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Geacht college van Gedeputeerde Staten, 

 

 

Met dit schrijven willen wij graag officieel reageren op de brief gericht aan dhr. Klimbie met kenmerk 

PZH-2013-378525743, ontvangen d.d. 22 maart j.l. inzake een gemaakt inpassingsvoorstel voor 

knooppunt Maaldrift voor het project RijnlandRoute.  

 

1 - Inleiding  

 

Op 19 maart heeft uw college een besluit genomen ten aanzien van de nadere inpassingen van de 

RijnlandRoute. De inpassing van het tracé van de RijnlandRoute is daarmee flink verbeterd.  De keuze 

voor een verdiepte ligging langs de Stevenshof is een stap voorwaarts naar een acceptabele inpassing 

langs de Stevenshof. Dit geldt ook voor de verdiepte aansluiting bij Maaldrift. De Wijkraad is erg blij 

dat de provincie hiermee erkent dat naast goede inpassing bij Voorschoten ook een goede inpassing 

bij de wijk Stevenshof van het grootste belang is. Het standpunt van de Wijkraad, gebaseerd op de 

uitspraak van de  Leidse gemeenteraad, blijft echter: “ niet zien, niet horen en niet ruiken“. Daaraan 

is met deze voorstellen nog niet voldaan. 

 

Alhoewel de Wijkraad Stevenhof daarom in principe tegenstander blijft van de RijnlandRoute door de 

polder, zijn wij altijd bereid om positief en constructief mee te denken over de 

verkeersproblematiek, alternatieven en inpassingen. Reeds in 2008 hebben wij in het rapport 

‘Alternatieven voor de Rijnlandroute’ voorstellen gedaan. Naar onze mening zijn er ten opzichte van 

het huidige inpassingsvoorstel van uw college, in het bijzonder “Maaldrift Compact”,  nog belangrijke 

verbeteringen mogelijk én kansrijk. Dit betreft de verkeersafwikkeling, het ruimtebeslag, reductie van 

het aantal te amoveren panden, milieueffecten, het voorkomen van sluipverkeer en het faciliteren 

van ecologische en fietsverbindingen. 

 

Dit voorstel, door ons  “Maaldrift Optimaal” genoemd, is bedacht en ontworpen door Joost Klimbie 

en Gerard Kwakkenbos. Het is door de Wijkraad Stevenshof voorgesteld aan de coalitiefracties van 

VVD, CDA, D66 en SP in Provinciale Staten en op verzoek van deze fracties meegenomen in uw studie 

voor de nadere inpassing Rijnlandroute. 



Met het voorstel beogen wij het volgende: 

 

1. Een ruimtebesparende maar verkeerskundig volledig functionele variant voor knooppunt 

Maaldrift, welke aan de eisen van Rijkswaterstaat voldoet t.a.v. de A44. 

2. Behoud van de aansluiting Leiden-Zuid, een wens van de gemeente Leiden welke tot op 

heden nog niet ingewilligd kon worden. 

3. Behoud en creatie van mogelijkheden voor ecologische en recreatieve verbindingen tussen 

de Papenwegse polder en de Ommedijksepolder, alsmede met de Stevenshof. 

4. Behoud van alle woningen van buurtschap Zuidwijk langs de Rijksstraatweg. 

5. Een ligging van het tracé (incl. tunnelmond) op grotere afstand van woningen. 

6. De mogelijkheid voor volledige ondertunneling van het tracé, tot voorbij de Veenwatering. 

 

De Wijkraad betreurt het ten zeerste dat uit het rapport ‘Nadere verkenning inpassing Rijnlandroute’ 

blijkt dat het ingebrachte voorstel voor een alternatieve vormgeving van knooppunt “Maaldrift 

Optimaal” inhoudelijk niet volledig is onderzocht en afgewogen door de provincie, en onjuistheden 

bevat. Onze indruk is dat de reikwijdte van het voorstel niet volledig is begrepen, en dat daarover 

ook enkele misverstanden bestaan. 

 

In deze brief zetten wij graag inhoudelijk uiteen waarom naar ons oordeel deze oplossing voor alle 

betrokken partijen de betere keuze is dan uw besluit tot “Maaldrift Compact” als knooppuntsvorm. 

Wij hopen dat de provincie Zuid-Holland alsnog bereid is om het voorstel serieus af te wegen, en 

mee te nemen in de verdere planuitwerking van de RijnlandRoute. Wij stellen ook graag voor om dit 

nader toe te lichten aan uw college en aan Rijkswaterstaat als beheerder van de A44. 

 

2 - Argumentatie ingebracht ontwerpvoorstel 

 

De vondst van “Maaldrift Optimaal” was min of meer toeval. Na de bekendmaking van het besluit tot 

een (korte) boortunnel onder Voorschoten d.d. 1 november j.l., kwamen de heren Klimbie en 

Kwakkenbos tot een nieuwe ingeving voor knooppunt Maaldrift, waarmee de ontwerptechnische en 

verkeerskundige beperking om langer te kunnen doorboren (de zgn. 10-secondenregel) wordt 

verschoven. Hiermee wordt de lange variant boortunnel volgens motie 345 alsnog mogelijk. Gunstige 

bijkomstigheid is dat de aansluiting Leiden-Zuid in knooppunt Maaldrift Optimaal behouden kan 

blijven, wat voor de Stevenshof en de aangrenzende wijken een belangrijke verkeersontsluiting is.  

 

De truc is om het verkeer in het knooppunt voor de uitwisseling tussen de N44 Wassenaar <-> 

RijnlandRoute A4 v.v. te combineren met het verkeer van en naar deze aansluiting. Dit is goed 

mogelijk, omdat de intensiteiten op deze twee verbindingsbogen in het knooppunt Maaldrift heel 

laag zijn (circa 5% van de totale intensiteit op het knooppunt). Ter plaatse van de huidige aansluiting 

Leiden-Zuid is er voldoende ruimte onder het viaduct Ommedijkseweg om een verbindingsboog 

fysiek te realiseren (50 km/u), waarlangs het verkeer ononderbroken kan  doorrijden voor de richting 

RijnlandRoute <-> N44 Wassenaar en omgekeerd.  

 

Vanaf zowel de A44 als de RijnlandRoute komend uit zuidelijke richting, worden twee afritten 

gemaakt richting een 2-strooks parallelbaan (80 km/u) oostelijk naast de hoofdrijbaan van de A44. 

Op deze parallelbaan kan het verkeer vervolgens doorrijden via de boog in de richting 



N44/Rijnlandroute of afslaan naar de aansluiting  Leiden-Zuid. Aan de andere zijde voegt het verkeer 

van de toerit van Leiden-Zuid zich met het verkeer vanaf de verbindingsboog samen tot een 2 strooks 

parallelbaan aan de westzijde van de A44, waarna deze zich splitst in 2 toeritten, enerzijds  richting 

de Rijnlandroute en anderzijds richting de N44 bij Wassenaar.  

