trekvaart (met wel grotere landschapseffecten) en de (duurdere) optie om de Ringvaart met een
tunnel te kruisen (waardoor er geen brugopeningen meer nodig zijn). Een tunnel betekent ook dat de
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weg op dat stuk in een eigen poldertje gelegd moet worden met dijken op 0 meter NAP. De gedeeltelijk lage ligging in de Vosse- en Weerlanerpolder wordt daarmee onmogelijk.

5.4.

Alternatief Midden

De corridor uit alternatief Midden komt tussen Hillegom en Hoofddorp weliswaar overeen met die uit
het alternatief Zuid, maar om te zien of een doorsnijding van de bollenstreek ten noorden van de Zilk
en Hillegom andere, liefst geringere negatieve effecten heeft op landschap en woonlinten, is voor
Midden een noordelijker gelegen tracé onderzocht.
Figuur 5.6. Midden basisalternatief

De bestaande N206 wordt langs de duinrand nog even doorgetrokken en buigt dan om de Tiltenberg
heen naar het oosten. De 2x1 autoweg (80 km/u) ligt laag in het open landschap en kruist de Zilkerduinweg (tussen de bestaande bebouwing door), de Trekvaart en de spoorlijn met een tunnel. Gevolg
is wel dat de Loosterweg even teruggeleid moet worden naar de spoorlijn om de nieuwe weg te kunnen kruisen. De weg gaat nu dwars door de Zanderijpolder en de Vosse- en Weerlanerpolder, op
redelijk ruime afstand van de (geplande) bebouwde kom van Hillegom, op weg naar de brug over de
Ringvaart en de aansluiting op de Nieuwe Bennebroekerweg (2x2).
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Figuur 5.7. Doorsnee Midden

Een teruggelegde aansluiting op de N208 heeft nu geen meerwaarde meer voor de ontsluiting van
Hillegom (integendeel, de Zanderijpolder zou daardoor nog verder versneden worden), dus is gekozen voor een ongelijkvloerse volledige aansluiting ten oosten van de Weeresteinstraat, zodat zoveel
mogelijk huizen in het lint ten westen van deze straat gespaard kunnen worden.
Figuur 5.8. Midden en varianten
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Figuur 5.9. Doorsnee Midden en varianten

Ook hier zijn varianten bekeken. Naast de al eerder getekende lage brug over de Trekvaart en de
tunnel onder de Ringvaart betreft het vooral de mogelijke manieren om de N208 aan de nieuwe weg
te koppelen, met elk een verschillende impact op wat gesloopt moet gaan worden langs de N208.
Zelfs de teruggelegde aansluiting, met als doel zoveel mogelijk woningen en bedrijven te sparen, is
als variant getekend maar betekent wel een gekunstelde verkeerskundige oplossing en een veel
forsere aantasting van de Zanderijpolder door de beduidend langere ligging van de weg op een hoge
dijk en het ruimtebeslag.

5.5.

Alternatief Noord

Dit alternatief, dat gebruik maakt van de noordelijke corridor uit de poortenkaart, heeft tot doel de
versnippering van de bollenpolders door een randligging zoveel mogelijk te voorkomen en een directe verbinding tussen N206 en Nieuwe Bennebroekerweg/N205 tot stand te brengen. Dat is de reden
dat de werkgroep die op zoek is gegaan naar de optimale routering door deze corridor voor een zo
noordelijk mogelijke ligging opteert. Zoals in de andere alternatieven ook het geval is krijgt de N442
bij de Zilk een volledige aansluiting op de N206, wordt de Zilkerduinweg tot een fraaie lokale verbinding gereconstrueerd en wordt de oude dwarsverbinding in de Zilkerpolder geruimd.
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Figuur 5.10. Noord basisalternatief

Figuur 5.11. Doorsnee Noord

In alternatief Noord wordt de N206 nog bijna een kilometer verder doorgetrokken langs de duinrand
en buigt dan als 2x1 autoweg (80 km/u) naar het oosten. De weg ligt laag in het maaiveld, waarbij
de doorsnijding van de 2e Doodweg middels een tunneltje voor fietsers ongedaan wordt gemaakt.
Om de aantasting van het lint zoveel mogelijk te beperken worden Bartenweg en Trekvaart in een
tunnelbak gekruist, evenals het spoor. Een (half)verdiepte ligging in de kleine zanderijpolder ten
noorden van de Nieuwe weg behoort tot de mogelijkheden om de landschappelijke impact te verminderen.
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De werkgroep trekt het tracé vervolgens door in de beboste zuidrand van de Geestgronden, enerzijds
om Oosteinde te sparen en de N208 op de minst moeilijke plek aan te sluiten, anderzijds omdat dan
landschappelijke inpassing beter mogelijk is. De N208 wordt hoog gekruist en de ongelijkvloerse
aansluiting wordt aan de oostzijde gelegd. Het is dan wel onvermijdelijk dat de Winterrustlaan en de
Zandlaan worden aangetast.
De weg vervolgt als een 2x2 autoweg (80 km/u) op maaiveld door de Oosteinderpolder naar de brug
over de Ringvaart. Een noordelijker, meer gebogen tracé is denkbaar, maar er is voor gekozen zoveel
mogelijk de structuur van de polder te volgen. De Ringdijk wordt pal ten noorden van het tuincentrum gekruist, de weg blijft op hoogte, gaat over de Spieringweg en gaat over in de Nieuwe Bennebroekerweg met een ongelijkvloerse aansluiting op de N205.
Figuur 5.12. Noord en varianten
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Figuur 5.13. Doorsnee Noord en varianten

Varianten op het basistracé hebben vooral betrekking op de kruising met de N208 (versimpelde
aansluiting, een tunnel in plaats van een brug met een haarlemmermeeraansluiting) waardoor landschaps- en leefmilieueffecten verminderd kunnen worden, en op een tunnel onder de ringvaart,
waardoor de weg in een eigen poldertje gelegd moet worden en de mogelijkheid voor een extra fietsverbinding over de Ringvaart vervalt.

5.6.

Alternatief Kleine Maatregelen

Een zeer terechte vraag bij de keuze voor een nieuwe wegverbinding is altijd of de verkeers- en leefbaarheidsproblemen ook niet in zijn geheel of in ieder geval in belangrijke mate opgelost kunnen
worden door specifieke maatregelen in het bestaande netwerk van verbindingen. Het is vaak goedkoper en voorkomt nieuwe problemen elders. Ook kan zo'n alternatief vaak een rol spelen als snel te
realiseren, tussentijdse oplossing totdat het wel mogelijk is een nieuwe wegverbinding aan te leggen.
Dit alternatief Kleine Maatregelen onderzoekt deze opties.
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Figuur 5.14. Kleine Maatregelen basisalternatief

Voor een ontlasting van de traversen door Bennebroek en Hillegom blijft een nieuwe verbinding over
de Ringvaart nodig. Autoverkeerbeperkende maatregelen op de oude traversen sturen het verkeer
naar deze nieuwe verbinding waarbij de N208 en de N205 als aan- en afvoerroute fungeren. De
meest logische oplossing is deze nieuwe verbinding aan de noordrand van Hillegom te leggen en
hem mede als randweg voor de kern te beschouwen, passend in de gemeentelijke structuurvisie
voor de uitbreidingsplannen rond de Pastoorsweg. De uitvoering is simpel: een 2x1 weg met 50
km/u en gelijkvloerse kruisingen kan vooralsnog volstaan. In de Haarlemmermeer takt hij gelijkvloers aan op de met verkeerslichten geregelde aansluiting van de Noordelijke Randweg van Nieuw
Vennep op de Drie Merenweg (N205). Bij ontwikkeling van de Westflank kan ter hoogte van de brug
een autoknip in de ringdijk worden gemaakt. Zwaanssluis kan op de nieuwe route worden ontsloten.
Voor een doorgaande verbinding naar de N206 is het nodig dat de N442 een volledige aansluiting
verkrijgt. Tussen N206 en de spoorlijn voldoet de N442 als verbindingsroute, ofschoon voor een
goede doorstroming het aantal lokale aansluitingen mogelijk verminderd moet worden. Om vervolgens op de (in het kader van de noordelijke randweg reeds geherprofileerde Pastoorsweg te komen,
moet nog wel het een en ander gebeuren. De 2e Loosterweg is door de bebouwing aan weerszijden
minder geschikt voor een doorgaande route, dus wordt voorgesteld de parallelweg langs het spoor
hiervoor geschikt te maken. Voorwaarde is wel dat de voetgangersbrug bij het station over de weg
doorgetrokken wordt, zodat het station veilig bereikbaar blijft.
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Figuur 5.15. Kleine Maatregelen en varianten

Te verwachten valt dat de grootste problemen in het basisalternatief zich zullen voordoen bij het
opwaarderen van de parallelweg langs de spoorlijn. De ruimte is krap en er staan veel woningen. Een
variant zou een nieuwe parallelweg kunnen zijn, maar dan aan de westzijde van de spoordijk te leggen en via een tunnel onder het spoor aan te sluiten op de gereconstrueerde Pastoorslaan. De
spoordijk fungeert dan als geluidscherm naar het woongebied aan de andere zijde, waar het autoverkeer drastisch gereduceerd kan worden. Verder blijft de route vergelijkbaar met die in het basisalternatief.
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6. Modelberekeningen verkeerseffecten
6.1.

Uitgangspunten en doorgerekende alternatieven

Instrument: Regionaal verkeersmodel
De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van een regionaal verkeersmodel. Een verkeersmodel is
een instrument waarbij de verkeers- en vervoerseffecten van ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen inzichtelijk kunnen worden gemaakt. De berekeningen en analyses zijn uitgevoerd voor het
toekomstjaar 2020+. Het betreffen de verkeersintensiteiten van 2020 met een doorkijk van ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen tot 2030. Het gehanteerde verkeersmodel is afgeleid van het
verkeersmodel zoals ook gehanteerd voor de Grensstreekstudie en het NRM. Het model beschrijft de
auto- en de openbaar vervoerstromen in de regio. Voor deze studie is belangrijk dat bij het bepalen
van de autostromen rekening is gehouden met het aandeel reizigers dat het openbaar vervoer gaat
gebruiken. Bovendien is voor deze studie een verfijning uitgevoerd voor ruimtelijke ontwikkelingen
zoals ACT en Westflank.
Onderzochte alternatieven
Aangezien de exacte ligging voor het thema verkeer geen grote verkeerskundige effecten zal hebben, is voor de plansituatie gerekend met één (verkeers)voorkeursalternatief.
Onderzocht zijn de volgende alternatieven:
 Een referentiesituatie 2020+: uitgaande van geen nieuwe oost-westverbinding tussen de N205
en N206.
 Een planalternatief inclusief nieuwe verbinding tussen N205 en N206, exclusief aanvullende
maatregelen in de kernen met één (ongelijkvloerse) aansluiting nabij de N208;
 Een planalternatief inclusief nieuwe verbinding tussen N205 en N206, inclusief aanvullende
maatregelen in de kernen met één (ongelijkvloerse) aansluiting nabij de N208.
 Een planalternatief inclusief nieuwe verbinding tussen N205 en N206, exclusief aanvullende
maatregelen in de kernen met één (ongelijkvloerse) aansluiting nabij de N208 en één aansluiting nabij Vogelenzang.
 Het planalternatief Kleine Maatregelen.
Toelichting planalternatieven
Exclusief/inclusief aanvullende maatregelen: Zoals al uit een eerdere studie (Grensstreekstudie)
naar voren is gekomen, zal een nieuwe oost-westverbinding mogelijk zorgen voor nieuw (doorgaand)
verkeer door de kernen van Hillegom en Bennebroek. Immers zal de nieuwe weg mogelijk ook zorgen
voor een verkeersaantrekkende werking. Daarom is zowel een alternatief exclusief als inclusief aanvullende maatregelen in de kernen onderzocht.
Wel/geen aansluiting Vogelenzang op nieuwe verbinding: In het kader van deze studie zijn ook de
verkeerseffecten onderzocht van een (tweede) aansluiting op de nieuwe verbinding nabij Vogelenzang.
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Kleine maatregelen: Het alternatief Kleine Maatregelen gaat uit van een verbinding die grotendeels
over bestaande infrastrcutuur verloopt . De verbinding tussen de N205 en de N206 wordt in dit alternatief gelegd over de N442 en loopt via een nieuwe, parallel aan het spoor te realiseren weg westelijk langs het station en takt daar aan op de Pastoorslaan. In het verlengde van de Weerlaan takt
de verbinding via een nieuw te realiseren brug over de Ringvaart aan op de noordelijke randweg van
Nieuw-Vennep (zie paragraaf 5.6).
Eerste beoordeling varianten
Het is van belang dat de varianten verkeerskundig voldoen. Uit modelberekeningen en analyses
blijkt ten eerste dat de aansluiting Vogelenzang onvoldoende oplossend vermogen zal sorteren. Een
extra ontsluiting van Vogelenzang zal namelijk (weer) veel sluipverkeer door de kern Vogelenzang
zorgen. Hierdoor blijven de bereikbaarheid en leefbaarheid van de kern Vogelenzang onder druk
staan. Daarom is hier verder niet naar gekeken.
Uit modelberekeningen en analyses blijkt daarnaast dat het oplossend vermogen van het alternatief
„kleine maatregelen‟ gering is en niet voldoende om de doelstellingen (met name leefbaarheid) te
bereiken. Er is daarom besloten om het Kleine Maatregelen-alternatief niet in de kostenbatenanalyse mee te nemen. Wel is dit alternatief in de milieu- en leefbaarheidsanalyse meegenomen (hoofdstuk 7) en zijn de kosten van dit alternatief geraamd (hoofdstuk 8).
Uitgangspunten ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen in de regio
Voor de situatie „2020+‟ is uitgegaan van de volgende ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen.
De uitgangspunten zijn afgeleid uit het verkeersmodel van de Grensstreekstudie:
Figuur 6.1. Uitgangspunten ruimtelijke ontwikkelingen studiegebied referentiesituatie 2020
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Figuur 6.2 Uitgangspunten infrastructurele ontwikkelingen studiegebied

De volgende infrastructurele zaken zijn niet meegenomen in alle alternatieven:
 Parallelstructuur A4;
 Noordelijke Randweg Rijnsburg;
 Noordelijke Randweg Sassenheim (N443);
 Reconstructie kruispunt Nagelbrug (N444);
 Verbeteren aansluiting Beeklaan-N206 (Noordwijk).
Wel opgenomen zijn:
 Holland Rijnlandroute “Zoeken naar Balans”;
 GVVP en structuurvisie Hillegom;
 Uitbreiding woningbouw en bedrijventerrein Pastoorslaan Hillegom;
 Ruimtelijke ontwikkelingen Hoofddorp-Zuid en Westflank;
 De uitbreiding van het HOV netwerk ten behoeve van de Westflank;
 Nieuwe Bennebroekerweg uitgevoerd als 2 x 2 rijstroken7;
 Verdubbeling N207.

7 Op de inrichting van de Nieuwe Bennebroekerweg wordt nog apart gestudeerd in de studie Wegenstructuur
Haarlemmermeer, die getrokken wordt door de provincie, met deelname van Haarlemmermeer en de stadsregio Amsterdam.
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Uitgangspunten ontwerp nieuwe verbinding
Voor de nieuwe verbindingsweg is ten aanzien van het wegprofiel uitgegaan van een maximumsnelheid van 80 km/h uur. Het wegdeel vanaf de N206 tot en met de N208 bestaat uit een gebiedsontsluitingsweg met 2x1 rijstroken en het deel vanaf de N208 tot en met de N205 bestaat uit een gebiedsontsluitingsweg met 2x2 rijstroken.
In de berekeningen is uitgegaan van 1 ongelijkvloerse kruising. Deze is gesitueerd tussen de nieuwe
(oost-west)verbindingsweg en de N208. De exacte vormgeving van deze kruising is nog niet bekend.

6.2.