 

 
 

In bovenstaande afbeelding is een vergelijking van het ruimtebeslag van Maaldrift Compact (rood) vs. 

Maaldrift Optimaal (geel) gemaakt. De pijlen geven aan vanaf waar de zgn. 10-secondenregel voor 

tunnelveiligheid geldt. Bij Maaldrift Optimaal kan de tunnelingang veel dichter bij het knooppunt 

liggen en kan een langere tunnel gerealiseerd worden. Ook komt de tunnelmond op een aanzienlijk 

grotere afstand van de bebouwing van de wijk te liggen dan bij de korte of verlengde boortunnel uit 

het provinciale voorstel. 

 

In bijlage 1 zijn enkele afbeeldingen van het voorstel “Maaldrift Optimaal” opgenomen, welke een 

goed beeld weergeven wat het voorstel concreet inhoudt. 

 

Uw college benoemt een aantal argumenten in het toegestuurde rapport, welke voor u aanleiding 

vormen om ons voorstel niet verder mee te nemen. Onderstaand geven wij aan de hand van de tekst 

van hoofdstuk 10.4 van “Rijnlandroute – nadere uitwerking – inclusief alle onderzochte opties“ onze 

argumentatie en zienswijze: 

 

1. Het knooppunt is niet “kilometers lang” zoals het rapport stelt, maar heeft tussen de uiterste 
punten een lengte van 1175 m, evenwijdig en direct parallel langs een al bestaande Rijksweg. 
 

2. Het verlengen van de boortunnel is niet 700 meter, maar circa 1050 meter. Het betekent dat 
vrijwel de gehele Papenwegse polder gespaard blijft van de inpassing van een nieuwe weg. 
Een belangrijk aspect dat in uw rapport  niet benoemd wordt.  



3. Het rapport gaat uit van 3 kilometer extra lengte aan ‘omrijden’ met een rijsnelheid van 
50km/u. Dit is onjuist. Het betreft circa 1,5 km extra in één rijrichting (ri Wassenaar), en  circa 
2,2 kilometer in de andere richting (ri A4). Beide parallelbanen voor het knooppunt en 
Leiden-Zuid zijn ontworpen voor een rijsnelheid van 80 km/u. Alleen de verbindingslus bij het 
viaduct Ommedijkseweg heeft een rijsnelheid van 50 km/u. Echter ook in het huidige 
knooppuntsvoorstel van uw college, Maaldrift Compact, zit deze overgang naar 50 km/u in 
de driekwartboog richting Wassenaar. 

 

4. De extra reistijd voor verkeer van Wassenaar van en naar de Rijnlandroute betreft in één 
rijrichting 1 minuut, de andere richting 1 minuut en 50 seconden. De 6 minuten zoals nu in 
het rapport staat, klopt niet. Voor een nadere berekening en onderbouwing hiervan wordt 
verwezen naar bijlage 2. 
 

5. De milieueffecten langs de A44 worden inderdaad groter door circa 10.000 extra voertuigen 
in deze zone door het heen en weer rijden (2x 5000). Deze 10.000 moet echter in perspectief 
geplaatst worden t.o.v. de 100.000 voertuigen die hier al gaan rijden t.g.v. de Rijnlandroute. 
Daar staat tegenover dat in het knooppuntontwerp Maaldrift Optimaal het tracé door de 
Papewegsepolder verder van bewoning afligt en/of zelfs vrijwel geheel kan worden 
ondertunneld. Hierdoor nemen de nadelige milieueffecten langs de gehele zuidwestrand van 
de Stevenshof af en kunnen zelfs worden voorkomen. De A44 wordt toch al een drukke weg 
op dit deel door de komst van de RijnlandRoute. De beperkte toename aan milieueffecten 
langs de rand van de A44 zijn daarmee ondergeschikt aan de forse afname van 
milieueffecten van het tracé door de polder, waar een geheel nieuwe belasting wordt 
veroorzaakt in een gebied waar nu nog geen verkeer is. Bovendien zijn langs de A44 ook 
zonder 10% extra verkeer aanvullende mitigerende maatregelen nodig.  
 

6. Hieraan gekoppeld mede het verschil van rijstroken: de 10 rijstroken nemen inderdaad toe 
tot 14, maar het verschil in verkeer blijft 100.000 of 110.000. Dat de zone langs de A44 
breder wordt qua asfalt maakt weinig verschil. Er komen hier zowiezo al 10 rijstroken als een 
fysieke barrière te liggen. De rijstroken liggen bovendien in een zone die voor weinig anders 
dan verkeersdoeleinden kan worden bestemd, dit in tegenstelling tot het ruimtebeslag van 
de door uw college voorgestelde knoop Maaldrift in de Papewegse- en Ommedijksepolder. 
 

7. De verslechtering van milieueffecten aan de westzijde Stevenshof is marginaal: Deels betreft 
dit een bedrijventerrein. De meest westelijke hoek van de Stevenshof is een woongebied 
waar ook in het huidige voorstel op korte afstand al 100.000 voertuigen komen te rijden. De 
Wijkraad Stevenshof stelt op deze locatie voor om de bestaande grondwal te verlengen (naar 
500 meter lengte) en te verhogen als inpassingsmaatregel. 
 

8. Alle toe- en afritten en weefvakken zijn ontworpen op een rijsnelheid van 100 km/u, conform 
de ontwerprichtlijn voor een regionale stroomweg. Het aantal weefbewegingen komt 
overeen met de linksafbeweging op een standaard klaverblad knooppunt zoals bij veel 
Rijkswegen in Nederland gebruikelijk is: 1x uitvoegen, 1x op een weefvak veranderen van 
baan, en 1x invoegen. Wij begrijpen niet waarop de provincie haar 6x weven (zoals genoemd 
door de gedeputeerde op de presentatieavond 28 maart j.l. in Holiday Inn) op baseert. De 
voorgestelde situatie komt in deze vormgeving vaker voor bij wegvakken met parallelbanen. 
Zie bijlage 3 voor een voorbeeld in Amsterdam bij de samenvloeiing van de A10 west met de 
Westrandweg, die mei/juni 2013 wordt geopend. 
 

9. De onnatuurlijk voelende beweging voor de weggebruiker voor de uitwisseling Wassenaar - 
RijnlandRoute kan met goede bebording grotendeels tegemoet gekomen worden. Het is 



gebruikelijk dat in knooppunten niet de meest directe route wordt gevolgd. Het is eveneens 
gebruikelijk dat verbindingsbogen die slechts een geringe hoeveelheid verkeer verwerken 
ofwel soms geheel niet worden aangelegd ofwel afgewikkeld worden via een toe- en afrit 
(zoals bijvoorbeeld bij de samenvoeging van de A4 en A44 in knooppunt Burgerveen). 
 

10. Het argument dat het ontwerp Maaldrift Optimaal extra terugslag en turbulentie veroorzaakt 
gaat minder op dan uw voorstel voor Maaldrift Compact. Het gehele proces van uitwisseling 
vindt gescheiden plaats van de hoofdrijbanen van de A44 en de RijnlandRoute. Dankzij de 
extra parallelbanen ontstaat er juist extra capaciteit voor eventuele buffer en terugslag van 
de toe- en afrit en de verbindingsboog van het knooppunt.    
 

11. Dat de extra reistijd van 6 minuten de Churchilllaan meer concurrerend maakt voor verkeer 
richting Wassenaar is de wereld op zijn kop: juist door het laten vervallen van de aansluiting 
Leiden-Zuid, zal bestemmingsverkeer uit de Stevenshof en de Hoge Mors veel meer via deze 
route richting de A4 gaan rijden, vanwege de onlogische omrijbeweging om via Knoop 
Leiden-West op de RijnlandRoute te komen.  
 

12. Wanneer een vergelijking wordt gemaakt tussen het omrijden van verkeer tussen Maaldrift 
Compact en Maaldrift Optimaal, wordt duidelijk dat in het totale verkeersnetwerk meer 
autokilometers en reistijd maakt bij uw huidige voorstel. In Maaldrift Compact moeten 
dagelijks 11.500 voertuigen circa 4,5 minuut omrijden vanuit de Stevenshof via Knoop 
Leiden-West. Dit plaatst het door de provincie genoemde reistijdverlies van de 5100 
voertuigen op de verbinding Wassenaar-Rijnlandroute in een geheel ander perspectief, waar 
het omrijden gemiddeld circa 1,5 minuut bedraagt. In totaal zorgt Maaldrift Optimaal voor 
een besparing van 230.000 voertuigverliesuren per jaar. In bijlage 4 is hier een berekening en 
vergelijking van gemaakt, alsook hieronder schematisch weergegeven. 

               



 
 

  

 

 

Ontsluiting Stevenshof: 

ca. 11.500 voertuigen/etmaal 

 

N206 richting A4: 
Aantrekkelijk alternatief 

RLR Richting A4 

Richting 

Den Haag 
Verbindingsbogen  
Wassenaar-RLR: 
ca. 5000 voertuigen/etmaal 

Maaldrift ‘Compact’ 
(inpassingsvoorstel GS) 

Zonder aansluiting Leiden-Zuid 

Omrijden via KLW: 
ca. 4,5 minuten 



 
 

Robuustheid bij calamiteiten 

Bij calamiteiten op het hoofdwegennet (bijv op de A44 ten noorden van de RijnlandRoute) biedt de 

oplossing Maaldrift Optimaal tevens een extra capaciteitsmogelijkheid om extra verkeer af te 

wikkelen: de aansluiting Leiden-Zuid kan dan als tweede strook benut worden. Eventueel kan met 

een drietal dynamische routeborden ten tijde van een ongeval de weggebruikers geattendeerd 

worden van deze mogelijkheid. De intensiteiten op de Ommedijkseweg zijn zodoende laag dat dit 

geen noemenswaardig probleem oplevert op het onderliggende wegennet. 

Ter voorbeeld: bij filemeldingen in Nederland wordt het verkeer met enige regelmaat geadviseerd 

om bijvoorbeeld bij Bodegraven, Gouda of Nieuw Vennep gebruik te maken van de afrit om te keren. 

Ook bij wegwerkzaamheden zijn dit gebruikelijke omleidingsroutes. Wij zijn ons  ervan bewust dat 

knoopunt Moordrecht bij Gouda wordt aangepast, maar de A12 en A20 zijn ook zeer drukke wegen. 

In knooppunt Maaldrift hebben we feitelijk te maken met een N-weg die aansluit op een A-weg of, 

vanuit een iets ruimer perspectief,  met  2 N-wegen die samenvloeien tot een A-weg. 

 

 
 

 

Ontsluiting Stevenshof: 

ca. 11.500 

N206 richting A4 

Minder aantrekkelijk 
RLR Richting 

Richting 

Den Haag 

Verbindingsboog  
Wassenaar-RLR: 
ca. 5000 voertuigen/etmaal 

Maaldrift ‘Optimaal’ 
(variant Kwakkenbos/Klimbie) 

Met aansluiting Leiden-Zuid 

 

Omrijden via 

Leiden-Zuid: 
ca. 1,5 minuut 



3 - Conclusies 
 

De Wijkraad wil aan uw college verzoeken om het voorstel “Maaldrift Optimaal” alsnog in 

overweging te nemen en goed te onderzoeken, en deze optie verder mee te nemen in de vervolgfase 

van de RijnlandRoute. In bijlage 5 hebben wij in een eindoverzicht een vergelijking gemaakt tussen 

de voorstellen “Maaldrift Compact” en “Maaldrift Optimaal”. 

 

Concreet komt het andere knooppuntsontwerp neer op: 

 Meer functionaliteit (behoud aansluiting Leiden-Zuid) => effectiever en robuuster 

verkeerssysteem.  

 Compacter knooppunt => meer ruimte voor ecologische en recreatieve verbinding bij Maaldrift.  

 Mogelijkheid verlenging boortunnel tot vlakbij knooppunt => minder zicht-, geluids- en 

luchthinder. 

 Grotere afstand tracé/tunnelmond tot bebouwing => betere luchtkwaliteit.  

 Mogelijkheid tot innovatieve aanbesteding voor lange boortunnel => beter ingepast tracé voor 

hetzelfde budget. 

 Besparing van circa 230.000 voertuiguren op jaarbasis voor het verkeerssysteem. 

 

De meerkosten van alleen de inpassing van het knooppunt zijn beperkt, en zijn geschat op circa 10 

miljoen euro. Dit is met name nodig voor de aanleg van de extra parallelbanen en een langere 

verlegging en aanpassing van de Ommedijkseweg. De oplossing biedt ook kostenvoordelen: een 

besparing van circa 5 miljoen is mogelijk doordat er geen sloop/verwerving van buurtschap Zuidwijk 

nodig is, en een mogelijke extra bijdrage van gemeente Wassenaar van 1,5 miljoen. De kosten voor 

een eventueel ecoduct/fietsviaduct zijn buiten beschouwing gelaten. 

 

Indien zowel gemeente Leiden en/of provincie Zuid-Holland bereid zijn een laatste investering te 

maken tot het benodigde totaalbedrag, kan “Maaldrift Optimaal” ook financieel sluitend gemaakt 

worden. Aansluiting Leiden-Zuid blijft behouden als wens van de gemeente Leiden, en een ruimtelijk 

beter ingepast knooppunt wordt als wens van de gemeente Wassenaar bereikt.  

 
Maaldrift Optimaal onafhankelijk van vormgeving tracé in polder 
De verkeerskundige afwikkeling in Maaldrift Optimaal is niet afhankelijk van de lengte van de tunnel 

en de wijze van de inpassing aldaar. De variant is ontworpen op een maximale tunnellengte, met een 

tunnelmond  op ca. 75 meter van de A44, maar kan ook goed gecombineerd worden met een 

volledig verdiepte ligging, die dan iets zuidelijker is gesitueerd (ongeveer halverwege de rand van de 

Stevenshof en de Nieuwe weg).  Daarbij ontstaan wel de voordelen van een compacter knooppunt 

Maaldrift en behoud van de aansluiting Leiden-Zuid, maar worden tegelijk de opties voor een langere 

tunnel dan wel een langere verdiepte ligging van de RLR in de Papewegsepolder opengehouden.  