Verkeerseffecten

Van een tweetal varianten (Aansluiting Vogelenzang en Kleine Maatregelen) is in de vorige paragraaf
aangegeven dat ze verkeerskundig geen oplossing bieden. De overige varianten worden in deze
paragraaf nader belicht. Ten aanzien van verkeer zal achtereenvolgens worden ingegaan op:
 Huidig verkeersbeeld (2005).
 Een referentiesituatie 2020+: uitgaande van geen nieuwe oost-westverbinding tussen de N205
en N206.
 Een planalternatief inclusief nieuwe verbinding tussen N205 en N206, exclusief aanvullende
maatregelen in de kernen met één (ongelijkvloerse) kruising nabij de N208;
 Een planalternatief inclusief nieuwe verbinding tussen N205 en N206, inclusief aanvullende
maatregelen in de kernen met één (ongelijkvloerse) kruising nabij de N208.
In dit hoofdstuk is een aantal figuren opgenomen met de relevante verkeersintensiteiten in het planen studiegebied. Voor de leesbaarheid is ervoor gekozen om niet het gehele studiegebied af te beelden. Afbeeldingen met de verkeersintensiteiten (verkeersplots) van het gehele studiegebied zijn
beschikbaar op A3-formaat. In bijlage 5 is een verwijzing opgenomen naar de verkeersplots.
Huidige situatie (2005)
In deze studie is 2005 als huidige situatie gekozen. In figuur 6.3 zijn de relevante verkeersintensiteiten in het plangebied en een deel van het studiegebied opgenomen.
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Figuur 6.3. Verkeersintensiteiten in 2005

Op de N206, N208 en N205 is in de huidige situatie relatief veel verkeer aanwezig. De N206 (nabij
De Zilk) heeft ongeveer 9.000 mvt/etmaal, de N208 (nabij Hillegom) ongeveer 13.000 mvt/etmaal
en de N205 (nabij Floriande) 13.000 mvt/etmaal.
Opmerking: de bij de Leidsevaart in Vogelenzang aangegeven intensiteiten zijn niet meer actueel.
Het wegvak is aangepakt en heeft nu een aanzienlijk lagere verkeersdruk. Dit verkeer rijdt nu grotendeels via de Vogelenzangseweg en de Bekslaan. Hetzelfde geldt ook voor figuur 6.4, 6.5 en 6.6.
Verkeersbeeld referentiesituatie 2020+, exclusief oost-westverbinding
In figuur 6.4 zijn de verkeersintensiteiten weergegeven voor het toekomstjaar 2020+ indien alle
ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen - zoals beschreven in hoofdstuk 3 - gerealiseerd zijn. In
dit referentiescenario is de oost-westverbinding nog niet opgenomen.
Vooral de N205 en de N206 zijn belangrijke noord-zuidverbindingen met relatief veel verkeer. In
deze referentiesituatie is al sprake van fors meer verkeer dan in de huidige situatie (2005). Vooral
op de N205 (+ 173 %) en de N206 (+ 54 %) is sprake van een forse toename. De (aanzienlijke) toenames op de wegen in het studiegebied zijn met name het gevolg van de ruimtelijke ontwikkelingen
van de Westflank en de realisatie van ACT.
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Door deze forse toenames van verkeer komt de bereikbaarheid van het gebied nog meer onder druk
te staan door een aantal specifieke capaciteitsknelpunten. Deze zullen zich voornamelijk in de
spitsuren manifesteren. De ontoereikende capaciteit van delen van de N208 en de N206 worden
dan in de spits een probleem. Met voorzetting van het huidige beleid kunnen deze knelpunten niet
opgelost of voorkomen worden. Extra maatregelen zullen moeten worden aangewend om een verkeersinfarct in de toekomst te voorkomen.
Figuur 6.4. Verkeersintensiteiten bij referentiesituatie in 2020+ (mvt/etmaal)

Effecten verkeer inclusief oost-westverbinding, exclusief aanvullende maatregelen in kernen
Uit de analyse en berekeningen blijkt dat de nieuwe verbindingsweg – vergeleken met de referentiesituatie 2020+ - zal zorgen voor circa 29.900 motorvoertuigen per etmaal op het oostelijk gedeelte
van de nieuwe verbinding (N208 – N205). Het westelijk gedeelte van de nieuwe verbindingsweg
(N206 – N208) heeft circa 18.200 motorvoertuigen per etmaal (figuur 6.5). Zoals al eerder aangegeven betreffen dit de intensiteiten van zowel het Noord-, Midden- als Zuid-alternatief. Het vrachtpercentage op de nieuwe verbindingsweg zal ongeveer 12 procent bedragen.
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Figuur 6.5. Intensiteiten bij realisatie nieuwe verbindingsweg (mvt/etmaal)

In navolgende figuur zijn de verschillen in verkeersintensiteiten ten opzichte van de referentiesituatie
(zonder nieuwe verbinding) weergegeven. Op deze manier is te zien op welke locaties in het studiegebied het verkeer toe- dan wel af zal nemen. Hier moet worden opgemerkt dat als gevolg van de
nieuwe verbindingsweg de routes tussen herkomst en bestemming van diverse verkeersstromen in
het studiegebied wijzigen. Dit heeft onder meer te maken met (de maximale) capaciteiten van kruispunten en wegvakken in het studiegebied. De verkeerskundige effecten (intensiteitensaldi) die daarvan het gevolg zijn, zijn in figuur 6.6 weergegeven.
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Figuur 6.6. Verschil in etmaalintensiteiten tussen het planalternatief en het referentiealternatief

Belangrijkste regionale effecten


De weg bundelt veel verkeer tussen de Bollenstreek en Haarlemmermeer/Schiphol, dat nu door
de diverse kernen rijdt en de verschillende Ringvaartbruggen belast (ongeveer 22.000
mvt/etmaal);



Voor de Haarlemse regio (met name voor Heemstede) biedt de weg een goed alternatief voor de
drukbelaste uitvalsroute N201 (4.000 à 5.000 mvt/etmaal)



De weg functioneert samen met de N205 voor de Haarlemse regio als een rondweg en haalt zo
het doorgaande verkeer Bollenstreek – Hoofddorp/A9 uit het de Haarlemse regio (3.000 à
4.000 mvt/etmaal)



Het verkeer Bollenstreek Haarlemse regio verdwijnt uit Vogelenzang en bundelt zich op de
N208.



Per weg levert dat levert de volgende effecten:



Op de N208, de belangrijke route door de dorpskernen van Hillegom en Bennebroek, zal als
gevolg van de nieuwe verbinding sprake zijn van een toename van verkeer, met name in de nabijheid van de aansluiting op de nieuwe weg. De verkeerstoename bedraagt ongeveer 10.000
motorvoertuigen per etmaal aan de noordzijde (kant van Bennebroek) en 5.000 motorvoertuigen per etmaal aan de zuidzijde (kant van Hillegom).
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De intensiteit op de N206-zuid (Noordwijkerhout-De Zilk) neemt toe met circa 4.000 motorvoertuigen per etmaal.



De intensiteit op de N206 door Vogelenzang neemt aanzienlijk af in vergelijking met de referentiesituatie (-8.500 motorvoertuigen per etmaal). De nieuwe verbinding en de N208 nemen de
functie van de weg door Vogelenzang (N206) over.



De verbindingsweg ontlast de kernen van Hillegom, Bennebroek, Zwaanshoek Beinsdorp en
Vogelenzang waardoor de bereikbaarheid (en leefbaarheid) zal verbeteren. De nieuwe verbindingsweg zorgt met name voor een ontlasting van verkeer op parallele west-oost verbindingen:
-

de N442 (t.h.v. de Zilk) (-1.000 mvt/etmaal);

-

de N443 (-1.200 mvt/etmaal);

-

De Delfweg-Stationsweg (tussen Ruigenhoek en Lisse) (-1000 mvt/etmaal).

Hierdoor ontstaat er een evenwichtiger belasting van verkeer op de N442 en N443.


De verschuiving van het verkeer uit de Haarlemse regio naar de N208 leidt tot een verkeersafname op de N201 tussen Haarlem en de N205 van 4500 mvt/etmaal. Ter hoogte van de Schipholweg (tussen Haarlem en de N205) zijn de effecten nog maar erg klein; maximaal circa 300
motorvoertuigen/etmaal.



Op de bruggen is bij realisatie van de nieuwe verbindingsweg sprake van een forse afname van
verkeer. Deze afnames bedragen ongeveer 5.000 motorvoertuigen per etmaal;



Per saldo trekt de nieuwe weg enig nieuw verkeer aan en zorgt vooral voor een verschuiving van
verkeer op bestaande routes naar de nieuwe route.



Gedurende het jaar zijn daarnaast pieken te herkennen in het voorjaar (bloeien van de bloembollen en opening van de Keukenhof) en in mindere mate in de zomermaanden (kustverkeer bij
strandweer richting Zandvoort). In de modelberekeningen is uitgegaan van jaargemiddelde verkeersintensiteiten op etmaalniveau. Het verkeer van en naar de Keukenhof en de seizoensarbeiders is wel merkbaar aanwezig in het spitsverkeersbeeld in de maanden maart tot en met juni. Voor de Keukenhof en de seizoenarbeiders kan worden geconcludeerd dat in het seizoen
(maart – juni) sprake is van een (lichte) onderschatting en buiten het seizoen van een (lichte)
overschatting van de gepresenteerde verkeersintensiteiten.

Naast de hierboven gepresenteerde getallen is ook nader bekeken waar het verkeer dat gebruik zal
maken van de nieuwe regionale verbinding, zijn herkomst en bestemming heeft. Dit is weergegeven
in figuur 6.7.

“Van Greenport tot Mainport” – Regionale verkenning conform MIRT N205-N206; eindrapport

62

Figuur 6.7. Herkomst en bestemming van het verkeer van de nieuwe verbindingsweg

Uit figuur 6.7 kan aanvullend worden geconcludeerd dat:


de nieuwe verbindingsweg zowel een belangrijke regionale verbinding vormt tussen de Bollenstreek en de A4 (oost-west verbinding) alsmede tussen de Bollenstreek en Rijksweg A9/Haarlem
(noord-zuid verbinding). Hierdoor ontstaat een robuuster netwerk in het studiegebied aangezien
het aantal alternatieven in het gebied toeneemt;



het (lokale) verkeer van en naar Heemstede en Haarlem zich anders gaat verdelen, zoals hiervoor is aangegeven: de N208 wordt belangrijker.



op de Nieuwe Bennebroekerweg sprake is van een toename van maximaal 5.000 motorvoertuigen per etmaal (figuur 6.6) en dat veel (in absolute zin) voertuigen die rijden op de Nieuwe Bennebroekerweg een relatie hebben met de nieuwe oost-westverbinding (figuur 6.7).

Belangrijkste lokale verkeerseffecten
De grootste verkeerstoe- en afnames spelen zich af in de kernen Hillegom/Beinsdorp, Bennebroek/
Zwaanshoek en Vogelenzang. Hieronder een nadere (verkeers)analyse van deze kernen.
Verkeerseffecten Hillegom/Beinsdorp
Voor deze kernen betekent een nieuwe verbindingsweg:
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afname van verkeer op de Weerlaan in Hillegom (circa -800 tot -2.100 mvt/etmaal);
afname van verkeer op de Meerlaan/Venneperweg (circa -2.000 mvt/etmaal);
afname van verkeer N208/Leidsestraat (circa – 2.000 mvt/etmaal);

Ook op de brug met de Ringvaart is sprake van een forse afname (-5000 mvt/etmaal) van verkeer.
Naast deze afname in verkeer zal ook ook specifiek het vrachtverkeer in Hillegom en Beindsdorp
afnemen, aangezien veel regionaal vrachtverkeer niet meer gebruik zal maken van de N442 en
N443, maar van de nieuwe verbindingsweg. De afname bedraagt op de brug ongeveer 1 procent
(ongeveer 100 vrachtauto‟s per dag). Afname van (vracht)verkeer betekent een verbetering van de
leefbaarheid in de kernen.
Verkeerseffecten Bennebroek/Zwaanshoek
Dezelfde analyse is ook uitgevoerd voor de kernen Bennebroek en Zwaanshoek. Voor deze kernen
betekent een nieuwe verbindingsweg:
 afname van verkeer op de Bennebroekerweg (nabij Zwaanshoek) (circa -3.800 mvt/etmaal);
 toename van verkeer op N208/Rijksstraatweg (circa 9.700 mvt/etmaal).
Nabij Bennebroek bedraagt de afname van verkeer op de Meerweg richting Hoofddorp circa 4.000
mvt/etmaal. Hierdoor zal de leefbaarheid en verkeersveiligheid in Bennebroek en Zwaanshoek verbeteren. Daarnaast is ook hier sprake van een afname van vrachtverkeer bij realisatie van de nieuwe oost-westverbinding. Deze bedraagt ongeveer 2 procent (circa 100 vrachtauto‟s per dag).
Verkeerseffecten Vogelenzang
Voor de kern Vogelenzang betekent de nieuwe verbindingsweg een forse afname van verkeer door
de kern. Bij realisatie zal het verkeer op de N206 (t.h.v. Vogelenzang) afnemen met circa 8.400 mvt
per etmaal. Ook het aandeel vrachtverkeer zal nabij de kern fors afnemen (4 procent op de N206,
circa 350 vrachtauto‟s per etmaal) wat de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de kern ten goede
zal komen.
Effecten verkeer inclusief oost-westverbinding, inclusief aanvullende maatregelen in kernen (optimalisatievariant)
Uit de vorige analyse komt naar voren dat bij realisatie van de nieuwe oost-westverbinding nog veel
verkeer gebruik maakt van de bruggen over de Ringvaart. Dit is echter ongewenst indien het doorgaand verkeer betreft, aangezien juist de nieuwe verbindingsweg dient te zorgen voor deze doorgaande, regionale functie. Daarom is in kader van deze studie een alternatief opgesteld waarbij
(modelmatig) aanvullende verkeersmaatregelen zijn opgenomen. Concreet betekent dit:


Beperken van doorgaand (vracht)verkeer door in oost-westrelatie vrachtverboden bij de bruggen
in te stellen;



Instellen van 30 km/uur-gebieden in de kernen Hillegom en Bennebroek.

Door het nemen van aanvullende maatregelen kan west-oostverkeer over de ringvaart (nabij de
bruggen) worden beperkt. De grootste verkeerseffecten zijn nabij Bennebroek zichtbaar als gevolg

“Van Greenport tot Mainport” – Regionale verkenning conform MIRT N205-N206; eindrapport

64

van het afwaarderen van de N208. Deels zal dit verkeer dat aanwezig zijn op de N206, maar ook
voor een groot gedeelte op de N201/N205.
Door het instellen van aanvullende lokale (vracht)maatregelen en instellen van 30 km/uur-gebieden
kan het doorgaand vrachtverkeer in Hillegom en Bennebroek worden beperkt. Daarnaast wordt ook
het oost-west- (doorgaande) vrachtverkeer beperkt nabij Beinsdorp.
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7. Milieu- en leefbaarheidsanalyse
Onderdeel van de MIRT is dat er gekeken moet worden naar de ruimtelijke inpasbaarheid om te
komen tot een voorkeursalternatief en dan met name vanuit milieukundig oogpunt. Hieronder volgt
een globale beschouwing per milieuaspect en wordt onderbouwd welke rol dat aspect speelt bij dit
vraagstuk. Hierbij spelen vooral ecologie en geluid een belangrijke rol waardoor deze aspecten uitgebreider aan bod komen dan de overige milieuaspecten.

7.1.

Ecologie

De aanwezige natuurwaarden en potenties zijn in beeld gebracht aan de hand van een verkennend
literatuuronderzoek. Op basis hiervan is een inschatting gemaakt van te verwachten natuurwaarden
op gebiedsniveau. Dit betekent dat geen uitputtende inventarisatie heeft plaatsgevonden van bijvoorbeeld individuele verblijfplaatsen van fauna of groeiplaatsen van planten. Voor het vergelijken
van de verschillende alternatieven is dit detailniveau toereikend en een verdere detaillering nog niet
noodzakelijk. Bij een toekomstige uitwerking van een concrete inrichtingsvariant kan nader onderzoek noodzakelijk zijn.
Bij de inventarisatie (en vergelijking) is uitgegaan van belangwekkende natuurwaarden, dat wil zeggen natuurwaarden die op regionaal, landelijk of zelfs Europees niveau zeldzaam zijn of door een
negatieve trend extra bescherming behoeven. Een belangrijk handvat daarbij vormen de verschillende beschermingsregimes uit de actuele wet- en regelgeving:


De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) bestaat uit een samenhangend netwerk van natuurgebieden en ecologische verbindingszones, waarbij de „wezenlijke waarden en kenmerken‟ van de
EHS niet geschaad mogen worden.



Natura 2000 is het netwerk van op Europese schaal belangrijke natuurgebieden die in Nederland worden beschermd door de Natuurbeschermingswet 1998.



Naast beschermde gebieden worden ook individuele soorten beschermd, in dat geval door de
Flora- en faunawet.