 
De provincie Zuid-Holland kan opteren om deze optie ruimtelijk in het inpassingsplan “open te 

houden” qua ruimtebeslag, zodat er ook geen vertraging in de planprocedures wordt opgelopen. De 

ruimtelijke contour kan breder gemaakt worden in het inpassingsplan zodat zowel “Maaldrift 

Compact” alsook “Maaldrift Optimaal” mogelijk blijven. 

 



Daarmee kan voor dit tracégedeelte de precieze invulling van de tunnel(bak) over worden gelaten 

aan de bouwer die het beste voorstel neerlegt, met een grote kans op een betere inpassing (want 

concurrentie en 'echte' marktprijzen in plaats van de standaardprijzen met hoge risico-opslag waar 

de provincie mee rekent). Ook de mogelijkheid om tot voorbij de Veenwatering een lange boortunnel 

te  realiseren, blijft als optie open. Dit kan ook in de aanbesteding meegenomen worden.  

 

Samenvattend biedt ons voorstel Maaldrift Optimaal kansen tot een betere bescherming van de 

bevolking van de  Stevenshof tegen de negatieve gevolgen van de aanleg van de Rijnlandroute. De 

overlast van de tunnelmond en het toenemende verkeer op de A44 wordt ook enigszins verzacht 

doordat de Rijnlandroute via Maaldrift Optimaal ook voor de Stevenshof te gebruiken is. Dat 

betekent dat er naast de lasten ook de lusten zijn. Dit ook mede als de fietsverbindingen langs en 

over de A44 intact blijven en/of aangelegd kunnen worden.  

 

Wij hopen dat de provincie deze laatste slag om tot een optimale inpassing van de RijnlandRoute te 

komen, samen met ons wil oppakken! 

 

 

Met hartelijke groet en in afwachting van uw reactie, 

 

 

Henk Osinga        Peter Mom  

Peter Leijnse      Gerard Kwakkenbos  

Hans van Muiden     Piet Schuur  

Jan Visser     Joost Klimbie  

 

 

Contact: 

 

Henk Osinga - Bestuurslid Wijkvereniging Wijkraad Stevenshof / Voorzitter Werkgroep Rijnlandroute 

Heintje Davidsweg 25 

2331 KM  Leiden 

06-24929206 

hosinga@ziggo.nl  

 

Deze brief is gestuurd met afschrift aan: 

 

- leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland 

- gemeente Leiden (college en gemeenteraad) 

- gemeente Wassenaar (college en gemeenteraad)  

mailto:hosinga@ziggo.nl


Bijlage 1: afbeelding en schetsontwerp “Maaldrift Optimaal” 

Onderstaand een schetsontwerp en visualisatie in vogelvluchtperspectief van de voorgestelde 

oplossing voor “Maaldrift Optimaal”. Ter verduidelijking: de exacte locatie of inpassing van een 

fietsviaduct en/of ecologische verbinding over de A44 heen staan verschillend en indicatief getekend 

of ontworpen. Hier zijn verschillende inpassingen voor denkbaar. 

 

 



Onderstaand een vereenvoudigde weergave getekend van de verkeersstromen en inrichting van 

“Maaldrift Optimaal” 

 

  



Bijlage 2: vergelijking reistijdafstanden  

Voor deze uitwerking is een algemene vergelijking gemaakt op basis van afstanden en snelheden. Het 

spreekt voor zich dat dit een benadering is van de werkelijkheid.  

 

Afstanden zijn bepaald op basis van ondergronden van de schetsontwerpen als gemeten lengtes van 

wegvakken. 

 

Aangehouden is 45 seconden verliestijd voor een verkeerslicht. Deze verliestijd moet ook gezien 

worden met op- en aftrekken van het verkeer en een drukkere bezetting gedurende de spitsperiode. 

 

 

1 - Reistijd verkeersrichting RijnlandRoute -> N44 Wassenaar 

 

Maaldrift Compact: 

400 meter / 50 km per uur =  29 seconden 

470 meter / 80 km per uur =  21 seconden 

Totaal             50 seconden reistijd 

 

Maaldrift Optimaal: 

 2000 m / 80 km per uur =  90 seconden 

 300 m / 50 km per uur   =  22 seconden 

Totaal            112 seconden reistijd 

 

Totaal verschil 1 minuut en 2 seconden. 

 

 

2 - Reistijd verkeersrichting N44 Wassenaar -> RijnlandRoute 

 

Maaldrift Compact: 

450 meter / 80 km per uur =  20 seconden 

Totaal             20 seconden reistijd 

 

Maaldrift Optimaal: 

 2400 m / 80 km per uur =  108 seconden 

 300 m / 50 km per uur   =  22 seconden 

Totaal            130 seconden reistijd 

 

Totaal verschil 1 minuut en 50 seconden 

 

  

  



3 - Reistijd rotonde Stevenshofdreef -> N44 

 

Maaldrift Compact: 

1450 meter / 120 km per uur =  44 seconden 

300 meter / 80 km per uur     =  14 seconden 

1850 meter / 50 km per uur   =  133 seconden 

4 verkeerslichten            = 180 seconden   

Totaal             371 seconden reistijd 

 

Maaldrift Optimaal: 

 1100 m / 80 km per uur =  50 seconden 

 300 m / 50 km per uur =  22 seconden 

Totaal            72 seconden reistijd 

 

Totaal verschil 4 minuten en 59 seconden. 

 

 

4 - Reistijd N44 -> rotonde Stevenshofdreef  

 

Maaldrift Compact: 

1900 meter / 120 km per uur =  57 seconden 

1500 meter / 50 km per uur   =  108 seconden 

3 verkeerslichten            = 135 seconden   

Totaal             300 seconden reistijd 

 

Maaldrift Optimaal: 

 1200 m / 80 km per uur =  54 seconden 

 200 m / 50 km per uur   =  14 seconden 

Totaal            68 seconden reistijd 

 

Totaal verschil 3 minuten en 52 seconden. 

 

5 - Conclusies 

 Gemiddeld moet er 1,5 minuut worden omgereden door het verkeer bij Maaldrift Optimaal 

door de aangepaste knooppuntsvorm, voor de uitwisseling N44 Wassenaar <-> RLR A4. 

 Gemiddeld moet er 4,5 minuut worden omgereden door het verkeer bij Maaldrift Compact 

om de Stevenshof te bereiken via knoop Leiden-West. 

 

Toelichting omrekening naar meter per seconde: 

 

50 km/u  = 13.888 meter per seconde 

80 km/u = 22.222 meter per seconde 

120 km/u = 33.333 meter per seconde  



Bijlage 3: Voorbeeld weefzone(s) Ring A10-West/Westrandweg en aansluiting S101 in Amsterdam 

 

Voorbeeld: weefovergangen naar een parallelbaan zijn heel gebruikelijk bij veel snelwegen-

complexen. Bovenstaande afbeelding geeft weer een visualisatie van de toekomstige A10 West nabij 

ingang van de (Tweede) Coentunnel. Hier is nog een veel groter weefgebied (18 stroken i.p.v. 12 en 

meer verschillende rijbanen) gelegen met meer verkeer dan nu is voorgesteld door de Wijkraad voor 

“Maaldrift Optimaal”.  

 

 



Bijlage 4: intensiteitenvergelijking behoud aansluiting Leiden-Zuid 

In de referentiesituatie 2030 (de optie “niks doen”) zoals deze onderzocht is in het MER 
RijnlandRoute maken circa 11.500 mvt/etmaal gebruik van afslag Leiden-Zuid en van de parallelweg 
A44-oost.  
 
In de situatie met de RijnlandRoute conform Zoeken naar Balans vervalt de afslag en neemt het 
verkeer op de parallelweg A44-oost toe tot 4.100 mvt. Dit is eigenlijk sluipverkeer richting de 
Stevenshof vanwege het vervallen van aansluiting Leiden-Zuid. Bij het nieuwe voorstel ‘Maaldrift 
Compact’ kan ook de parallelweg A44-oost niet meer worden benut, zodat in deze variant zeker 
11.500 voertuigen/etmaal moeten omrijden via Knoop Leiden West voor de verbinding met de N44 
Wassenaar en/of de RijnlandRoute. De totale omrijtijd is berekend op 4,5 minuut. 
 
In het voorstel Maaldrift Optimaal blijft de afslag Leiden-Zuid behouden. In het knooppunt Maaldrift 
Optimaal maken 5.100 voertuigen/etmaal gebruik van de verbindingslus tussen de N44 Wassenaar 
en de RijnlandRoute A4 v.v. De omrijtijd bedraagt gemiddeld 1,5 minuut. 
 
Als beide varianten met elkaar worden vergeleken is de totale omrijtijd via de lus in knooppunt 
Maaldrift Optimaal: 
 
 5.100 x 1,5 minuut = 7.650 voertuigminuten/etmaal ofwel 127,5 voertuigverliesuren/etmaal 
 
De totale omrijtijd in Knooppunt Maaldrift Compact door het vervallen van de aansluiting Leiden-
Zuid is: 
 
11.500 x 4,5 minuten = 51.750 voertuigminuten/etmaal ofwel 862,5 voertuigverliesuren/etmaal 
 
Per werkweek + 1 weekenddag zijn dit 765 respectievelijk 5175 voertuigverliesuren. Op jaarbasis 
betreft dit dan over 39.780 tegenover ruim 269.100 voertuigverliesuren. Dit is een verschil van 
229320 ≈ 230.000 voertuigverliesuren per jaar 
 
Op basis van deze verkeerskundige argumenten kan overtuigend aangetoond worden dat het beter is 
Leiden-Zuid te handhaven. Verkeer op de relatie Wassenaar-RLR/A4 kan via een vrijliggende 
verbindingsboog worden afgewikkeld. Daarnaast biedt Maaldrift Optimaal de mogelijkheid om in 
geval van calamiteiten óók gebruik te maken van de aansluiting Leiden-Zuid, bijvoorbeeld door 
verkeer naar de RLR via de vrijliggende verbindingsboog te leiden en verkeer naar Wassenaar via de 
aansluiting, waardoor de capaciteit wordt vergroot bij een calamiteitensituatie met een ongeval op 
het hoofdwegennet. 
 
Indien de mogelijkheid voor een langere boortunnel benut wordt tot aan de A44 door de keuze voor 
Maaldrift Optimaal, zou de RijnlandRoute tussen de A4 en A44 ook met 100 km/u ingericht kunnen 
worden zonder milieutechnische problemen. In een lange boortunnel is het niet realistisch dat 
verkeer op een regionale stroomweg met een verlaagde maximum rijsnelheid te handhaven is. 
Hiermee kan al het verkeer op de A4 – A44 verbinding 36 seconden sneller afwikkelen.  
 
Dit zorgt voor: 56.000 x 0,6 minuut = 33.600 voertuigminuten/etmaal = 560 
voertuigwinsturen/etmaal ≈  560 voertuigwinsturen/etmaal 
 
Met een keuze voor een lange boortunnel kan het verschil aan voertuiguren dus nog verder oplopen 
tot meer dan 400.000 uren per jaar, in het voordeel van het voorstel voor Maaldrift Optimaal.  
 
 



Bijlage 5: totaaloverzicht verschillen 

 

 

 

 

 

Criterium Maaldrift Compact 
(voorgestelde optimalisatie GS) 

Maaldrift Optimaal 
(voorstel Wijkraad Stevenshof) 

Ruimtebeslag Groot  Beperkt 

Woningen Tienhuizen Verdwijnen Verdwijnen 

Woningen Zuidwijk Verdwijnen deels Blijft behouden 

Afslag Leiden-Zuid Vervalt Gehandhaafd 

Ecologische 
verbindingszone 

Matig inpasbaar 
(niet ontworpen) 

Goed inpasbaar 
(vergelijkbaar met huidige situatie) 

Kruising Veenwatering Aquaduct Geboorde tunnel 

Parallelweg A44 West Omlegging Beperkte omlegging 

Parallelweg A44 Oost Vervalt Vervalt 

Barrièrewerking Groot Beperkt 

Uitwisseling RijnlandRoute-
A44 Wassenaar 

Twee conflictvrije verbindingsbogen, 
één met een krappe boogstraal 

Eén conflictvrije verbindingsboog met 
een krappe boogstraal, parallel aan  
afslag Leiden-Zuid 

Afstand woningen tot 
tunnelmond boortunnel 

150 meter 250 meter 

Doorstroming A44 Goed Goed 

Doorstroming RLR Goed Goed 

Bestemmingsverkeer 
Wassenaar-Stevenshof 
(inclusief Hoge Mors)  

Omrijden via Knoop Leiden-West 
(ca. 2.2 km extra met 3 of 4 
verkeerslichten) 

Via Leiden-Zuid 

Aantrekkelijkheid 
sluipverkeer 

Beperkt Klein 

Langzaam verkeer 
Stevenshof - Wassenaar 

Omrijden via westelijke parallelweg 
A44 (0,5-1,5 km) 

Via (geknipte) oostelijke parallelweg 
A44 

Verkeersveiligheid  nauwelijks sluipverkeer (onmogelijk); 
 
meer verkeer door stad vanwege 
omrijbeweging 

geen sluipverkeer (niet nodig); 
 
minder verkeer door stad (geen 
omrijbeweging) 