Referentiesituatie
Natura2000-gebied Kennemerland Zuid
Het gebied Kennemerland-Zuid is aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Volgens het Ontwerpbesluit
van het ministerie van LNV [LNV, 2004] is dit Natura2000-gebied aangewezen voor zestien habitattypen en drie habitatrichtlijnsoorten (zie tabel B1.1 in bijlage 1).
Ecologische Hoofdstructuur
Aangezien de planlocatie op de grens van Noord- en Zuid-Holland ligt, dient verkend te worden wat
de „wezenlijke waarden en kenmerken‟ van de EHS van zowel de provincie Noord-Holland als die van
de provincie Zuid-Holland zijn voor de EHS. In figuur 7.1 is terug te vinden waar de EHS en de Natura2000-gebieden van beide provincies liggen.
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Figuur 7.1. EHS en Natura2000-gebieden

Noord-Holland
In een natuurbeheerplan van de provincie Noord-Holland (voorheen natuurgebiedsplannen en beheergebiedsplannen) staat hoe de provincie haar natuurdoelen wil bereiken. In de concept natuurbeheerplannen worden natuurdoelen beschreven. De provincie is onderverdeeld in zeven beheergebieden. Het plangebied valt binnen het beheergebied „Zuid-West Rijnland‟8. De natuur- en landschapsdoelen zijn in het natuurbeheerplan beschreven in hoofdstuk vier. De wezenlijke waarden en
kenmerken zijn af te leiden uit deze doelen.
„De Duinstreek, Haarlem en de binnenduinrand in Zuid-West Rijnland bepalen brede duinen het
beeld. De duinen zijn nog steeds bijzonder rijk aan kenmerkende planten en dieren. De duinen kennen een grote verscheidenheid aan vegetaties van open duinen met helmgras, bloemrijke, droge
duingraslanden tot een grote variatie aan struwelen en bossen. In de binnenduinrand liggen landgoederen en oude loofbossen met een kenmerkende vochtige, rijke ondergroei. De bossen worden
gekenmerkt door stinseplanten en een hoge dichtheid aan bosvogels. In de duinzoom lagen veel
door kwel gevoede, vochtige graslanden met kenmerkende planten en dieren.‟

8 Natuurbeheerplan Noord-Holland. ILG-regio Zuid-West Rijnland. Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op
29 september 2009
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Zuid-Holland
In het Natuurbeheerplan Zuid-Holland9 wordt een gebiedsbeschrijving met natuur- en landschapsdoelen per beheergebied weergegeven. Het plangebied ligt in het beheergebied „Duinstreek‟. Het
navolgende is afkomstig uit het Natuurbeheerplan.
„De Duinstreek strekt zich uit tussen Wassenaar en De Zilk en omvat, naast de duinen, tevens de
landgoederenzone in de binnenduinrand en de Bollenstreek. In de landgoederenzone tussen Den
Haag en Wassenaar bestaat het deelgebied uit een brede duinstrook, deels beboste en bebouwde
strandwallen en een brede strandvlakte met weilanden en hakhoutbossen.‟
Flora- en faunawet
Verspreidingsgegevens van beschermde planten en dieren worden veelal gedocumenteerd per kilometerhok of 5x5 kilometerhok. Verspreidingsgegevens van Natuurloket laten een wisselend beeld in
onderzoeksintensiteit zien bij de verschillende soortgroepen. Vlakdekkende gegevens heeft deze
inventarisatie dus niet opgeleverd, slechts een indicatie van mogelijk voorkomende soort(groepen).
Uit de inventarisatie blijkt dat bij alle alternatieven er de mogelijkheid bestaat dat er beschermde
soorten van alle soortgroepen voor komen. Een wezenlijk verschil tussen de verschillende alternatieven is dus op basis van de Flora- en faunawet niet te geven.
Alternatievenvergelijking
Natura 2000
Het Natura 2000-gebied grenst aan de N206. Alle alternatieven hebben geen oppervlakteverlies of
versnippering van het Natura2000-gebied tot gevolg. Negatieve effecten op instandhoudingsdoelen
door de ingebruikname van de alternatieven, als gevolg van een hogere verkeersbelasting en de
daarmee verbonden stikstofuitstoot, kan niet worden uitgesloten. Er zijn diverse habitattypen als
instandhoudingsdoel opgenomen welke gevoelig zijn voor stikstofdepositie.
De toename van stikstofdepositie zal bij het Noord-, Midden- en Zuidalternatief nagenoeg gelijk zijn,
omdat de totale lengte waarover de verkeersdruk zal toenemen, vergelijkbaar is. Bij het alternatief
Kleine Maatregelen daarentegen zal minder stikstofdepositie plaatsvinden binnen het Natura2000gebied. Dit doordat de lengte van de weg waar de verkeersdruk zal toenemen direct langs het Natura2000-gebied circa 50 % bedraagt ten opzichte van de andere alternatieven. Vanuit dit oogpunt
scoort het alternatief Kleine Maatregelen iets hoger. Negatieve effecten op instandhoudingsdoelstellingen zijn echter voor geen van de alternatieven uit te sluiten.
Bij alle alternatieven zal een Voortoets uitgevoerd moeten worden. Bij deze Voortoets dienen ook de
Beschermde Natuurmonumenten behandeld te worden. Wanneer uit de Voortoets blijkt dat mogelijke effecten op de instandhoudingdoelen niet zijn uit te sluiten, dan is een zogenaamde „Verslechterings- en verstoringstoets‟ noodzakelijk, gevolgd door een vergunningprocedure. Wanneer uit de

9 Natuurbeheerplan Zuid-Holland. Gedeputeerde staten van Zuid-Holland. 28 september 2009
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Voortoets blijkt dat er sprake is van negatieve effecten én deze mogelijk significant negatief zijn, dan
is een zogenaamde „Passende beoordeling‟ noodzakelijk, gevolgd door een vergunningprocedure.
Ecologische Hoofdstructuur
De „wezenlijke waarden en kenmerken‟ van de EHS worden beschreven als landschapselementen
en -structuren en kenmerkende vegetaties. Versnippering en aantasting door stikstofdeposities zijn
hierbij de belangrijkste knelpunten. De alternatieven Noord en Kleine Maatregelen doorkruizen de
EHS, wat per definitie versnippering van de EHS tot gevolg heeft en wat als ongewenst beschouwd
kan worden.
Daarnaast komt het kenmerkende duinlandschap met haar kenmerkende vegetatie naar voren als
„wezenlijke waarden en kenmerken‟. Aanleg van een verbindingsweg, dat een toename van verkeer
langs het duingebied tot gevolg heeft, kan negatieve effecten hebben op de kenmerkende vegetaties.
Doordat de alternatieven Noord en Kleine Maatregelen, naast het mogelijk aantasten van het duingebied, ook de EHS doorkruizen, kan worden verwacht dat deze alternatieven meer negatieve effecten op de EHS hebben dan het Midden- en Zuidalternatief.
Deze studie is gericht op een verkenning van mogelijke effecten. Hieruit blijkt dat mogelijke effecten
niet zijn uit te sluiten. Vanwege de mogelijke aantasting van de kernkwaliteiten van de EHS is een
toetsing aan de EHS bij alle alternatieven noodzakelijk. De toetsing omvat het bepalen van mogelijke
aantasting van de wezenlijke waarden en kenmerken van de EHS. Wanneer negatieve effecten te
verwachten zijn dient in overleg getreden te worden met het Bevoegd Gezag over de beoogde ingreep, de mogelijke effecten en de mogelijkheden voor en/of noodzaak van mitigerende en compenserende maatregelen.
Flora- en faunawet
Uit de verspreidingsgegevens valt af te leiden dat er tussen de vier alternatieven, op dit niveau, nagenoeg geen verschil aanwezig is tussen de alternatieven, doordat van (bijna) alle soortgroepen
beschermde soorten voor kunnen komen. Een duidelijke voorkeur vanuit de Flora- en faunawet is
dan ook niet te geven. In de gevallen waar mitigerende maatregelen mogelijk zijn (veelal het geval bij
de Flora- en faunawet) is naar verwachting geen ontheffing, vergunning of compensatieplicht aan de
orde. Een natuurtoets, met mogelijk nader onderzoek, kan hier uitsluitsel over geven.
Maatregelen om de negatieve effecten van de stikstofdepositie te verminderen zijn niet bekend.
Conclusie ecologie
In tabel 7.1 zijn op basis van de hiervoor vermelde vergelijking scores toegekend. Hierbij dient te
worden opgemerkt dat Natura 2000 vanuit maatschappelijk oogpunt het zwaarst gewogen wordt.
Negatieve effecten op de EHS of beschermde soorten kunnen veelal gemitigeerd of gecompenseerd
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worden en kunnen als even zwaar worden beschouwd. Het schaalniveau loopt van maximaal ++
naar minimaal - -.
Tabel 7.1. Alternatievenvergelijking en beoordelingsschaal
Noord

Midden

Zuid

Natura 2000

--

--

--

-

EHS

--

-

-

--

Flora en faunawet*

-

-

-

-

++: positief effect, +:
--:

Kleine maatregelen

beperkt positief effect, 0: geen effect (neutraal), -: beperkt negatief effect,

negatief effect

Sterke verschillen tussen mogelijke effecten bij de verschillende alternatieven zijn niet aanwezig. Uit
de bovenstaande tabel valt af te leiden dat vanuit ecologisch oogpunt het Noord-alternatief het negatiefst scoort. De alternatieven Midden en Zuid scoren gelijk en staan op de tweede plaats. Het
alternatieve Kleine Maatregelen scoort vanuit ecologisch oogpunt het minst negatief. Echter, gelet
op het verkennende karakter van deze studie kan het mogelijk zijn dat bij nader onderzoek effecten
op onderdelen anders uit kunnen vallen.
In verband met mogelijke doorlooptijden van nadere onderzoeken en mogelijke ontheffing- en vergunningenprocedures is het ten zeerste aanbevolen vroegtijdig te starten met de benodigde ecologische onderzoeken. Zo duurt een ontheffingprocedure in het kader van de Flora- en faunawet doorgaans drie tot vier maanden. Voorafgaand dient dan reeds soortgericht onderzoek uitgevoerd te zijn
Ook dit nader onderzoek is periodegebonden. Zo kan dit gehele traject mogelijk wel ruim een jaar
duren. Ook hieruit voortvloeiende mitigerende en compenserende maatregelen kunnen tijdsgebonden zijn (zie dienen compenserende maatregelen voor de start van de ontwikkeling te zijn uitgevoerd). De looptijd van de procedures in het kader van de NB-wet kan vergelijkbaar of zelfs langer
zijn. Tijdig onderzoek in het kader van natuurwetgeving is dan ook noodzakelijk.

7.2.

Geluid

De aanleg van een weg heeft uiteraard gevolgen voor de omgeving. In hoeverre deze gevolgen binnen de wettelijke kaders valt, dient in een later stadium te worden voorzien. In figuur 7.2 is een
overzicht gegeven van de geluidgevoelige bestemmingen binnen het plangebied. Op deze plaatsen
dient in een later stadium de geluidsbelasting te worden bepaald.
Geluidgevoelige bestemmingen
De Wet geluidhinder kent de volgende geluidgevoelige gebouwen:
1. Woningen
2. Onderwijsgebouwen
3. Ziekenhuizen en verpleeghuizen
4. Bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen andere gezondheidszorggebouwen:
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a. verzorgingstehuizen
b. psychiatrische inrichtingen
c. medisch centra
d. poliklinieken, en
e. medische kleuterdagverblijven
Figuur 7.2. Geluidgevoelige bestemmingen in het plangebied

Ervan uitgaande dat de nieuw aan te leggen verbindingsweg bestaat uit twee rijbanen (één heen /
één terug) waarop 80 kilometer per uur mag worden gereden, heeft deze weg een geluidszone van
250 meter. Indien zich binnen deze zone (geluid)gevoelige bestemmingen bevinden, moet er akoestisch onderzoek worden gedaan.
Uit de uitgevoerde grensstreekstudie blijkt dat de nieuw aan te leggen verbindingsweg op het deel
N206-N208 circa 18.000 voertuigen gaat opleveren en het deel N208-N205 circa 30.000 per etmaal.
Effectbeoordeling op basis van geluidzones
Inleiding
Om de effecten van geluid bij de voorkeursverbinding tussen de N205 en de N206 te beoordelen is
een vergelijking van het aantal geluidgevoelige bestemmingen binnen de geluidzone van de verbindingsweg voor de verschillende alternatieven gemaakt. Dit geeft een eerste indicatie ten aanzien van
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het aantal geluidgevoelige objecten wat bij de verschillende alternatieven wordt betrokken. Aan de
hand hiervan kan onderscheid worden gemaakt tussen de alternatieven ten aanzien van het thema
geluid.
De geluidgevoelige bestemmingen en de geluidzones zijn beschreven in de Wet geluidhinder (Wgh).
Hieronder volgt een korte samenvatting van deze begrippen.
Geluidzones
Langs wegen liggen van rechtswege geluidzones. De breedte van deze zones is bepaald op basis van
een grenswaarde van 48 dB bij een verkeersbelasting die de capaciteit benadert en een geringe
bodemabsorptie. Hierbij is tevens rekening gehouden met het aantal rijstroken en de wegclassificatie. Bij de klassenindeling is onderscheid gemaakt tussen enerzijds auto(snel)wegen, wegen buiten
de bebouwde kom (buitenstedelijk) en overige wegen (binnenstedelijk).
(Buiten)stedelijk gebied en zonebreedte
Het buitenstedelijk gebied is het gebied buiten de bebouwde kom en het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone van een autoweg of autosnelweg. Het overige gebied is
stedelijk. In de volgende tabel is de breedte van de zones langs wegen aangegeven.
Tabel 7.2. Zones langs wegen in stedelijk en buitenstedelijk gebied (artikel 74 Wgh)
Aantal rijstroken per weg

Zonebreedte (in m)

Stedelijk gebied
1 of 2

200

3 of meer

350

Buitenstedelijk
1 of 2

250

3 of 4

400

5 of meer

600

De aan te leggen verbindingsweg zal deels bestaan uit 2 x 1 en deels 2 x 2 rijstroken en ligt gedeeltelijk binnen de bebouwde kom en gedeeltelijk buiten de bebouwde kom. In figuur 7.3 zijn de geluidzones bij de verschillende alternatieven weergegeven.
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Figuur 7.3. Ligging geluidzones bij verschillende alternatieven

Aantal geluidgevoelige bestemmingen binnen geluidzone
Voor de verschillende alternatieven is met GIS het aantal geluidgevoelige bestemmingen binnen de
geluidzone van de weg bepaald.
Het aantal woningen wordt bepaald met het huizenbestand van het GIS-bestand TOP10NL [Kadaster]. Van dit bestand zijn de centerpoints (middelpunt) genomen. De overige gevoelige objecten zijn
afkomstig van de risicokaart [www.risicokaart.nl].
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Figuur 7.4. Ligging geluidgevoelige objecten

In onderstaande tabel zijn de resultaten samengevat.
Tabel 7.3. Aantal geluidgevoelige bestemmingen binnen geluidzone
Geluidgevoelige objecten

Alternatieven
Noord

Midden

Zuid

Kleine Maatregelen

442

397

411

530

Onderwijsgebouwen

3

-

-

1

Ziekenhuizen en verpleeghuizen

-

-

-

-

Andere gezondheidszorggebouwen

-

1

1

-

445

398

412

531

Woningen

Totaal

Conclusie geluid
In alternatief Midden zijn het minste aantal geluidgevoelige bestemmingen gelegen binnen de geluidzone van de weg. In het alternatief Kleine Maatregelen is het hoogste aantal geluidgevoelige
bestemmingen gelegen binnen de geluidzone van de weg.
Verfijning invloedsgebied
Eerder zijn als uitgangspunt voor het onderzoeksgebied van iedere weg de geluidzones uit de Wet
geluidhinder gehanteerd. In werkelijkheid zullen de maatgevende geluidcontouren op minder grote
afstand van de wegas liggen dan de zonebreedte van de geluidzones. Hoeveel deze afstand werke-
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lijk bedraagt, kan alleen op basis van berekeningen worden vastgesteld. Om enig gevoel te krijgen
wat uitkomsten van een smallere zone op de effectbeoordeling is, zijn de gehanteerde zones gehalveerd. Bij deze verfijningslag vindt zodoende de effectbeoordeling plaats uitgaande van de halve
afstand van de zonebreedte als invloedsgebied. In tabel 7.4 worden deze afstanden weergegeven.
Tabel 7.4. Zones langs wegen in stedelijk en buitenstedelijk gebied (nieuwe uitwerkingsveriant)
Aantal rijstroken per weg

Zonebreedte (in m)

Stedelijk gebied
-

1 of 2

100

-

3 of meer

175

Buitenstedelijk
-

1 of 2

125

-

3 of 4

200

-

5 of meer

300

In figuur 7.5. zijn de geluidgevoelige objecten gepresenteerd en vervolgens laat tabel 7.5 per alternatief zien hoeveel gevoelige objecten er dit keer binnen de contour liggen.
Figuur 7.5. Ligging geluidgevoelige objecten binnen de gehalveerde geluidcontour
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Tabel 7.5. Aantal geluidgevoelige bestemmingen binnen geluidzone
Geluidgevoelige objecten

Woningen

Alternatieven
Noord

Midden

Zuid

Kleine Maatregelen

119

126

184

337

Onderwijsgebouwen

-

-

-

-

Ziekenhuizen en verpleeghuizen

-

-

-

-

Andere gezondheidszorggebouwen

-

-

-

-

119

126

184

337

Totaal

In dit scenario ligt binnen alternatief Noord het kleinste aantal geluidgevoelige bestemmingen binnen de geluidzone van de weg. Ook zijn bij alle alternatieven geen onderwijsgebouwen of andere
gezondheidszorggebouwen geteld binnen het (gehalveerde) invloedsgebied. In het alternatief Kleine
Maatregelen ligt net als bij het eerste scenario het hoogste aantal geluidgevoelige bestemmingen.
Alleen door middel van akoestische berekeningen kan de ligging van de relevante geluidscontouren
en het daarmee samenhangende werkelijke invloedsgebied bepaald worden.
Vervolg
De gehanteerde methode is zeer indicatief en zegt niets over de geluidbelasting op het niveau van
het studiegebied. Geadviseerd wordt om in een vervolgtraject voor één of meerdere voorkeursverbindingen het percentage gehinderden op basis van de GES-methodiek (gezondheidseffectscreening
van de GGD) door middel van berekende geluidcontouren inzichtelijk te maken. Op basis hiervan
worden eventuele knelpunten in een vroeg stadium zichtbaar en kan hierop tijdig gereageerd worden.
Voor het bestemmingsplan van de nieuwe aanleg van de weg zal te zijner tijd een akoestisch onderzoek moeten worden uitgevoerd naar de geluidbelasting van de weg op de gevels van de woningen.
Deze geluidbelasting zal getoetst worden aan de Wet geluidhinder.
Tenslotte dient ook het spoorweglawaai, eventueel luchtvaart- en industrielawaai mee te worden
genomen bij cumulatie, waardoor de bijdrage van de verschillende modaliteiten tezamen kan leiden
tot forse waarden, waarbij overschrijding van de normen te verwachten valt.
Beperkingen Schiphol
In bijlage 2 zijn een tweetal kaarten weergegeven. Op de ene is de 20 Ke (Kosten Eenheden) geluidcontour weergegeven van Schiphol en op de ander het beperkingengebied uit het Luchthavenindelingsbesluit (zie ook externe veiligheid). Uit milieukwaliteitsoverwegingen mag buiten bebouwd gebied binnen de 20 Ke geluidscontour van Schiphol alleen gebouwd worden als het saldo van sloop
en nieuwbouw niet positief is.De aanleg van de verbindingsweg tussen de N205 en de N206 vormt
in relatie tot de 20 Ke geluidscontour van Schiphol geen knelpunt. Wel moeten we nog nader bekijken of de nieuwe verbindingsweg cumulatieve effecten met zich meebrengt in relatie tot geplande
woningbouw in de 20Ke zone.
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7.3.

Lucht

De aanleg van de verbindingsweg heeft gevolgen voor de luchtkwaliteit door de emissies van het
verkeer.
Vanuit de „Wet luchtkwaliteit‟ is de voorgenomen ontwikkeling inpasbaar indien de bijdrage van het
plan niet in betekenende mate is of indien aangetoond kan worden dat geen grenswaarden uit de
„Wet luchtkwaliteit‟ worden overschreden. Ten behoeve van een goede ruimtelijke onderbouwing is
daarnaast inzicht gewenst in de totale luchtkwaliteit in het gebied en, indien sprake blijkt te zijn van
grenswaardenoverschrijdingen, in het al dan niet aanwezig zijn van gevoelige bestemmingen nabij
de nieuwe weg10. De totale luchtkwaliteit in het plangebied wordt voornamelijk bepaald door de
achtergrondconcentratie en de bijdrage van het verkeer op de N205, N206, N208 en de nieuwe
weg. Daarbij zijn vooral fijn stof (PM10) en NO2 relevant, als meest kritische componenten in Nederland.
Bij de uiteindelijke besluitvorming zal inzicht gegeven moeten worden in de totale luchtkwaliteit in
het gebied, door de achtergrondconcentratie in kaart te brengen en het lokale effect van de wegen
te berekenen. Onderstaande figuren geven reeds een globaal inzicht in de achtergrondconcentratie
in het gebied. De figuren tonen voor 2020 de jaargemiddelde concentratie NO 2 en PM10. De bijdrage van de rijkswegen is opgenomen in de GCN (gemiddeld genomen over vakken van 1 bij 1 kilometer). Volgens de prognoses neemt de achtergrondconcentratie in toekomstige jaren af.
Geadviseerd wordt om in de volgende fase te bekijken welke gevoelige bestemmingen binnen de
invloedszone liggen van de nieuwe verbindingsweg. Gevoelige bestemming voor luchtkwaliteit zijn
bijvoorbeeld: scholen, kinderdagverblijf, verzorgingstehuizen, etc.. Woningen vallen hier niet onder.

10 Het Besluit gevoelige bestemmingen geeft aan dat geen gevoelige bestemmingen gerealiseerd mogen worden binnen 50 meter van een provinciale weg indien sprake is van overschrijdingen van grenswaarden uit de
„Wet luchtkwaliteit‟
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Figuur 7.6. Jaargemiddelden NO2 in 2020

Figuur 7.7. Jaargemiddelden PM10 in 2020

7.4.

Gezondheid

De aanleg en het gebruik van de nieuwe verbindingsweg zorgt ervoor dat er minder verkeer door de
kernen rijdt. Dit is gunstig voor de bewoners van de kernen omdat de verkeersveiligheid daar verbetert en dit de leefbaarheid verhoogt. Dit is zeker het geval wanneer aanvullende maatregelen worden
genomen om het verkeer in de kernen te reguleren en de snelheid te beperken. Daarnaast is dit
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gunstig voor de bewoners van de kernen omdat de luchtkwaliteit daar verbetert en dit de leefbaarheid verhoogt. Voor bewoners die grenzend aan de nieuwe verbindingsweg wonen, levert dit uiteraard een verslechtering op van de luchtkwaliteit.

7.5.

Archeologie

Op de website van de Kennisinfrastructuur Cultuurhistorie (www.kich.nl) is een kaart bekeken waarop de cultuurhistorische waarden van het plangebied zijn weergegeven. Er zijn archeologisch waardevolle gebieden aanwezig welke op grond van archeologische resten waardevol worden geacht. Het
gaat om een deel van de dorpskern in Bennebroek en Vogelenzang. Daarnaast zijn er tal van gebouwen welke als Rijksmonument te boek staan. Het plangebied staat grotendeels bekend als „aandachtsgebied welke kenmerkende landschapselementen en patronen herbergt‟. Tenslotte heeft een
deel van het historische landschap door middel van waterlopen een waterhuishoudkundige functie.
Naast archeologisch waardevolle monumenten is tevens gekeken op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW). Hieruit blijkt dat het oostelijk deel van het zoekgebied, de Haarlemmermeerpolder, een lage archeologische verwachtingswaarde heeft. Dit is niet zo verwonderlijk aangezien dit gebied in het verleden onder water stond en geen bewoning herbergde. Het westelijk deel
daarentegen heeft een (middel)hoge verwachtingswaarde heeft. De aanwezige strandwallen lagen
aanzienlijk hoger dan de oostelijk geleden polders en waren dus droger en meer geschikt voor historische bewoning.
Bij aanleg van de weg worden deze gebieden met een middelhoge tot hoge verwachtingswaarde
doorkruist. Dit betekent dat ten behoeve van de bestemmingsplanprocedure een archeologisch
bureau- en een veldonderzoek noodzakelijk zijn. Op basis van de, tijdens deze quickscan, beschikbare gegevens kan geen onderscheid gemaakt worden met betrekking tot de tracé keuze ten aanzien
van het aspect archeologie. Indien dit wenselijk wordt geacht (de kosten voor het opgraven van
eventuele archeologische vondsten kunnen hoog oplopen), zal aanvullend archeologisch onderzoek
nodig zijn.

7.6.

Externe veiligheid

De risicokaarten van de Provincies Noord- en Zuid-Holland zijn bekeken en daarop zijn een aantal
inrichtingen (bedrijven) te zien welke een risicocontour met zich meedragen. Naast de aanwezigheid
van een bedrijf met veiligheidscontour, loopt er ook een hogedrukaardgasleiding door het zoekgebied heen, zie figuur 7.8.. De leiding loopt door Hillegom heen naar de spoorlijn. Echter, gezien de
ligging van de leiding, is het niet direct aannemelijk dat het voorkeursalternatief knelpunten oplevert
met betrekking tot dit aspect.
Daarnaast wordt vooral gekeken naar het mogelijke vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg of
over het spoor. Aangezien de nieuwe verbindingsweg ook een provinciale weg wordt, biedt deze kan-
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sen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. De (on)mogelijkheden dienen nader onder de loep te
worden genomen. Wellicht levert de aanleg van de nieuwe verbindingsweg ook voordelen op in relatie tot het transport van gevaarlijke stoffen. Daar waar het transport nu deels ook door de dorpen
heen moet gaan, verloopt het vervoer in de toekomst naar verwachting via de nieuwe provinciale
verbindingsweg. Dit geldt uiteraard niet voor het alternatief Kleine Maatregelen, aangezien in dit
alternatief nog steeds gebruik zou moeten worden gemaakt van bestaande infrastructuur in de kernen.
Figuur 7.8. Overzicht bedrijven risicokaart, ligging gasleiding en 20Ke-geluidscontour Schiphol

Bovenstaande kaart geeft het beperkingengebied weer (zie ook bijlage 2). Het plangebied ligt onder
een aanvliegroute van Schiphol, waarbij hoogtebeperkingen gelden. Voor ons zoekgebied geldt een
hoogtebeperking van 150 meter. Dit is de enige beperking van Schiphol met betrekking tot externe
veiligheid. De kaart is afkomstig uit het Luchthavenindelingbesluit Schiphol, bijlage 2, d.d. 26 november 2002. Hierdoor verwachten we geen knelpunten vanuit Schiphol omdat er geen bouwwerken/objecten hoger dan 150 meter worden gerealiseerd.

7.7.

Water en bodem

De aanleg van een weg heeft vier gevolgen voor het milieuaspect water:
1. De toename van het verharde oppervlak (door de aanleg van de weg) dient gecompenseerd te
worden volgens de wensen van de waterbeheerder. Voor waterschap Rijnland geldt dat er 15%
gecompenseerd moet worden.
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2. Daar waar watergangen worden doorkruist moeten oplossingen worden bedacht.
3. Er dient rekening te worden gehouden met de eventuele aanwezigheid van lange waterleidingen,
wat niet ongebruikelijk is in Noord-Holland.
4. Waar watergangen (groot en klein) gedempt moeten worden, dient 100% watercompensatie
plaats te vinden.
Daarnaast stroomt het grondwater van het eerste watervoerend pakket richting de Haarlemmermeerpolder (Hoofddorp) waarbij een groot verloop optreedt. Het plangebied is een overgangsgebeid
van infiltratie naar kwel. Hierbij dient bij ontgravingen te worden opgepast voor het ontgraven van de
afsluitende bodemlaag. Daarnaast wordt ondermeer de Ringvaart doorkruist en dit „obstakel‟ kan
door middel van een brug of tunnel worden omzeild.
Via de website www.bodemloket.nl is een kaart gegenereerd waarop is te zien:
 bekende historische activiteiten;
 bekende bodemonderzoeken met en zonder vervolgwerkzaamheden;
 gesaneerde locaties.
Deze kaart dient in combinatie met de website en met de betrokken onderzoeken te worden beschouwd. Dit aspect behoeft voor nu niet verder te worden beschreven omdat de impact hoogstwaarschijnlijk gering zal zijn. Uiteraard dient wel rekening te worden gehouden met bekende verontreiningssituaties en moeten de geldende regels in acht worden genomen bij werkzaamheden en
grondverzet (Besluit Bodemkwaliteit).

7.8.

Conclusie milieuaspecten

In tabel 7.6 zijn de conclusies van de verschillende milieuaspecten weergegeven per alternatief. Op
dit schaalniveau (detailniveau) zijn de verschillen tussen de alternatieven niet groot. De effecten zijn
bepaald ten opzichte van de autonome situatie. Voor de meeste aspecten betekent dit een verslechtering. Ten aanzien van de aspecten geluid, lucht en archeologie zijn de werkelijke effecten nog
moeilijk te beoordelen. Dit heeft te maken met het detailniveau van de analyse. Voor de effecten
geluid en lucht heeft dit daarnaast ook te maken met het schaalniveau waarop de effecten zijn bekeken. Voor de effecten geluid en lucht zijn enkel de effecten binnen een zone langs de nieuwe weg
bepaald. Voor een beeld van de werkelijke effecten, zouden de effecten op het niveau van het gehele wegennetwerk binnen het studiegebied bepaald moeten worden. Gezien de verschuiving die optreedt van het verkeer van binnen naar buiten de bebouwde kom, is het mogelijk dat de effecten
voor geluid en lucht op netwerkniveau neutraal of zelf positief zijn. Het aspect externe veiligheid
scoort negatief bij de alternatieven Zuid en Kleine Maatregelen. Oorzaak is de aanwezigheid van een
hogedrukgasleiding in de nabijheid van dit tracé.
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Tabel 7.6. Overzichtstabel conclusies milieuaspecten per alternatief
Aspect

Noord

Midden

Zuid

Kleine maatregelen

Ecologie

-

-

-

-

Geluid

-

-

-

-

Lucht

-

-

-

-

Archeologie

0

0

0

0

Externe veiligheid

0

0

-

-

Water / bodem

0

0

0

0

+: beperkt positief effect, 0:

geen effect (neutraal), -: beperkt negatief effect
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8. Kostenraming
Per alternatief is een kostenraming opgesteld. In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van de kostenraming behandeld. De gehele kostenraming is beschikbaar in een apart document. In bijlage 3 is
een verwijzing opgenomen naar de gehele kostenraming.
De kosten zijn geraamd voor de alternatieven Noord, Midden, Zuid en Kleine maatregelen. Daarnaast is er bij de alternatieven Noord, Midden en Zuid een onderscheid gemaakt in het kruisen van
de Ringvaart. Dit kan door middel van een brug of een tunnel. Het verschil in aanleg bedraagt ongeveer 14 miljoen euro ten gunste van de brug.
De voorkeurstracés zijn nauwkeurig vastgesteld waardoor er zo min mogelijk woningen en bedrijven
hoeven te worden aangekocht. Er is terdege rekening gehouden met het feit dat een aantal panden
via onteigening moeten worden verkregen. Deze kosten zitten in de raming.
De kostenraming is opgebouwd uit de volgende vijf elementen:
1. Bouwkosten. Alle kosten die zijn gebonden aan de fysieke realisatie van het bouwwerk (de weg)
2. Vastgoedkosten. Hieronder vallen alle zaken die met vastgoedzaken te maken hebben. Dit zijn
onder andere de grondverwerving, aankoop onroerend goed, de sloop van panden en onteigening
3. Engineeringskosten. De kosten voor werkzaamheden op het terrein van de techniek (ontwerp,
uitvoeringsaspecten, toezicht en directie, administratie, organisatie, milieutechnische, juridische
en economische aspecten
4. Overige bijkomende kosten. Vergunningen, onderzoeken, leges, kabels en leidingen, faseringskosten, natuurcompensatie maatregelen en dergelijke
5. Project onvoorziene kosten. Toeslag op de basisraming, ter dekking van toekomstonzekerheden
(20 %)
De kosten zijn geraamd volgens de PRI-systematiek. De PRI-systematiek is een manier van kostenramen zoals die binnen Rijkswaterstaat wordt gehanteerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een
uniforme opbouw van de kostenraming. Hierbij moet worden voldaan aan een aantal kwaliteitsaspecten, welke als volgt zijn onderverdeeld:
1. Scope (-omschrijving)
2. Ramingstructuur
3. Volledigheid
4. Actualiteit
5. Onderbouwing
6. Risico‟s
7. Trefzekerheid
8. Communicatie
Om te voldoen aan deze kwaliteitsaspecten zijn een aantal PRI-documenten ontwikkeld. Deze moeten ervoor zorgdragen dat alle eisen, uitgangspunten en aannames op een eenduidige en uniforme
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wijze worden vastgelegd. Deze wijze van vastleggen biedt tevens de mogelijkheid om op een redelijk
snelle en eenvoudige wijze de projectraming op een later moment te actualiseren. De onzekerheden
en risico‟s die zich in het project bevinden worden op een inzichtelijke wijze in de raming verwerkt en
komen tot uiting in de trefzekerheid die wordt bepaald rond de projectraming.
In figuur 8.1 zijn de kosten per alternatief in twee varianten (een brug respectievelijk een tunnel als
Ringvaartkruising) gepresenteerd. Uit figuur 8.1 blijkt dat alternatief Noord de minste kosten met
zich meebrengt, gevolgd door alternatief Midden. Zoals eerder gezegd is de brugvariant goedkoper
dan de tunnelvariant.
Figuur 8.1. Kostenraming aanleg verbindingsweg per alternatief

In figuur 8.2 tot en met figuur 8.5 staan per alternatief de kostbare elementen aangeven.
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Figuur 8.2. Alternatief Zuid

Figuur 8.3. Alternatief Midden
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Figuur 8.4. Alternatief Noord

Figuur 8.5. Alternatief Kleine Maatregelen
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9. MKBA
Een onderdeel van de regionale verkenning is een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)
van de planalternatieven. In dit hoofdstuk gaan we in op de uitgangspunten die we hebben gehanteerd bij het vertalen van de effecten naar (maatschappelijke) kosten en baten, om vervolgens in te
gaan op de effecten zelf. Het gaat hierbij om effecten op de doorstroming, veiligheid, milieu en leefbaarheid.
Uit de verkeersmodelberekeningen is gebleken dat het oplossend vermogen van het alternatief Kleine Maatregelen gering is en niet voldoende om de doelstellingen (met name ten aanzien van leefbaarheid) te bereiken (zie hoofdstuk 6). Er is daarom besloten om het Kleine Maatregelen-alternatief
niet in de kosten-batenanalyse mee te nemen.