Logica routering Uitwisseling in knooppunt: goed 
 
Routering Stevenshof-A44/RLR: een 
langere, onlogische route 
 
Routering Stevenshof-A4: RLR is geen 
alternatief voor route door stad 

Uitwisseling in knooppunt: goed 
 
Routering Stevenshof-A44/RLR: een 
directe, logische route 
 
Routering Stevenshof-A4: RLR is goed 
alternatief voor route door stad  

intensiteit A44 100.000 110.000 

intensiteit polder 56.000 
(verdiepte ligging) 

0 
(verkeer in boortunnel) 

Aantal rijstroken zone A44 10 14 

Aantal rijstroken polder 4 0 

Omrijtijd verkeer 
Stevenshof <–> N44/RLR 

4,5 minuut 0 

Omrijtijd verkeer 
 RLR <– >N44  

0 1,5 minuut  

Intensiteit verkeer dat extra 
moet omrijden 

11.500 voertuigen per etmaal 5.100 voertuigen per etmaal 

Voertuigverliesuren 269.100 uren per jaar 39.780  uren per jaar 



  

 

 

  

 

Aan:         Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 

                 Postbus 90602 

                 2509 LP Den Haag 

 

 

Datum:    24 juni 2013 

 

Betreft:   Aanpassing voorstel Maaldrift Optimaal 

  

 

 

Geachte gedeputeerde De Bondt, beste Ingrid, 

 

Alhoewel wij het afgelopen jaar niet heel vaak direct contact hebben gezocht over de laatste zaken 

met betrekking tot de RijnlandRoute (vaak liep de communicatie prima via Bert Driesse), bij deze een 

uitzondering met betrekking tot Maaldrift Optimaal naar aanleiding van de afgelopen dagen.  

 

Middels dit schrijven doen wij, mede voor de Wijkraad Stevenshof, een beroep om een aangepast 

voorstel van Maaldrift Optimaal een laatste maal ter beoordeling voor te leggen aan Rijkswaterstaat. 

Veel betrokkenen en belanghebbenden bij de RijnlandRoute hebben er profijt van, indien de 

oplossing haalbaar wordt en bovendien gepaard gaat met een kostenbesparing. Een haalbare 

oplossing betekent dat het voorstel moet voldoen aan de gestelde eisen van Rijkswaterstaat. 

 

Hieronder gaan we allereerst in op de redenen waarom Rijkswaterstaat naar onze informatie 

Maaldrift Optimaal heeft afgewezen. Vervolgens leggen we uit aan hoe die bezwaren tegemoet 

gekomen kan worden. Dat is met name door een relatief eenvoudige aanpassing via een zg. 

turbokluifrotonde. Deze neemt niet alleen de bezwaren weg, maar heeft bovendien nog een 

belangrijke kostenbesparing tot gevolg.  

 

 

Beoordeling Rijkswaterstaat 

 

De commissievergadering van vorige week gaf een goed beeld van de stand van zaken van de 

RijnlandRoute. De beantwoording van alle vragen was realistisch, correct en oprecht. Eén punt 

sprong voor mij nog naar voren: dat Rijkswaterstaat volgens de provincie het voorstel van Maaldrift 

Optimaal heeft beoordeeld als onderliggend wegennet. Uit ons laatste ambtelijke overleg met de 

provincie op 12 juni j.l. kwam inhoudelijk naar voren dat de rijstrook richting de Stevenshof eigenlijk 

als uitvoeger ontworpen behoort te worden nabij de verbindingsboog.  

 

Hieruit afleidend konden wij maar één conclusie trekken: Rijkswaterstaat heeft het voorstel 

beoordeeld als een volwaardig knooppunt, en niet als een half knooppunt met uitwisseling op het 

onderliggend wegennet. Wij hebben nog toegelicht dat de 2 uitvoegers en invoegers op resp. de RLR 

en de A44 zuid gezien moesten worden als overgangspunten van hoofdwegennet naar onderliggend; 

uit de reactie kon opgemaakt worden dat men de knoop anders heeft bekeken. Vandaar de 

opmerking hierover tijdens de inspraakreactie afgelopen woensdag.  

 

  

InfraPlanning Advies Klimbie 

Rosmolen 50 

2317 SK Leiden 

Tel   +31 (0)6 177 546 99 

info@infraplanning.nl 
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Los hiervan kunnen wij de inhoudelijke argumenten van Rijkswaterstaat goed begrijpen. Toen wij het 

voorstel een half jaar geleden bedachten, erkenden wij ook deze nadelen, en gaven wij dit ook 

duidelijk aan.  Zover wij mondeling van de provincie toegelicht hebben gekregen (wij hebben de 

beoordeling zelf niet gelezen), zijn de volgende 3 punten de concrete reden tot afwijzing door 

Rijkswaterstaat, waarvan punt 1 een “tekortkoming” is waarop het ontwerp is afgewezen. 

 

1. Verkeersveiligheid van de verbindingsboog. De verbindingsboog tussen de parallelbanen is 

linksafgaand met een 180 graden hoekverdraaiing, iets wat afwijkt ten opzichte van de 

standaard vormgevingen in NL. Qua zicht heeft het verkeer geen goed overzicht wat er 

stroomafwaarts zich afspeelt op de weg, waarmee de verkeerssituatie zeer onverwacht is, 

wat verkeersonveilig is. 

 

2. Opeenvolging van beslispunten. Weggebruikers dienen in het voorgelegde ontwerp drie 

keer kort na elkaar een beslissing te nemen om de juiste rijbaan te kiezen. Dit gecombineerd 

met een dubbele verkeersrichting op één verbindingsboog kan onduidelijkheid veroorzaken 

en daarmee verkeersonveiligheid.  

 

3. Onlogische rijrichting voor weggebruikers. Verkeer dat uitwisselt tussen de RijnlandRoute en 

de A44 ri. Wassenaar moet voor hun richtingsgevoel een stuk ‘de verkeerde richting’ 

oprijden, waarna er gekeerd wordt om terug te gaan.  

 

4. Daarnaast is er nog de bepaling vanuit het Ministerie van I&M t.a.v. het snelhedenbeleid van 

dit kabinet, welke het niet wenselijk acht om de snelheid op dit gedeelte van de A44 van 120 

km/u naar 100 km/u af te waarderen.  

 

Gelet op de verkeersintensiteiten is het legitiem om knoop Maaldrift als een half knooppunt te 

beschouwen. Maar 5% van de totale intensiteiten wisselt uit tussen de N44 Wassenaar en de 

RijnlandRoute. Een paar jaar geleden (medio 2009-2010) was een half knooppunt ook door de 

provincie onderzocht in het MER 1.0  als ‘stand alone’ oplossing – maar zonder een aansluiting 

Leiden-Zuid. Ook in de F-variant uit die tijd kwam deze vormgeving voor. Deze halve aansluiting 

werd door RWS niet geaccepteerd, omdat er geen uitwisseling mogelijk was bij calamiteiten.  