9.1.

Uitgangspunten

Geanalyseerde effecten
Voor de vertaling van niet-financiële projecteffecten naar een bedrag aan maatschappelijke kosten
en baten is gebruik gemaakt van gangbare kengetallen, gebaseerd op economische waarderingsmethoden. De gewaardeerde effecten worden volgens de OEI-leidraad onderverdeeld in drie categorieën en zijn als volgt:






Directe effecten:
-

Investeringskosten;

-

Beheer- en onderhoudskosten (B&O-kosten);

-

Reistijdwinsten;

-

Betrouwbaarheid;

-

Robuustheid;

-

Autokosten.

Externe effecten:
-

Luchtkwaliteit

-

Geluidhinder

-

Verkeersveiligheid

-

Klimaatverandering

-

Externe veiligheid

-

Ecologie

-

Archeologie, cultuurhistorie en landschap

-

Water

Indirecte effecten:
-

Effecten op andere markten (arbeidsmarkt, vastgoedmarkt e.a.)

In deze MKBA lag de focus op de directe en externe effecten. De indirecte effecten zijn buiten beschouwing gelaten, omdat er in deze verkenningsfase geen gegevens over bekend zijn.
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De planalternatieven zijn verkeerskundig niet of nauwelijks onderscheidend. De aansluitingen van
de weg op de bestaande infrastructuur zijn in alle planalternatieven gelijk en de tracés van de weg
verschillen nauwelijks qua reistijd en afstand. Daarom is er slechts één planalternatief met het verkeersmodel doorgerekend. De effecten die gerelateerd zijn aan het verkeer, zijn daarom voor alle
alternatieven gelijk. Enkel de kosten en landschappelijke inpassing zorgen voor verschillen tussen
de alternatieven.
Verkeersmodelberekeningen als basis voor de MKBA
Conform de voorschriften van de Dienst Verkeer en Scheepvaart van Rijkswaterstaat, zijn de effecten op
herkomst-bestemmingsrelaties (HB-relaties) op het hoogste detailniveau bepaald. De HB-relaties zijn,
omwille van de presentatie en om de plausibiliteit van de uitkomsten te kunnen toetsen, daarna geclusterd. De wijze van clustering is beschreven in bijlage 4.
Informatie uit het verkeersmodel omvat verplaatsingen, reistijden en afgelegde kilometers, uitgesplitst
naar dagdeel (ochtendspits, avondspits, rest dag) en naar personen- en vrachtverkeer. De voertuigkilometers zijn daarnaast nog opgesplitst naar kilometers binnen en buiten de bebouwde kom. De reistijden zijn
gebruikt voor de berekening van de bereikbaarheid, de kilometers voor de bepaling van de verschillende
emissies.

Overige uitgangspunten
Zichtperiode, prijspeil en fasering
Er is gerekend met het prijspeil van januari 201011. Bij de fasering is ervan uitgaan dat aanleg begint in 2020, vijf jaar duurt en oplevering in 2025 is. Het basisjaar van de netto contante waarden
(zie volgende alinea) is gelijk aan het basisjaar van de investeringen. Zodra de investering gedaan is,
worden de effecten geacht op te treden. Hierbij is ervan uitgegaan dat deze een oneindige levensduur hebben.
Netto contante waarde
Een knelpunt bij het vergelijken van de kosten en baten is het verschil in de periode waarin de effecten optreden. De investeringskosten worden gemaakt op het moment dat het project wordt uitgevoerd. De effecten op bijvoorbeeld de bereikbaarheid, het milieu en de veiligheid treden pas daarna
op. Deze effecten treden dan echter wel voor alle jaren in de toekomst op. Om alle effecten met
elkaar te kunnen vergelijken, is gebruik gemaakt van de netto contante waarde (NCW). Hiermee
worden de toekomstige kosten en baten teruggerekend naar wat ze vandaag waard zouden zijn en
zijn daardoor vergelijkbaar.

11 In eerdere versies van de MKBA-berekeningen is gerekend met het prijspeil van juni 2009. Met de MKBAberekeningen is namelijk gestart in december 2009, toen het prijspeil van januari 2010 nog niet bekend was.
De KBA-saldi in dit rapport vallen daarom circa 1 miljoen euro lager uit dan de saldi zoals die vermeld zijn in
eerdere uitkomsten.
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Wat is de Netto Contante Waarde?
Voor de MKBA worden kosten- en batenposten per jaar berekend tot in het oneindige. De „waarde‟ van bedragen later in de tijd is lager: het is aantrekkelijker om nu € 1.000 op de bank te hebben en daar 91 jaar rente
op te krijgen dan om in het jaar 2100 € 1.000 te hebben (nog afgezien van inflatie). Met andere woorden:
€ 1.000 in 2100 is minder waard dan € 1.000 in 2009. Om deze waarde te bepalen wordt gebruik gemaakt
van een zogeheten disconto- of rentevoet. Hierdoor wordt de huidige waarde van alle toekomstige bedragen
bepaald in één getal: dit is de netto contante waarde. We rekenen deze toe naar het jaar dat de investeringen
starten (basisjaar).

Risico‟s en discontovoet
Hoewel de uitkomsten veelal „hard‟ gepresenteerd worden, is er sprake van grote onzekerheden en
van een relatief grote invloed van een aantal aannames. Er zijn twee typen risico‟s te onderscheiden:


Macro-economische risico‟s: dit zijn risico‟s die samenhangen met macro-economische ontwikkelingen als een hogere of lagere economische groei, een hogere of lagere brandstofprijs, een
andere demografische ontwikkeling, etc.



Projectspecifieke risico‟s: dit zijn ontwikkelingen die los staan van het macrobeeld, maar die wel
de resultaten van de MKBA‟s sterk beïnvloeden. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om andere
ruimtelijke ontwikkelingen, onvoorziene beleidswijzigingen, onverwachte technologische ontwikkelingen, mee- of tegenvallers bij de kosten, et cetera.

De netto contante waarde van een project wordt in sterke mate bepaald door de gehanteerde discontovoet. Sinds 2007 moet in Nederland bij kosten-batenanalyses van overheidsprojecten een
reële risicovrije discontovoet van 2,5 procent gehanteerd worden 12. Daarnaast moeten ook de projectrisico‟s tot uitdrukking komen in de kosten-batenanalyse door een projectspecifieke risico-opslag
te gebruiken. Indien deze niet bepaald is, wordt de algemene risicopremie van 3 procent voorgeschreven. Daarmee komt de discontovoet in totaal op 5,5 procent. Dit is de discontovoet die we
hebben gebruikt in de MKBA.
Presentatie niet-gemonetariseerde effecten
In de kosten-batenanalyse komen ook effecten voor die niet gemonetariseerd kunnen worden. Voor
deze effecten wordt door middel van plusjes, nullen en minnetjes wel aangegeven in welke richting
dit effect een uitwerking heeft op het kosten-batensaldo. Omdat de mate van een dergelijk positief
of negatief effect in zo‟n geval onbekend is, wordt de mate van het effect met een vraagteken aangegeven (-? / 0 / +?).
Gevoeligheidsanalyses
De toekomst is per definitie onzeker. Om deze reden worden op de uitkomsten van de berekeningen
een aantal gevoeligheidsanalyses toegepast. Hierbij wordt gekeken wat de gevolgen voor het project
zijn bij een aantal alternatieve ontwikkelingen, zoals achterblijvende economische groei of verande-

12 Ministerie van Financiën (2007)
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rende milieueisen. Met de gevoeligheidsanalyses kan worden nagegaan hoe risico‟s en onzekerheden doorwerken op de projecteffecten.

9.2.

Directe effecten

Het gaat bij de directe effecten bijvoorbeeld om een verbeterde bereikbaarheid, uitgedrukt in reistijdwinsten en/of lagere transportkosten. Voor deze MKBA gaat het om de volgende directe effecten
die een post vormen in de analyse:


Investeringskosten en vermeden investeringen;



Beheer- en onderhoudskosten (B&O-kosten);



Reistijdwinsten voor bestaand verkeer;



Betrouwbaarheid (kans om op tijd aan te komen);



Robuustheid (aantal alternatieven voor een route);



Autokosten;

Investeringskosten en vermeden investeringen
Het aanleggen van infrastructuur leidt uiteraard tot kosten. Onder de investeringskosten vallen naast
de bouwkosten de vastgoedkosten, kosten voor voorbereiding, administratie en toezicht (de zogeheten VAT-kosten) en bijkomende kosten. Tauw heeft de investeringskosten van de planalternatieven onderzocht. Voor elk van de planalternatieven zijn 2 varianten berekend: Per planalternatief is
steeds in één van de varianten de kruising met de Ringvaart van de Haarlemmermeer vormgegeven
met een tunnel en in de andere met een brug. . De varianten met de toevoeging “B” zijn de varianten
met een brug over de Ringvaart. De varianten met de toevoeging “T” zijn de tunnelvarianten Wat
betreft de fasering van de kosten in de alternatieven zijn we ervan uitgegaan dat de aanleg start in
2020 en dat de effecten vanaf 2025 gaan optreden.
Vermeden investeringen zijn investeringen die in de referentiesituatie wel (moeten) worden gemaakt,
maar die in alternatieven komen te vervallen. Voor zover bekend is er bij de uitvoering van de alternatieven geen sprake van vermeden investeringen.
Tabel 9.1. Investeringskosten en vermeden investeringen in miljoenen euro‟s
Noord B

Noord T

127
0

Midden T
141
0

Zuid B

Zuid T

110
0

Totaal

110

124

127

141

139

154

-99

-112

-114

-127

-126

-138

Totaal NCW-saldo (mln €)

124
0

Midden B

Investeringskosten
Vermeden investeringen

139
0

154
0

De investeringskosten zijn uit verschillende posten opgebouwd. Een van de belangrijkste is het verwerven van vastgoed. In alternatief Noord zijn deze het laagst, omdat daarin het minste hoeft te
worden gesloopt en weinig of geen bedrijven hoeven te worden opgekocht.
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Beheer- en onderhoudskosten
Wegen en wegconstructies moeten regelmatig worden onderhouden, waardoor de beheer- en onderhoudskosten (B&O-kosten) periodiek terugkerende kosten zijn. Sommige kostenposten treden jaarlijks op, andere kostenposten (bijvoorbeeld periodiek onderhoud) treden met andere tijdsintervallen
op. Alleen de aanvullende B&O-kosten die optreden bij realisatie van het project zijn in de resultaten
opgenomen. Aangezien geen specifieke ramingen voor het beheer en onderhoud zijn gemaakt gaan
we uit van een opslag van jaarlijks 1% van de aanlegkosten vanaf het moment van ingebruikname.
Tabel 9.2. Beheer- en onderhoudskosten in miljoenen euro‟s
Noord B

Noord T

Midden B

Midden T

Zuid B

Zuid T

Jaarlijkse B&O-kosten

1,1

1,2

1,3

1,4

1,4

1,5

Totaal NCW-saldo (mln €)

-16

-18

-19

-21

-20

-23

Reistijdwinsten
Bij infrastructuurprojecten zijn de belangrijkste baten vaak toe te schrijven aan de mate waarin een
bereikbaarheidsknelpunt wordt opgelost. Om de totale reistijdeffecten in kaart te brengen, zijn de
reistijdeffecten van het verkeer dat gebruik maakt van de nieuwe verbindingsweg in kaart gebracht.
De verkeersmodellen van Goudappel geven de verschillen in reistijden tussen de referentiesituatie
en de alternatieven (voor zowel vrachtverkeer als voor personenverkeer) en bepalen hierdoor de
reistijdeffecten. Aangezien de reistijdwinsten per etmaal worden berekend in het verkeersmodel, is
het voor de bepaling van de totale maatschappelijke waarde noodzakelijk deze op te hogen naar het
totale effect over de gehele levensduur van het project (hier oneindig verondersteld). Hiertoe worden
de reistijdeffecten per etmaal opgehoogd naar jaarwaarden. Die worden vervolgens geprojecteerd in
de tijd. Zie voor de gehanteerde ophoogfactor tabel B.1 in bijlage 4.
Vervolgens worden de reistijdwinsten vermenigvuldigd met de bijbehorende tijdwaardering (of Value
of Time, VoT). Zie voor de gehanteerde VoT tabel B.2 in bijlage 4. Hierbij maken we onderscheid naar
personenverkeer en vrachtverkeer. Voor deze reistijdwaarderingen heeft de Dienst Verkeer en
Scheepvaart van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een advies uitgebracht voor het gebruik
in kosten-batenanalyses. Van deze waarden wordt ook in deze MKBA gebruik gemaakt. Conform de
OEI-leidraad wordt gerekend met een stijging van de VoT (reistijdwaardering) over de tijd.
Tabel 9.3. Veranderingen reistijden in uren per jaar (x 1.000) in 2025 t.o.v. referentiesituatie
voertuigverliesuren woon-werk autoverkeer

-46

voertuigverliesuren zakelijk autoverkeer

-19

voertuigverliesuren overig autoverkeer

-102

voertuigverliesuren vrachtverkeer

-26

Totaal

-194

Totaal NCW-saldo (mln €)

82
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Reistijdwinsten per verplaatsing
De bovengenoemde totaalsommen van reistijdwinsten voor het netwerk geven geen beeld van wat
de nieuwe verbinding qua reistijdwinst betekent voor individuele gebruikers. Daarom is in tabel B.8
in bijlage 4 de reistijdwinst per verplaatsing van een aantal geselecteerde herkomst-bestemmingsrelaties weergegeven.
Betrouwbaarheid en robuustheid
Naast reistijdwinsten is ook een verbeterde betrouwbaarheid een belangrijke baat van nieuwe infrastructuur. De verschillende alternatieven zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer.
Doordat de congestie afneemt, ontstaat er een betere betrouwbaarheid: de kans om op tijd aan te
komen neemt toe omdat er minder verstoringen zijn. Dit wordt positief gewaardeerd. Deze effecten
zijn in praktijk moeilijk te kwantificeren, zodat in KBA‟s meestal wordt uitgegaan van een standaardopslag van 25% op de reistijdbaten. Ook in deze MKBA is voor het monetariseren van de betrouwbaarheid een percentage van 25% bovenop de reistijdwinsten toegepast.
Tabel 9.4. Netto Contante Waarde betrouwbaarheidseffect in 2025 t.o.v. referentiesituatie (mln €)
Betrouwbaarheid 25%

0,8

Totaal NCW-saldo (mln €)

21

Robuustheidseffecten treden op als het aantal alternatieven voor het verkeer voor een bepaalde
route wijzigt. Het belang van meerdere keuzes voor een bepaalde route neemt toe wanneer op de
„normale‟ route een stremming (ongeluk, werkzaamheden) plaatsvindt. De nieuwe verbindingsweg
vormt een schakel in een regionale verbinding. Deze regionale verbinding verbindt de regio Leiden
met de regio Schiphol. De nieuwe verbinding biedt daarmee een nieuw alternatief voor verkeer dat
van de zuidelijke naar de noordelijke Randstad en vice versa reist. Bij calamiteiten op de A4 zou een
deel van het verkeer via de route over de nieuwe verbindingsweg worden geleid. Het waarderen en
monetariseren van het robuustheidseffect is met de huidige gegevens niet mogelijk. Daarom is in
onderstaande tabel alleen de richting aangegeven waarin dit effect naar verwachting een uitwerking
heeft op het kosten-batensaldo.
Tabel 9.5. Verandering robuustheid t.o.v. referentiesituatie
Robuustheid

+?

Totaal

+?

Autokosten
Na aanleg van een nieuwe verbinding ligt het voor de hand dat automobilisten andere afstanden
(korter of langer) gaan afleggen. Meer of minder kilometers afleggen heeft een effect op de variabele
kosten van het autorijden, die daarom ook worden meegenomen in kosten-batenanalyses. De gehanteerde waardering per voertuigkilometer is opgenomen in tabel B.3 in bijlage 4.
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Tabel 9.6. Verandering autokosten (mln €) in 2025 t.o.v. referentiesituatie
euro's autoverkeer

-0,5

euro's vrachtverkeer

-0,2

Totaal

-0,8

Totaal NCW-saldo (mln €)

13

De alternatieven scoren negatief op de autokosten, wat resulteert in een positieve batenpost. Ondanks dat het totaal aantal voertuigkilometers toeneemt ten opzichte van de referentiesituatie, worden de autokosten toch positief gewaardeerd. Het bestaande verkeer maakt dankzij de nieuwe verbinding minder kosten doordat zij een kortere en/of snellere route rijden. Daarnaast trekt de nieuwe
verbinding ook nieuw verkeer aan. Dit nieuwe verkeer reed in de referentiesituatie helemaal niet of
nam een andere route. Ondanks dat het nieuwe verkeer ten opzichte van de referentiesituatie meer
kilometers maakt, wordt dit toch positief gewaardeerd.