 

Maaldrift Optimaal functioneert anders omdat de genoemde uitwisseling wel behouden blijft via de 

aansluiting Leiden Zuid. Hierdoor wordt de functionaliteit van een volledig knooppunt gegarandeerd, 

en  gelijktijdig de aansluiting Leiden-Zuid gemaakt. Maaldrift Optimaal is daarmee min of meer 

vergelijkbaar met de recent vernieuwde aansluiting van de A44 op de A4 in knooppunt Burgerveen 

(zie bijlage 1). Hier is het ook mogelijk om uit te wisselen via het onderliggend wegennet tussen de 

A44 en de A4 richting zuid, idem voor het richtingsgevoel een onlogische rijrichting. Ook op andere 

locaties in Nederland komen dergelijke knooppunten voor (N11/A12 bijBodegraven, A12/A20 Gouda 

Moordrechtboog, A50/A59 bij Vught, A28/A32 bij Meppel, A2/A73 bij Maasbracht, A4/A13 in 

knooppunt Ypenburg), waarbij via het onderliggende wegennet wordt uitgewisseld in één richting.  

 

Aanpassing voorstel Maaldrift Optimaal 

 

Tijdens het overleg op 12 juni j.l. is aan de provincie voorgesteld om terug te koppelen aan 

Rijkswaterstaat welke fysieke aanpassingen nodig zijn om de oplossing veilig te maken. Eén dag later 

werden wij echter al geconfronteerd met het GS-besluit over het knooppunt. Het valt ons op dat een 

ontwerp afgekeurd kan worden, maar er wordt vervolgens niet pro-actief meegedacht wordt over 

“hoe kan het wel?”. Ook is in het overleg aangegeven dat het mogelijk is om de verbindingsboog te 

schrappen, en alles te geleiden via de Ommedijkseweg. Dit laatste punt is niet door Rijkswaterstaat 

beoordeeld alsook niet meegenomen door de provincie. 



 

 

 

 

 

   

 

Na een aantal jaren kunnen wij goed begrijpen dat optimalisaties of verbeteringen zelden in één 

stap gemaakt worden. Zo is het ook bij de boortunnel gegaan: doordat het tracé geografisch nu 

‘gestrekt’ is onder Voorschoten, zijn er aardig wat miljoenen bespaart. Ook de aangepaste 

ontsluiting van recreatiegebied Vlietland, welke niet meer door het knooppunt A4 heen hoeft, is pas 

in een latere fase bedacht en bespaart nu 8,3 miljoen euro uit.  

 

Niet alles gaat altijd in één stap bij het ontwerpen van verkeersinfrastructuur. Het gaat in cycli. Vaak 

is het gehele proces in tijd al zo druk bij een project als de RijnlandRoute, dat je het alle betrokken 

ambtenaren en technici het ook niet kwalijk kan nemen om soms net even 1 stapje verder te 

ontwerpen of te kijken. 

 

Dit hebben wij aan de hand van de beoordeling nu wel gedaan. Vorige week donderdag kregen wij 

teruggekoppeld van een collega ontwerper dat een turbokluifrotonde een goede oplossing is voor 

de belangrijkste kritiekpunten van Rijkswaterstaat (genoemd bij punten 1 en 2). In onderstaande 

afbeelding is het concept uitgeschetst. 

 

 
 Afbeelding 1: concept oplossing met een turbokluifrotonde. 

 

Deze type vormgeving komt vaker voor in Zuid-Holland, zoals bij de N206 te Noordwijk, de N11 bij 

Bodegraven, de A20 bij Maasdijk, de A4/N446 bij Leiderdorp en de N445/A4 bij Roelofarendsveen / 

Nieuwe Wetering.  

 



 

 

 

 

 

   

De oplossing houdt in: 

 

• Het weglaten van de directe verbindingsboog linksaf, en alle verkeersstromen af te wikkelen 

via een turbokluifrotonde. De afkeuring op verkeersveiligheid van de directe verbindingboog 

(of bypass) vervalt hiermee. Het verkeer wordt op een logische en veilige manier via de 

rotonde afgewikkeld. 

 

• De intensiteiten zijn zodanig laag, dat de afwikkeling via de rotonde geen probleem is met 

deze vormgeving. Tevens zijn er geen fietsoversteken nodig t.b.v. de verkeersveiligheid met 

de aanleidende rijbanen.  

 

• Een dubbele doorgaande rijstrook is op de turbokluifrotonde voorzien voor de kerende 

rijrichting tussen de parallelbanen, zodat er voldoende capaciteit is in geval van calamiteiten 

elders op het hoofdwegennet (bij een ongeval op de A44 noord of op A4 tussen de 

RijnlandRoute en de N14). 

 

• Het aantal keuzepunten wordt teruggebracht van 3 naar 2, alsook dat de afstand tussen de 

keuzepunten voor het verkeer groter wordt. 

 

• Aanvullend met goede bebording en bewegwijzering op de parallelbanen en bij de rotonde, 

kan voldaan worden aan de gestelde eisen t.a.v. verkeersveiligheid. Al voorafgaand aan de 

rotonde kan op de parallelbaan een scheiding gemaakt worden in het verkeer voor de twee 

rijbanen en richtingen op de westelijke parallelbaan. 

 

• Bijkomend voordeel van een turbokluifrotonde is dat de benodigde configuratie goed past 

bij het huidige viaduct van de A44 van de Ommedijkseweg. Deze kan worden hergebruikt, er 

is geen sloop noodzakelijk zoals bij de verbindingslus wel nodig was. Dit zorgt voor een 

verdere kostenoptimalisatie van het voorstel (kosten extra kunstwerk geschat op circa 2 á 3 

miljoen). 

 

• Tot slot wil het ministerie de A44 op 120 km/u behouden. Gelet op de verkeersveiligheid van 

de samenvoeging / weefvak van de RijnlandRoute met de A44, lijkt het ons inziens het 

afwaarderen van de A44 over een kort gedeelte meer dan passend, zodat de rijsnelheden 

gelijkwaardig zijn. Ook betreft het maar een kort gedeelte vanaf de Oude Rijn brug tot aan 

het Rozenplein bij Wassenaar. Voor een groot deel moet verkeer hier toch al afremmen of 

optrekken van/naar de N44.   

 

Conclusie 

 

Met dit schrijven willen wij de provincie Zuid-Holland verzoeken om Maaldrift Optimaal met een 

turbokluifrotonde hernieuwd ter toetsing voor te leggen aan Rijkswaterstaat. Dat moet heel snel 

kunnen. 

 

Wij zijn ons er van bewust dat het onderzoek dat de provincie heeft uitgevoerd naar Maaldrift 

Optimaal niet goedkoop is geweest. Ook al komt een verzoek voor “alweer” verder onderzoek apart 

over, betreft het naar ons idee maar een kleine slag dat binnen een maand met vrijwel geen kosten 

(één ontwerpaanpassing +  toesturen voor beoordeling RWS) uitgevoerd kan zijn.  



 

 

 

 

 

   

Nu voor de RijnlandRoute de komende 6 maanden een Voorlopig Ontwerp opgesteld wordt, 

verwachten wij dat dit geen vertraging in het totale planproces zal veroorzaken. Het ontwerp kan 

alsnog opgenomen worden in de verdere planuitwerking. 