9.3.

Externe effecten

Voor de vertaling van niet-financiële projecteffecten in een bedrag aan maatschappelijke kosten en
baten wordt gebruik gemaakt van gangbare kengetallen, gebaseerd op economische waarderingsmethoden. Externe effecten zijn op te delen in infrastructuurgerelateerde effecten en verkeersgerelateerde effecten. Infrastructuurgerelateerde effecten kunnen onder andere betrekking hebben op
externe veiligheid, sociale aspecten, ecologie, et cetera. Verkeersgerelateerde effecten hebben betrekking op uitstoot van schadelijke stoffen, geluidshinder, klimaatverandering en verkeersveiligheid.
Deze effecten zijn afhankelijk van de hoeveelheid verkeer en vervoer. Voor deze MKBA gaat het om
de volgende effecten, die een post vormen in de analyse:


Luchtkwaliteit



Geluidhinder



Verkeersveiligheid



Klimaatverandering



Externe veiligheid



Ecologie



Archeologie



Water/bodem

Luchtkwaliteit
Als gevolg van extra verkeer of andere karakteristieken van het verkeer in of nabij de bebouwde
omgeving kan er een effect op de luchtkwaliteit optreden. In de kosten-batenanalyse is dit berekend
aan de hand van de verandering van het aantal voertuigkilometers van zowel vracht- als personenauto‟s binnen en buiten de bebouwde kom. De verschillen in voertuigkilometers zijn gekoppeld aan
emissiefactoren en gewaardeerd aan de hand van schaduwprijzen voor de verschillende schadelijke
stoffen. De gehanteerde emissiewaardering per voertuigkilometer is opgenomen in tabel B.4 bijlage
4.
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Tabel 9.7. Verandering voertuigkilometers in 2025 t.o.v. referentiesituatie en NCW-totalen van
luchtkwaliteitseffecten
voertuigkilometers (mln)

NCW (mln €)

autoverkeer binnen de bebouwde kom

-14

3

autoverkeer buiten de bebouwde kom

23

-2

vrachtverkeer binnen de bebouwde kom

-2

5

vrachtverkeer buiten de bebouwde kom

2

-3

Totaal

9

4

In de planalternatieven neemt het verkeer binnen de bebouwde kom af en buiten de bebouwde kom
toe. Door de realisatie van de nieuwe verbindingsweg rijdt een deel van het verkeer niet langer door
de kernen, maar rijdt daar omheen. Het verkeer neemt buiten de bebouwde kom meer toe, dan dat
het binnen de bebouwde kom afneemt. Ondanks dat de totale hoeveelheid verkeer toeneemt, zien
we toch een gunstige uitwerking op de waardering van de luchtkwaliteitseffecten. De effecten op de
luchtkwaliteit wegen binnen de bebouwde kom veel zwaarder dan de relatief omvangrijke toename
van het verkeer buiten de bebouwde kom.
Geluidhinder
Net als voor luchtvervuilende emissies zijn de externe kosten van geluidshinder ook sterk afhankelijk
van de plaats van de hinder. In de kosten-batenanalyse is de geluidshinder net als de luchtvervuilende emissies berekend aan de hand van de verandering van het aantal voertuigkilometers van
zowel vracht- als personenauto‟s binnen en buiten de bebouwde kom. De verschillen in voertuigkilometers zijn gewaardeerd aan de hand van schaduwprijzen voor geluidsbelasting. De gehanteerde
waardering van de geluidsbelasting per voertuigkilometer is opgenomen in tabel B.5 in bijlage 4.
Tabel 9.8. Verandering voertuigkilometers in 2025 t.o.v. referentiesituatie en NCW-totalen van geluidseffecten
voertuigkilometers (mln)

NCW (mln €)

autoverkeer binnen de bebouwde kom

-14

2

autoverkeer buiten de bebouwde kom

23

0

vrachtverkeer binnen de bebouwde kom

-2

4

vrachtverkeer buiten de bebouwde kom

2

0

Totaal

9

6

Het beeld van de effecten op geluidshinder is vergelijkbaar met dat van de luchtkwaliteitseffecten.
Geluidbelasting binnen de bebouwde kom neemt af en geluidsbelasting buiten de bebouwde kom
neemt meer toe van dat ze binnen de bebouwde kom afneemt. De relatief grote toename buiten de
bebouwde kom weegt minder zwaar dan de afname van de geluidsbelasting binnen de bebouwde
kom, waardoor onder de streep de netto contante waarde van de geluidshinder positief uitkomt.
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Verkeersveiligheid
In de kosten-batenanalyse zijn de effecten voor de verkeersveiligheid net als de luchtkwaliteit- en
geluidseffecten berekend aan de hand van de verandering van het aantal voertuigkilometers van
zowel vracht- als personenauto‟s binnen en buiten de bebouwde kom. De verschillen in voertuigkilometers zijn gewaardeerd aan de hand van schaduwprijzen voor verkeersveiligheid. Deze schaduwprijzen zijn gebaseerd op een waardering voor slachtoffers (value of statistical lifes (VOSL)). De gehanteerde waardering van de verkeersveiligheid per voertuigkilometer is opgenomen in tabel B.6 in
bijlage 4.
Tabel 9.9. Verandering voertuigkilometers in 2025 t.o.v. referentiesituatie en NCW-totalen van verkeersveiligheid
voertuigkilometers (mln)

NCW (mln €)

autoverkeer binnen de bebouwde kom

-14

15

autoverkeer buiten de bebouwde kom

23

-10

vrachtverkeer binnen de bebouwde kom

-2

4

vrachtverkeer buiten de bebouwde kom

2

-2

Totaal

9

8

Klimaatverandering
Naast de lokale emissies hebben veranderingen in de hoeveelheid verkeer ook effect op het klimaat.
Van belang is dan vooral de uitstoot van CO2. Voor het mondiale probleem van de klimaatverandering maakt het niet uit waar de emissies plaatsvinden. Op basis van de totale (netwerk)effecten van
de alternatieven op het aantal per auto afgelegde kilometers is het effect op CO2-emissies berekend.
Deze zijn vervolgens met een schaduwprijs gewaardeerd. De gehanteerde emissiewaardering per
voertuigkilometer is opgenomen tabel B.7 in bijlage 4.
Tabel 9.10. Verandering voertuigkilometers in 2025 t.o.v. referentiesituatie en NCW-totalen voor
klimaateffecten
voertuigkilometers (mln)

NCW (mln €)

autoverkeer

9

-2

vrachtverkeer

0

0

Totaal

9

-2

In totaal neemt de hoeveelheid verkeer toe. Dit wordt met name veroorzaakt door het personenautoverkeer. De hoeveelheid vrachtverkeer neemt in totaal ook licht toe, maar deze toename is niet significant. De totale toename van het aantal voertuigkilometers is schadelijk voor het klimaat, wat tot
uitdrukking komt in een negatief saldo van de netto contante waarde van de klimaateffecten.
Overige externe effecten
In hoofdstuk 6 zijn per alternatief de effecten op ecologie, geluid, lucht, archeologie, externe veiligheid, en water/bodem onderzocht. De resultaten van die analyse van de aspecten ecologie, archeo-
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logie, externe veiligheid en water/bovem staan nogmaals in onderstaande tabel weergegeven. De
analyse daarin voor lucht en geluid betrof slechts een zone rond de nieuwe weg in plaats van een
analyse op netwerkniveau. De luchtkwaliteit- en geluidseffecten zijn in de kosten-batenanalyse daarom aan de hand van het aantal voertuigkilometers bepaald.
Aangezien de in de MKBA vergeleken alternatieven verkeerskundig niet onderscheidend zijn, zijn
deze overige externe effecten van extra belang op de uitkomst van de KBA-saldi. Gezien het detailniveau van de studie kunnen in dit stadium deze effecten nog niet gemonetariseerd worden, daarvoor
is meer onderzoek nodig. De uitkomsten van de milieuanalyse geven wel al een beeld van de richting
waarin de KBA-saldi zich zouden ontwikkelen, wanneer nader onderzoek zou worden uitgevoerd.
Tabel 9.11. Overzichtstabel conclusies milieuaspecten per alternatief
Aspect

Noord

Midden

Zuid

Ecologie

-

-

-

Archeologie

0

0

0

Externe veiligheid

0

0

-

Water / bodem

0

0

0

+: beperkt positief effect, 0:

geen effect (neutraal), -: beperkt negatief effect

De effecten zijn bepaald ten opzichte van de autonome situatie. Voor de meeste aspecten betekent
de aanleg van de nieuwe weg een verslechtering. Ten aanzien van archeologie zijn de werkelijke
effecten nog moeilijk te beoordelen, gezien het detailniveau van de analyse. Het aspect externe
veiligheid scoort negatief bij de alternatieven Zuid en Kleine Maatregelen. Oorzaak is de aanwezigheid van een hogedrukgasleiding in de nabijheid van dit tracé.

9.4.

Overzicht effecten en gevoeligheidsanalyses

In deze paragraaf presenteren we de overzichtstabellen van de effecten en gaan we in op het resultaat van een aantal gevoeligheidsanalyses.
Overzicht effecten
Zoals vermeld zijn de alternatieven enkel onderscheidend in de kosten. Er is daarom voor gekozen
de kosten en de baten apart te presenteren. Tabel 9.12 laat de fysieke effecten voor de kosten zien.
Dit zijn de totale investeringskosten en de jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten. Per alternatief
zijn voor twee varianten de kosten geraamd, die verschillen in de vormgeving van de kruising met de
Ringvaart. De varianten met de toevoeging “B” zijn de varianten met een brug over de Ringvaart. De
varianten met de toevoeging “T” zijn de tunnelvarianten.
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Tabel 9.12. Fysieke effecten totale investeringskosten en jaarlijkse B&O-kosten (prijspeil januari
2010)
Kosten
Investeringskosten
B&O-kosten

Noord B
110
1

Noord T
124
1

Midden B
127
1

Midden T
141
1

Zuid B
139
1

Zuid T
154
2

In tabel 9.13 zijn de fysieke effecten van de baten gegeven voor het jaar 2025. Hieruit blijkt dat de
reistijd en de autokosten afnemen. Tevens blijkt dat het aantal voertuigkilometers buiten de bebouwde kom meer toeneemt dan dat het binnen de bebouwde kom afneemt.
Naast de tabel met de fysieke effecten is de tabel met de totale netto contante waarden per effect
geplaatst. Hieruit blijkt dat de reistijdwinsten de post met de hoogste baten vormen. De externe
effecten vormen daarentegen ook een aanzienlijke batenpost. Dit is opmerkelijk gezien het feit dat
het verkeer in zijn totaliteit toeneemt. De baten op de externe effecten zijn te danken aan het feit dat
door de nieuwe verbinding het verkeer om de bebouwde kommen heen rijdt in plaats van erdoorheen.
Tabel 9.13. Fysieke effecten van de baten in 2025

Tabel 9.14. NCW van de baten

F ysiek e effecten van de baten
Bat en
Reistijdwinsten voertuigverliesuren (x 1.000)
woon-werk autoverkeer
voertuigverliesuren (x 1.000)
zakelijk autoverkeer
voertuigverliesuren (x 1.000)
overig autoverkeer
voertuigverliesuren (x 1.000)
vrachtverkeer
Reductie Reiskosten mln euro's autoverkeer
mln euro's vrachtverkeer
Luchtkwaliteit, mln voertuigkilometer
Geluid, autoverkeer binnen de
Verkeersveiligheid bebouwde kom
mln voertuigkilometer
autoverkeer buiten de
bebouwde kom
mln voertuigkilometer
vrachtverkeer binnen de
bebouwde kom
mln voertuigkilometer
vrachtverkeer buiten de
bebouwde kom
Uitstoot CO2 mln voertuigkilometers
autoverkeer
mln voertuigkilometer
vrachtverkeer

N C W van de baten
D i rec t e bat en

-46
-19
-102
-26
-0,5
-0,2
-14

23

-2

2

8,9
0,2

Reistijdwinsten
Woon-werkverkeer
Zakelijk verkeer
Overig verkeer
Vrachtverkeer
Betrouwbaarheid
Reductie reiskosten
Autoverkeer
Vrachtverkeer
E xt ern e ef f ec t en
Luchtkwaliteit
Autoverkeer bibeko
Autoverkeer bubeko
Vrachtverkeer bibeko
Vrachtverkeer bubeko
Geluid
Autoverkeer bibeko
Autoverkeer bubeko
Vrachtverkeer bibeko
Vrachtverkeer bubeko
Verkeersveiligheid
Autoverkeer bibeko
Autoverkeer bubeko
Vrachtverkeer bibeko
Vrachtverkeer bubeko
Uitstoot CO2
Autoverkeer
Vrachtverkeer
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82
12
16
22
32
21
13
8
4
16
4
3
-2
5
-3
6
2
0
4
0
8
15
-10
4
-2
-2
-2
0
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In tabel 9.15 is de OEI-overzichtstabel opgenomen met de netto contante waarden van alle onderzochte effecten die gemonetariseerd zijn. Daarnaast zijn tevens de posten opgenomen van onderzochte effecten die niet gemonetariseerd zijn (robuustheid en de overige externe effecten). Daarvan
is de richting aangegeven waarin zij een uitwerking hebben op het KBA-saldo.
Tabel 9.15. OEI-tabel effecten in miljoenen euro‟s (netto contante waarden, prijspeil januari 2010)
Alternatief
Kosten

Noord B

Noord T

Midden B

Midden T

Zuid B

Zuid T

-115

-130

-133

-148

-146

-161

Investeringskosten

-99

-112

-114

-127

-126

-138

B&O-kosten

-16

-18

-19

-21

-20

-23

Directe baten

116

116

116

116

116

116

Reistijdwinsten

82

82

82

82

82

82

Betrouwbaarheid
Reductie reiskosten

21
13

21
13

21
13

21
13

21
13

21
13

Robuustheid
Externe effecten

+?
16

+?
16

+?
16

+?
16

+?
16

+?
16

Luchtkwaliteit

4

4

4

4

4

4

Geluid
Verkeersveiligheid

6
8

6
8

6
8

6
8

6
8

6
8

Uitstoot CO2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-?
0

-?
0

-?
0

-?
0

-?
0

-?
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-?
0

-?
0

Overige externe effecten
Ecologie
Archeologie
Externe veiligheid
Water/bodem
Totaal

17
+?,-?

2
+?,-?

-1
+?,-?

-16
+?,-?

-14
+?,-?

-29
+?,-?

Baten-kostenverhouding

1,15

1,02

0,99

0,89

0,90

0,82

IRR

6,1%

5,6%

5,5%

5,0%

5,1%

4,7%

Planalternatief Noord laat zowel in de variant met de brug (Noord B) en de tunnel (Noord T) een positief KBA-saldo zien. De saldi van de overige planalternatieven zijn negatief. Alternatief Noord B heeft
de hoogste netto contante waarde van 17 miljoen euro en die van alternatief Zuid T is het laagst met
-29 miljoen.
Het is daarnaast te verwachten dat nader onderzoek van de overige externe effecten de KBA-saldi
van alle alternatieven in beperkte mate negatief zouden beïnvloeden. Dit geldt met name voor het
aspect ecologie. Het aspect externe veiligheid heeft naar verwachting een negatief effect voor het
KBA-saldo van alternatief Zuid.
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De interne rentevoet (IRR) geeft het verwachte rendement van een investering aan. Het alternatief
Zuid T heeft de slechtste verhouding tussen de investering en de verwachte baten waardoor dat
alternatief de laagste IRR heeft. Ook op basis van de IRR scoort het alternatief Noord B het beste.
Resultaten gevoeligheidsanalyses
Deze analyses zijn uitgevoerd doordat in de gemaakte basisberekeningen, zoals gepresenteerd in
paragraaf 9.2 en 9.3, sprake is van onzekerheden. Er zijn aannames gedaan waarover kan worden
gediscussieerd. Om recht te doen aan deze onzekerheden wordt in deze paragraaf een aantal gevoeligheidsanalyses gepresenteerd.
Kosten
Tauw heeft de investeringskosten geraamd voor de drie planalternatieven in twee varianten. In deze
gevoeligheidsanalyse wordt uitgegaan van een onzekerheid van +/- 25 procent. Tabel 9.16 en tabel
9.17 zien wat de NCW bedraagt indien de kosten respectievelijk 25 procent hoger, of 25 procent
lager zouden zijn dan geraamd. De overige effecten veranderen hierdoor niet.
Tabel 9.16. Gevoeligheidsanalyse kosten +25% (NCW over gehele levensduur in mln €)
Noord B

Noord T

Midden B

Midden T

Zuid B

Zuid T

NCW kosten

-144

-162

-166

-184

-183

-201

NCW directe baten

116

116

116

116

116

116

Alternatief

NCW externe effecten

16

16

16

16

16

16

Totaal

-12

-30

-34

-53

-51

-69

Baten-kostenverhouding

0,92

0,81

0,79

0,71

0,72

0,66

Tabel 9.17. Gevoeligheidsanalyse kosten -25% (NCW over gehele levensduur in mln €)
Noord B

Noord T

Midden B

Midden T

Zuid B

Zuid T

NCW kosten

-86

-97

-100

-111

-110

-121

NCW directe baten

116

116

116

116

116

116

NCW externe effecten

16

16

16

16

16

16

Totaal

46

34

32

21

22

11

1,53

1,35

1,32

1,19

1,20

1,09

Alternatief

Baten-kostenverhouding

Vanzelfsprekend daalt de NCW indien de kosten hoger zijn dan geraamd. Voor alle alternatieven
geldt dat bij een toename van 25 procent van de investeringskosten het MKBA-saldo negatief uitvalt.
Bij een afname van de kosten met 25 procent vallen alle saldi positief uit.
Discontovoet
Door een andere risicowaardering te hanteren (c.q. andere discontovoet), komen de kosten en baten
die verder in de toekomst liggen in een andere verhouding te staan met de kosten en baten die in de
eerste jaren worden gegenereerd. In de basisberekening is uitgegaan van 5,5%. De volgende tabellen laten ook de OEI-tabellen zien bij een discontovoet van 4% en bij een discontovoet van 7%.
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Tabel 9.18. Gevoeligheidsanalyse discontovoet 4% (NCW over gehele levensduur in mln €)
Noord B

Noord T

Midden B

Midden T

Zuid B

Zuid T

NCW kosten

-125

-141

-144

-161

-159

-175

NCW directe baten

192

192

192

192

192

192

NCW externe effecten

25

25

25

25

25

25

Totaal

92

76

73

57

59

43

1,74

1,54

1,51

1,36

1,37

1,24

Alternatief

Baten-kostenverhouding

Tabel 9.19. Gevoeligheidsanalyse discontovoet 7% (NCW over gehele levensduur in mln €)
Noord B

Noord T

Midden B

Midden T

Zuid B

Zuid T

-108

-122

-125

-139

-138

-151

NCW directe baten

81

81

81

81

81

81

NCW externe effecten

12

12

12

12

12

12

Totaal

-16

-30

-33

-47

-45

-59

Baten-kostenverhouding

0,85

0,76

0,74

0,66

0,67

0,61

Alternatief
NCW kosten

Uit de gevoeligheidsanalyse blijkt dat de lagere discontovoet een positief effect heeft op de NCW.
Duidelijk is dat bij een lagere discontovoet alle effecten hoger zijn, zowel de kosten als de baten.
Doordat de baten relatief en in absolute waarden meer stijgen dan de kosten, leidt de laagste discontovoet tot de meest gunstige NCW. Een lagere discontovoet impliceert lagere macro- en projectspecifieke risico‟s, waardoor de effecten in de tijd in mindere mate afnemen. Hierdoor is de NCW
van de effecten groter. Bij een discontovoet van 7 procent is de NCW in alle alternatieven negatief.
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10.

Belanghebbendenanalyse

Het plangebied strekt zich uit over het grondgebied van vier gemeenten, van west naar oost zijn dit
Noordwijkerhout, Bloemendaal, Hillegom en Haarlemmermeer. Dit zijn de gemeenten die het directst
betrokken zijn. In deze gemeenten zal het grootste deel van de directe verkeerseffecten optreden en
zij zullen het meeste van de nieuwe verbinding profiteren. Daarnaast is vooral voor deze gemeenten
de ruimtelijke inpassing van de nieuwe verbinding, de tracékeuze, van groot belang. Binnen het
plangebied liggen vier woonkernen die het directst met de nieuwe verbinding te maken zullen krijgen. Het gaat om De Zilk (Noordwijkerhout), Vogelenzang en Bennebroek (Bloemendaal), en
Zwaanshoek (Haarlemmermeer). Voor de gemeente Hillegom gaat het om het noordelijk deel, ook
wel aangeduid als Oosteinde. Tijdens de verkenningsstudie zijn gesprekken gevoerd met de vier
gemeenten om na te gaan wat hun plaatselijke problematiek is en welke belangen en standpunten
er zijn met betrekking tot de nieuwe verbinding tussen de N205 en N206. Hun standpunten worden
hieronder kort beschreven. Daarnaast komen ook de standpunten van Holland Rijnland, de Stadsregio Amsterdam en de gemeente Lisse aan de orde.
In februari 2010 zijn twee informatiebijeenkomsten georganiseerd om de gemeenteraden van de
betrokken gemeenten (bovengenoemde gemeenten plus Lisse, Heemstede, Haarlem en Zandvoort)
te informeren over de stand van zaken van de regionale verkenning en de reacties te peilen. Hieronder wordt nader ingegaan op de standpunten van de betrokken gemeenten en de reacties op de
informatiebijeenkomsten.
Tabel 10.1. Inwoneraantal kernen
Kern

Bevolking in Kern
(2006/7)

Gemeente

Bevolking in gemeente
(2006)

Aandeel

Bennebroek
Vogelenzang
DeZilk
Zwaanshoek
Hillegom - Oosteinde

5.191
1.849
1.702
1.580

Bloemendaal
Bloemendaal
Noordwijkerhout
Haarlemmermeer

22.105
22.105
15.166
135.136

23%
8%
11%
1,2%

420

Hillegom

20.317

2,1%

Totaal
Bron: CBS (2009)

10.742

194.512

Standpunten betrokken gemeenten en organisaties
Noordwijkerhout
De N206 loopt door Noordwijkerhout van noord naar zuid en vormt de belangrijkste noordzuidverbinding in de gemeente. De belangrijkste oost-westverbinding in de gemeente is momenteel
de N443, die de woonkern van Noordwijkerhout verbindt met de A44. De N443 vormt echter een
knelpunt, vanwege de problemen met de doorstroming en de verkeersveiligheid en leefbaarheid.
Een nieuwe oost-westverbinding in het noorden van de gemeente is een wens die binnen de politiek
in Noordwijkerhout al langer wordt geuit. Voor Noordwijkerhout is het van belang dat de verbinding
geen negatieve gevolgen heeft voor de N206. Uit onderzoek omtrent de overkluizing van deze weg
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is dit vooralsnog financieel niet haalbaar gebleken, maar wordt een studie na realisatie van de nieuwe verbinding mogelijk weer relevant. Door de woonkern De Zilk loopt een andere oostwestverbinding, de N442. De nieuwe verbinding zal ook van deze route verkeer overnemen, wat
wenselijk is gezien de dichte bebouwing langs de N442. De gemeente heeft plannen om het terrein
van de provinciale zoutopslag aan de Zilkerduinweg tussen het sportcomplex en de N206 te ontwikkelen als multifunctioneel centrum.
Haarlemmermeer
De N201 en de N207 vormen de belangrijkste oost-westverbindingen in het midden- en zuidelijke
gedeelte van de Haarlemmermeer en sluiten beide aan op de A4. De N201 vormt de noordelijke
randweg van Hoofddorp en is tevens een belangrijke verbinding tussen aan de ene kant het zuidelijke deel van de Haarlemse agglomeratie en aan de andere kant Hoofddorp en de A4. De N207 is de
zuidelijke randweg van Nieuw-Vennep en vormt een belangrijke verbinding tussen de Bollenstreek
en de A4.
De N201 is in de huidige situatie reeds zwaar belast. Het is van belang dat door de nieuwe verbinding de verkeersdruk op de N201 niet wordt vergroot. De N207 heeft op dit moment capaciteitsproblemen rondom de aansluiting met de A4. Door de ontwikkeling van de Westflank echter, is de verwachting dat deze capacitietsproblemen zich zullen uitbreiden naar het gehele stuk van de N207
tussen de A4 en de N205. Een capaciteitsuitbreiding van de oost-westverbindingen is dan ook in
uitvoering.
Voor de gemeente Haarlemmermeer is de nieuwe verbinding tussen de N205 en N206 van belang
omdat deze bijdraagt aan een oplossing van de verkeersproblematiek in de kernen Zwaanshoek en
Beinsdorp én zorgt voor een goede ontsluiting van de te ontwikkelen Westflank. De gemeente Haarlemmermeer stelt de verbinding tussen de N205 en de N206 als voorwaarde voor de ontwikkeling
van de Westflank.
Een aandachtspunt vanuit Haarlemmermeer is de aansluiting van de nieuwe verbinding op de bestaande wegenstructuur in Hoofddorp Zuid. De combinatie van lokaal en regionaal verkeer kan problemen opleveren zoals de gemeente die ook ervaart bij de N201 aan de noordkant van Hoofddorp.
Door toename van verkeer op de Nieuwe Bennebroekerweg, als gevolg van de nieuwe verbinding, zal
de Nieuwe Bennebroekerweg naar verwachting uitgebreid moeten worden met extra capaciteit. In
ieder geval zal de capaciteit van de oost-westverbindingen en van de aansluitingen op de A4 moeten
worden vergroot. Daarop wordt apart gestudeerd in de studie Wegenstructuur Haarlemmermeer, die
getrokken wordt door de provincie, met deelname van Haarlemmermeer en de stadsregio Amsterdam.
Hillegom
Ook voor Hillegom zal deze nieuwe weg de verkeersdruk op de bestaande, door de bebouwde kern
voerende oost-westwegen doen afnemen. Hillegom heeft in haar Structuurvisie de ontwikkeling
van een nieuwe woonwijk (uitbreiding) opgenomen, De Zanderij, en een nieuw bedrijventerrein,
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beide ten westen van de kern. In Hillegom bestaat behoefte aan een nieuwe oost-westverbinding
aan de noordkant van de gemeente. In de structuurvisie van Hillegom wordt specifiek gesproken
over de nieuwe oost-westverbinding tussen de N205 en N206 die bijvoorbeeld over het huidige tracé
van de Weerlaan kan lopen. Daardoor kan deze weg een functie hebben voor de ontsluiting van het
nieuwe woongebied de Zanderij en het verbeteren van de bereikbaarheid van het bedrijventerrein
aan weerszijden van de Weerlaan. Een noordelijkere variant met een functie in de ontsluiting van het
nieuwe woongebied de Zanderij en het nieuwe bedrijventerrein ten westen van de N208, heeft echter de voorkeur. Op een in september 2009 gehouden informatieavond werd door de aanwezigen
(lokale politici en ondernemers) vooral aangedrongen op het snel realiseren van de weg, met minimaal een aantakking op de N208 die door Hillegom loopt.
Bloemendaal
Nadat de N206 vanuit Zuid-Holland Noord-Holland in gaat, bij de haakse bocht, vervolgt de weg zich
door de kern van Vogelenzang. De gemeente Bloemendaal vindt deze situatie al jarenlang onwenselijk en heeft recent nog gestudeerd op mogelijke aanpassing van de weginrichting van deze weg. Een
nieuwe oost-westverbinding is zeer wenselijk omdat deze naar verwachting een deel van het verkeer
door de kernen van zowel Vogelenzang (noord-zuidverkeer) als Bennebroek (oost-westverkeer) weg
zal nemen. Wat betreft de inpassing van het tracé moet rekening worden gehouden met mogelijke
overlast van de nieuwe weg voor de omliggende woningen. Een verdiepte ligging van de weg wordt
als mogelijkheid aangedragen. Ook de mogelijke ontwikkeling van een jachthaven met bijbehorende
voorzieningen in de Oosteinderpolder (gelegen in Hillegom, maar deels eigendom van Bloemendaal)
is een aandachtspunt.
Lisse
Vanuit het collegeprogramma van Lisse(2010) kan worden gesteld dat de bereikbaarheid van de
Noordelijke Bollenstreek moet verbeteren door goede Oost-West verbindingen. De verbreding van de
N207 dient te worden doorgetrokken naar de N208 en er blijft gestreefd worden naar een tweede
brug over de Ringvaart (met aansluiting op de verlengde N205). Verder zal een actieve en stimulerende houding worden aangenomen ten aanzien van inspanningen voor regionale OV verbeteringen.
Met de boogde verbinding wordt een indirecte bijdrage gegeven aan de bereikbaarheid van de Keukenhof. Het bestemmende touringcarverkeer kan daarmee meer evenredig over de aankomstrichtingen worden verdeeld. Verder is er een onvoldoende oplossing op de N207 en N208, in vergelijking met een rechtstreeks aansluiting ter plaatse. Het verkeersoplossend vermogen is met name
noordelijk waar te nemen bij een verbinding N206-N205 ter hoogte van De Zilk en Zwaanshoek. In
evaluatieve zin zal derhalve de gemeente, ook in afstemming met de gemeente Hillegom, zich blijven
inzetten voor een verdere verdubbeling van de N207 tot en met de verbetering van de N208 aansluiting. Een nadere studie ook in relatie met de Zuid-Tangent is hiertoe een eerste aanzet.
Holland Rijnland
Holland Rijnland is een vrijwillige, maar niet vrijblijvende samenwerking van en voor vijftien gemeenten in het hart van de Randstad. Deze gemeenten werken vanuit een gezamenlijke strategische visie
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op de verdere ontwikkeling van de regio om de kwaliteit van wonen, werken, ondernemen en recreëren van burgers, bedrijven en instellingen in het gebied te bevorderen. Deze regio heeft recent (augustus 2009) een ruimtelijke structuurvisie opgesteld. Wat betreft mobiliteit heeft Holland Rijnland
de ambitie in de Duin- Bollenstreek om de oost-westverbindingen te verbeteren en de verschillende
verkeersstromen van doorgaand en bestemmingsverkeer zo veel mogelijk te ontvlechten. Hiernaar is
onderzoek gedaan dat resulteert in een pakket aan maatregelen dat in grote lijnen overgenomen is
in de provinciale grensstreekstudie. Naast maatregelen in het middengebied van de Duin- en Bollenstreek (rond met name de N443 en de N444) en een verbinding tussen de N206 en de A44 (aan de
noordzijde van Rijnsburg) maakt ook een noordelijke verbinding tussen de N208 en de N205 onderdeel van uit van het regionale pakket aan bereikbaarheidsmaatrgelen. In het verlengde daarvan
heeft de regio ook de provinciale keuze voor de verbinding tussen de N206 en de N205 onderschreven tijdens het breed bestuurlijk overleg van december 2008.
Stadsregio Amsterdam
De Stadsregio Amsterdam hanteert als doelstellingen voor het regionale verkeers- en vervoersnetwerk dat verplaatsingen van deur tot deur betrouwbaar zijn, dat sprake is van een acceptabele reistijd en dat gebieden hoogwaardig met elkaar zijn verbonden. Voor de reistijd met de auto zijn streefwaarden benoemd gerelateerd aan de afstand (bijv. maximaal 30 minuten voor verplaatsingen van
10-30 km). “Het accent ligt bij het verbeteren van de bereikbaarheid, maar ook het verbeteren van
de leefbaarheid en veiligheid wordt meegewogen” (Uitvoeringsprogramma 2010 Regionaal Verkeer
& Vervoerplan, pagina 18).
Tegen deze achtergrond acht de Stadsregio Amsterdam het van belang dat knelpunten in de verkeerssituatie in het gebied Bollenstreek-Zuid-Kennemerland-Haarlemmermeer worden opgelost
wanneer de ambities zoals verwoord in het Regionaal Verkeer & Vervoerplan niet worden gehaald.
Daarbij gaat het voor de Stadsregio primair om de regionale verplaatsingen. Inzicht in het gebruik, de
herkomst en bestemmingen is daarom voor de Stadsregio van belang. Afhankelijk van de inhoudelijke uitkomsten van het onderzoek zal de Stadsregio een standpunt innemen en besluiten of de problematiek wordt erkend en er voor de Stadsregio aangrijpingspunten zijn voor verdere betrokkenheid.
Daarbij wordt een koppeling gelegd met de studie „Wegennet Haarlemmermeer‟. Deze studie wordt
in 2010 uitgevoerd onder gezamenlijk opdrachtgeverschap van Gemeente Haarlemmermeer, Provincie Noord-Holland en Stadsregio Amsterdam, en zal inzicht bieden in de nut en noodzaak en samenhang van infrastructuurontwikkelingen in Haarlemmermeer. De studie „Wegennet Haarlemmermeer‟ is (sinds maart 2010) opgenomen in het studieprogramma in het Uitvoeringsprogramma. Op
basis van de resultaten kan de Stadsregio Amsterdam haar inzet en prioriteiten voor infrastructuurinvesteringen in Haarlemmermeer bepalen.
De verbinding N205-N206 is op dit moment niet in het Uitvoeringsprogramma opgenomen. De uitkomsten van de wegennetstudie kunnen aanleiding zijn om een indicatieve financiële bijdrage op te
nemen in het UVP. De samenhang met de plannen voor de Westflank Haarlemmermeer (en de rela-
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tie/oriëntatie daarvan met de Bollenstreek) en de Nieuwe Bennebroekerweg is in de visie van de
Stadsregio Amsterdam daarbij essentieel.
Maatschappelijke groepen
Op een in december 2008 gehouden bijeenkomst over de grensstreekstudie waren ondermeer vertegenwoordigers van de Kamers van Koophandel (Den Haag, Amsterdam) en Milieudefensie aanwezig. Deze partijen ondersteunen de analyse van de problematiek. De Kamer van Koophandel onderstreept dat er nu verkeershinder is omdat er geen toereikende infrastructuur is om de Bollenstreek
te ontsluiten op de Haarlemmermeer. Bedrijven in de regio, ook in Zuid-Kennemerland ondervinden
bereikbaarheidsproblemen. In het hoogseizoen ontvangen sommige Greenport gerelateerde bedrijven meer dan 50 vrachtwagens per dag. Ook de bereikbaarheid van de Keukenhof door toeristen
wordt als aandachtspunt meegegeven.
Het plangebied voor de studie bestaat uit mooie landschappen. Voor milieudefensie heeft het de
voorkeur dat nieuwe infrastructuur een bundelende werking heeft. Door aanleg te koppelen aan
afwaardering van parallelle routes, moet ervoor worden gezorgd dat het doorgaande verkeer van de
bestaande routes af gaat. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor het fiets(knooppunten)netwerk.
Informatiebijeenkomsten betrokken gemeenteraden
In februari 2010 zijn twee informatiebijeenkomsten gehouden waarin de zittende gemeenteraden
werden geïnformeerd over de stand van zaken van de regionale verkenning. De gemeenteraden van
Hillegom, Noordwijkerhout, Lisse, Bloemendaal, Haarlemmermeer, Heemstede, Haarlem en Zandvoort zijn daarvoor uitgenodigd. De opkomst was redelijk tot groot; er werden veel vragen gesteld.
In het algemeen waren de reacties positief, zowel over het feit dat de raadsleden werden geïnformeerd, als over het nut en noodzaak van de verbinding. Men is benieuwd naar de tracés, of er tunnels of bruggen komen en hoe de aansluiting op de N208 wordt vormgegeven. Bezorgd is men over
de verkeerseffecten op het onderliggende wegennet en over de verkeerseffecten verder weg (N443,
Heemstede (N208, N201), brug Lisserbroek, N206 bij Noordwijkerhout) en de toename van verkeer
elders (Noordwijkerhout, N208, Nieuwe Bennebroekerweg, knooppunt N205-A9). Daarom is men
ook geïnteresseerd in de aanvullende maatregelen, met name op de N208 (ook de „vork‟ in Bennebroek). Daarnaast wordt er belang aan gehecht de gevolgen van de weg te verminderen voor het
Natura 2000-gebied.
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11. Conclusies en vervolgstappen
Problematiek grensregio
Uit de probleemanalyse wordt duidelijk dat de grensstreek tussen Noord- en Zuid-Holland te maken
heeft met leefbaarheids- en bereikbaarheidsproblemen als gevolg van het ontbreken van een „robuuste‟ oost-westverbinding voor het autoverkeer. Deze problematiek zal als gevolg van de diverse
plannen voor woningbouw en bedrijvigheid in ernst toenemen in de komende jaren. Een nieuwe
verbinding tussen de N205 ter hoogte van De Zilk en de N206 nabij Zwaanshoek kan bijdragen aan
een oplossing voor deze problematiek. Daarbij zal deze nieuwe verbinding een (nu nog ontbrekende)
schakel zijn in een route die belangrijke huidige en toekomstige ruimtelijk-economische zwaartepunten met elkaar verbindt. Vandaar de titel van de studie: “Van Greenport tot Mainport”. Het plangebied (grofweg het gebied tussen De Zilk, Vogelenzang, Bennebroek, Zwaanshoek, Hoofddorp en
Hillegom) bestaat in het westelijke deel uit het oude land (Duin- en Bollenstreek) en in het oostelijke
deel uit het nieuwe land (Haarlemmermeer), dat elk zijn eigen dynamiek, waarden, kansen en knelpunten kent. In de planontwikkeling en effectbeoordeling zal hiermee rekening moeten worden gehouden.
Oplossend vermogen, kosten en baten
Een nieuwe wegverbinding tussen de N205 en de N206 heeft oplossend vermogen voor de leefbaarheids-, verkeersveiligheids- en bereikbaarheidsproblematiek in de grensstreek van Noord- en
Zuid-Holland. De verkeersmodellen geven aan dat er aanzienlijk minder (vracht)verkeer door de
kernen zal gaan, wat de nodige positieve baten oplevert op de aspecten lucht, geluid en veiligheid.
Er zullen wel aanvullende maatregelen moeten worden getroffen om het doorgaande verkeer door
de kernen en over de Ringvaartbruggen verder terug te brengen. De bereikbaarheid van huidige en
toekomstige ruimtelijke en economische zwaartepunten verbetert aanzienlijk en het wegennetwerk
wint aan robuustheid. De kosten van het planalternatief Noord zijn het laagst waardoor dit tracé de
gunstigste verhouding heeft tussen kosten en baten.
Vervolgstappen
De onderhavige studie is een voorverkenning conform de OEI- en MIRT-spelregels met als doel
bouwstenen aan te dragen voor de dialoog met het Rijk over het opnemen van de wegverbinding
N205-N206 in het MIRT. Bij vrijwel alle partijen in de regio is draagvlak voor aanleg van de verbinding, maar er is nog niet gesproken over een regionale bijdrage, niet gezamenlijk en ook niet per
regionale belanghebbende. In het Breed Bestuurlijk Overleg van 11 december 2009 is in dit verband
de wens uitgesproken om dat pas te doen als nut en noodzaak zijn gebleken. Als de conclusies van
de voorliggende rapportage worden onderschreven, zal een belangrijke vervolgstap zijn om in onderhandeling te gaan met het Rijk over de nieuwe verbinding, waarvoor het nodig is dat de regio (als
„openingsbod‟) aangeeft welke financiële bijdrage zij zelf daaraan wil leveren. De nieuwe verbinding
dient immers zowel rijksbelangen (bereikbaarheid Greenport(s), Westflank Haarlemmermeer, Schiphol, ACT), als regionale en lokale belangen (leefbaarheid, bereikbaarheid woon- en werkgebieden).
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De baten zijn voor de ene gemeente groter dan voor de andere; aan de hand hiervan zou ook een
kostenverdeling gemaakt kunnen worden. Dit vergt echter nader uitzoekwerk.
Daarnaast zullen de mogelijkheden moeten worden onderzocht voor het aanboren van aanvullende
(private) middelen. Hoewel er duidelijk baten zijn voor het bedrijfsleven, zijn deze moeilijk direct toe
te schrijven waarmee ook de terugverdienmogelijkheden (financiële baten) niet eenvoudig zijn vast
te stellen. Tolheffing is geen serieuze optie; daarmee zou een deel van het verkeer door de woonkernen blijven gaan en wordt het probleem in beperkte mate opgelost. Mogelijk zijn er „vereveningsmogelijkheden‟ in het kader van gebiedsontwikkeling die dankzij de nieuwe verbinding mogelijk
wordt gemaakt; ook dit is onderwerp van nader onderzoek.
Als de betrokken partijen (gemeenten, provincies en Rijk) tot een „go‟ besluiten, zal naast deze financiële aspecten nog een aantal zaken verder moeten worden onderzocht en uitgewerkt met betrekking tot onder meer landschap en ecologie, geluid en luchtkwaliteit, inpassing en compensatie,
exacte tracékeuze en verkeerstechnische oplossingen voor aansluitingen.
De uitwerking is een gezamenlijke opgave voor de Westflank en de Bollenstreek. Daarbij is het van
belang dat gezocht wordt naar een landschappelijk (groen- en waterstructuur, recreatieve routestructuur) en een verkeerskundig optimale inpassing en aansluiting van de nieuwe oostwestverbinding, waarbij rekening wordt gehouden met de aansluiting op de toekomstige wegenstructuur in de Westflank.
In het vervolgtraject strekt het tot de aanbeveling om het ecologisch onderzoek reeds in een vroeg
stadium te starten, omdat de planvorming directe gevolgen kan hebben voor beschermde soorten en
gebieden en vice versa. De resultaten van het ecologisch onderzoek beïnvloeden mogelijk de ligging
en het verloop van het tracé.
Ook de aspecten geluid en luchtkwaliteit zullen in het vervolgtraject nog verder moeten worden onderzocht en kunnen van invloed zijn op het uiteindelijke voorkeurstracé. Voor het aspect geluid wordt
geadviseerd om in het vervolgtraject voor één of meerdere voorkeursalternatieven het percentage
gehinderden op basis van de GES-methodiek inzichtelijk te maken. Voor het aspect luchtkwaliteit
wordt geadviseerd in de volgende fase de gevoelige bestemmingen binnen de invloedszone van de
nieuwe verbindingsweg in kaart te brengen. Op basis hiervan worden eventuele knelpunten in een
vroeg stadium zichtbaar en kan hierop tijdig gereageerd worden.
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Deel C: Bijlagen
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Bijlage 1 . Landschappelijke onderlegger
Figuur B1.1. Ruimtegebruik in 1850

Figuur B1.2. Ruimtegebruik in 1900
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Figuur B1.3. Ruimtegebruik in 1955

Figuur B1.4. Ruimtegebruik in 2005
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Figuur B1.5. Bodemkaart

Figuur B1.6. Hoogtekaart
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Figuur B1.7. Doorsnede grondwatersysteem

Figuur B1.8. Kwel en infiltratie
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Figuur B1.9. Waterhuishouding

Figuur B1.10. Provinciale Ecologische Hoofdstructuur en Natura2000
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Tabel B1.1. Habitattypen en habitatrichtlijnsoorten Natura2000 gebied Kennemerland Zuid
Kwalificerende waarden Habitatrichtlijn

Instandhoudingsdoel
Oppervlakte

Kwaliteit

Populatie

Zilte pionierbegroeiing (zeevetmuur)

=

=

Schorren en zilte graslanden

=

=

Embryonale duinen

=

=

Witte duinen

>

>

Grijze duinen (kalkrijk)

>

>

Grijze duinen (kalkarm)

=

>

Grijze duinen (heischraal)

>

>

Duinheiden met struikhei

=

=

Duindoornstruwelen

=

=

Kruipwilgstruwelen

=

=

Duinbossen (droog)

=

=

Duinbossen (vochtig)

=

>

Duinbossen (binnenduinrand)

=

=

Vochtige duinvalleien (open water)

>

>

Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

>

>

Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten)

>

>

Nauwe korfslak

=

=

=

Gevlekte witsnuitlibel

>

>

>

Groenknolorchis

>

=

>

= Behoudsdoel
> Uitbreidingsdoel
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Bijlage 2 . Kaarten Schiphol
Figuur B2.1. Geluidscontour Schiphol
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Figuur B2.2. Beperkingengebied Schiphol
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Bijlage 3 . Kostenraming
Zie apart document:
Tauw BV; Provincie Noord-Holland, Kostenraming, MIRT-verkenning van Greenport tot Mainport
20 januari 2010
Projectnummer: 4673384
Auteur: Rien Karsemeijer
Controleur Marcel Volleberg
Projectleider: Suzanne Swenne
Documentnummer: KTot-4673384RKM-V01-NL
Aantal bladen: 79
Tauw bv
Ontwerp & Realisatie
Dr. Holtroplaan 5
Postbus 1680
5602 BR Eindhoven
Telefoon: 040-2325550
Telefax: 040-2325575
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Bijlage 4 . Gebruikte kengetallen in de MKBA
Gebruikte kengetallen
Tabel B.1. Ophoogfactor van etmaal naar jaartotaal
Ophoogfactor van etmaal naar jaartotaal
Woon-werk
Zakelijk
Overig
Vracht

233
196
384
204

Bron: DVS

Tabel B.2. Value of Time (VoT) per vervoerseenheid in euro per uur, prijspeil januari 2010. De VoT
neemt analoog toe in de tijd conform het gebruikte scenario.
Reistijdwaardering
motief
Woon-werk
Zakelijk
Overig
Vracht

2010
10,67
36,25
9,56
46,45

2025
12,42
42,80
10,70
55,22

2030
13,15
45,11
11,29
58,60

2040
14,60
49,62
12,46
65,36

Bron: DVS 2009, bewerking, Decisio

Tabel B.3. Variabele autokosten in euro per voertuigkilometer
Variabele autokosten
Personenauto
Vrachtauto

pp januari 2010
0,08
0,26

Bron: DVS 2009, bewerking, Decisio

Tabel B.4. Waardering emissie in euro per voertuigkilometer voor luchtkwaliteit
Luchtkwaliteit
Personenauto binnen de bebouwde kom
Personenauto buiten de bebouwde kom
Vrachtauto binnen de bebouwde kom
Vrachtauto buiten de bebouwde kom

pp januari 2010
0,013
0,005
0,181
0,080

Bron: DVS 2009, bewerking, Decisio

Tabel B.5. Waardering geluidshinder in euro per voertuigkilometer
Geluid
Personenauto binnen de bebouwde kom
Personenauto buiten de bebouwde kom
Vrachtauto binnen de bebouwde kom
Vrachtauto buiten de bebouwde kom

pp januari 2010
0,011
0,001
0,136
0,007

Bron: DVS 2009, bewerking, Decisio
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Tabel B.6. Waardering van de verkeersveiligheid (externe kosten verkeersongevallen) in € per dodelijk slachtoffer of ziekenhuisgewonde
Verkeersveiligheid
Personenauto binnen de bebouwde kom
Personenauto buiten de bebouwde kom
Vrachtauto binnen de bebouwde kom
Vrachtauto buiten de bebouwde kom

pp januari 2010
0,065
0,026
0,144
0,057

Bron: DVS 2009, bewerking, Decisio

Tabel B.7. Waardering emissie per voertuigkilometer voor klimaat (CO2)
Klimaat (CO2)
Personenauto
Vrachtauto

pp januari 2010
0,011
0,048

Bron: DVS 2009, bewerking, Decisio

Clustering gegevens
In onderstaande figuur is de zone-indeling van de geclusterde herkomst-bestemmingsmatrices
weergegeven.
Figuur B4.1. Zone-indeling herkomst-bestemmingsmatrices
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De zones 18, 19, 20 en 21 zijn als buitengebied beschouwd. Aangenomen is dat de nieuwe verbinding geen invloed heeft op HB-relaties van, naar en tussen deze zones.
Reistijdwinsten per verplaatsing
In tabel b.8 zijn voorbeelden van reistijdwinsten per verplaatsing weergegeven. Deze voorbeelden
hebben betrekken op autoverkeer met motief woon-werk in de ochtendspits. Uit Tabel B.8 blijkt dat
op routes die via de nieuwe verbinding lopen een grote reistijdwinst behaald wordt. Van Haarlemmermeer Noord naar De Zilk kan in de ochtendspits de grootste reistijdwinst worden behaald van vijf
minuten. De nieuwe verbinding trekt extra verkeer aan dat over de N208 naar de aansluiting met de
nieuwe verbindingsweg rijdt. Doordat het op de N208 in de buurt van de aansluiting met de nieuwe
weg drukker wordt, zien we dat op de HB-relaties in het verlengde van die corridor HillegomBennebroek een beperkte toename van de reistijd ontstaat (niet meer dan 16 seconden). Verder van
de nieuwe aansluiting vandaan in dezelfde corridor neemt de reistijd wel af (bijvoorbeeld tussen
Bennebroek en Heemstede, en tussen Hillegom en Lisse).
Doordat het bij de genoemde voorbeelden om beperkte reizigersaantallen gaat, kan niet gezegd
worden dat op deze HB-relaties ook de grootste reistijdbaten worden behaald. De reistijdwinsten per
verplaatsing op HB-relaties die verder van het plangebied afliggen (bijvoorbeeld Schiphol-Haarlem)
zijn weliswaar kleiner, maar doordat het aantal verplaatsingen op sommige van deze HB-relaties
groter is, worden ook daar aanzienlijk reistijdbaten behaald. De reistijdbaten zijn daarom diffuus
over het netwerk verdeeld. De onderstaande voorbeelden zijn van autoverkeer. Voor het vrachtverkeer geldt hetzelfde beeld.
Tabel B.8. Voorbeelden van reistijdwinsten per verplaatsing autoverkeer, motief woon-werk, ochtendspits in minuten en seconden (negatieve waarden betekenen een kortere reistijd in het planalternatief t.o.v. die in het referentiealternatief)
Van

Naar

De Zilk

Hoofddorp

-3:02

Hoofddorp

Amsterdam e.o.
Hillegom

-3:11
-1:50

De Zilk
Overig Noordwijkerhout

-3:30
-3:02

Hillegom
De Zilk

-1:58
-5:00

Haarlemmermeer Noord

Reistijdwinst (min.)
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Bijlage 5 . Afbeeldingen verkeersintensiteiten
De uitkomsten van de berekeningen van de verkeersintensiteiten zijn beschikbaar als afbeeldingen
(verkeersplots) op A3-formaat. Deze kunnen worden opgevraagd bij de initiatiefnemers van deze
studie of bij Goudappel Coffeng.
Goudappel Coffeng
Postbus 161
7400 AD Deventer
Snipperlingsdijk 4
7417 BJ Deventer
T (0570) 666 222
F (0570) 666 888
Contactpersonen: Roel Meilof, Frank Aarnink
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