 

Wij vragen aan u, alsook aan Provinciale Staten, om voor Maaldrift Optimaal alle voordelen af te 

wegen ten opzichte van de beperkte omrijbeweging (punt 3) en een beperkte snelheidsverlaging op 

de A44 (punt 4). De voordelen zijn het waard: 

 

 

1. Behoud van aansluiting Leiden-Zuid richting de N44. 

2. Behoud van het buurtschap Zuidwijk te Wassenaar. 

3. Circa 6,0 tot 7,0 miljoen euro aan besparing op de aanlegkosten. 

4. Directere afwikkeling hoofdverkeersstroom A44 noord – RLR met 100 km/u (niet meer 

afremmen in de trompetlus naar 50 km/u = verkeersveiliger) 

5. Verdere afname verkeersintensiteiten op knoop Leiden-West en het Leidse wegennet. 

6. Bij wijkdeel vlek 17 van de Stevenshof ligt de weg 100 m verder van de woningen af. Dit is 

fors gunstiger voor de geluid en luchtkwaliteit langs dit kritieke deel van de weg. 

7. De optie om in de toekomst een langere boortunnel mogelijk in de aanbesteding open te 

houden. 

 

De afgelopen 2 jaar is de inpassing van de RijnlandRoute al fors verbeterd. Er is veel bereikt wat 

velen een paar jaar geleden niet voor mogelijk hielden. Een verdiepte ligging langs de Stevenshof, de 

boortunnel bij Voorschoten, geen bypass nodig in de Oostvlietpolder. Deze volgende stap brengt de 

RijnlandRoute naar een steeds verder geaccepteerde oplossing. 

 

Zelfs met het aanhouden van een maximum snelheid van 120 km/u op de A44 levert Maaldrift 

Optimaal voordelen t.o.v. de huidige compacte trompetoplossing voordelen op. 

 

Wij vernemen graag een reactie op ons voorstel. 

 

 

Met hartelijke groet, 

 

 

ing. J.W. (Joost) Klimbie  en  ir. G. (Gerard) Kwakkenbos. 

 

 

  



 

 

 

 

 

   

Bijlage 1: Vergelijking omrijbeweging bij knooppunt Burgerveen en Maaldrift 

 

 

 
Knooppunt Burgerveen 

 

 
Knooppunt Maaldrift 



                                De wijkvereniging van de Stevenshof 

 

Aan   Provinciale Staten van Zuid-Holland 

 

Datum   14 oktober 2013 

 

Betreft  RijnlandRoute /  Maaldrift Optimaal 2.0 
 

Geachte leden van Provinciale Staten, 

Met deze brief willen wij ingaan op de reactie van de gedeputeerde op het voorstel van Wijkraad 

Stevenshof over variant Maaldrift Optimaal met Turbokluifrotonde, zoals u deze 19 september j.l. 

hebt ontvangen. 

De Wijkraad complimenteert de provincie dat ze hun best hebben gedaan om Maaldrift Optimaal 

met inhoudelijke argumenten te toetsen. Het is echter jammer dat de nadruk wordt gelegd op de 

nadelen van Maaldrift optimaal en dat de voordelen minder aandacht krijgen. Daarnaast is een 

aantal van de genoemde argumenten betwistbaar. Wij stellen ons op het standpunt dat de 

gedeputeerde in haar argumentatie onvolledig en eenzijdig is en onvoldoende rekening houdt met 

de belangen t.a.v. bereikbaarheid en leefbaarheid van de Stevenshof. 

Stroomweg 

U geeft aan dat de Rijnlandroute wordt ontworpen als een ´stroomweg´en bedoeld is voor een vlotte 

en betrouwbare afwikkeling van het verkeer met een hoge gemiddelde snelheid. Ons voorstel voor 

Maaldrift Optimaal met turbokluifrotonde voldoet ruimschoots aan dit criterium en functioneert 

naar onze mening zelfs beter dan de compacte trompetaansluiting (Maaldrift Compact) uit de 

vastgestelde scope Rijnlandroute: 

 De hoofdrijbanen van zowel de A44 als de Rijnlandroute zijn volledig ontworpen als 

stroomweg. De hoofdrijbanen met 95% van alle verkeer in deze knoop kruisen elkaar volledig 

ongelijkvloers; 

 Slechts 5% van het verkeer wordt afgewikkeld via een gelijkvloerse kruising in de vorm van 

een turbokluifrotonde. Dit is heel gebruikelijk bij de uitwisseling van een N-weg met een A-

weg. 

 Het verkeer dat via de turbokluifrotonde wordt afgewikkeld is in absolute zin dermate laag 

dat nut en noodzaak van aparte vrije verbindingsbogen voor deze stromen sterk kan worden 

betwijfeld. Zeker als bedacht wordt dat de A44 luttele kilometers verderop overgaat in de 

N44 waar een maximum snelheid geldt van 50 km/uur en twee gelijkvloerse kruisingen met 

verkeerslichten aanwezig zijn. 

 In Knoop Leiden West vindt de koppeling van de Rijnlandroute met A44, twee hoofdwegen, 

uitsluitend plaats via gelijkvloerse kruisingen met verkeerslichten. De verkeersintensiteiten 

zijn hier vele malen hoger dan op de relatie tussen de Rijnlandroute-Den Haag in Maaldrift 



Onze conclusie is dat het argument om voor alle relaties in Maaldrift Optimaal de ontwerpcriteria 

van stroomwegen strikt toe te passen onzinnig en selectief is. In Knoop Leiden West worden deze 

ook niet strikt toegepast.  

Snelheid 

Een tweede doelstelling van een stroomweg is een hoge gemiddelde snelheid. Maaldrift Optimaal 

scoort op dit punt significant beter dan Maaldrift Compact. In Maaldrift Optimaal kan 95% van het 

verkeer doorrijden met de maximum snelheid (ook met 120km/uur indien gewenst). In Maaldrift 

Compact is dit slechts 45%. Al het overige verkeer moet afremmen naar 80km/uur of zelfs 50km/uur, 

onder andere op de belangrijke relatie tussen Knoop Leiden West en de A4. 

Handhaven Leiden-Zuid 

De gedeputeerde stelt in haar reactie dat door het terugbrengen van Leiden-Zuid de verschillen 

tussen het ontwerp van de provincie, Maaldrift Compact, en het alternatieve ontwerp van de 

Wijkraad, Maaldrift Optimaal, kleiner zijn geworden. Echter, wij wijzen erop dat in Maaldrift Compact 

de aansluiting Leiden-Zuid in de richting van Wassenaar nog steeds vervalt. Hierdoor zijn Wassenaar, 

Leidschendam Den Haag en Scheveningen niet meer rechtstreeks bereikbaar vanaf deze aansluiting. 

Dit in tegenstelling tot Maaldrift Optimaal waar de aansluiting in de richting van Wassenaar 

behouden blijft. Wij constateren dat in het ontwerp Maaldrift Compact een deugdelijke oplossing 

voor verkeer tussen Stevenshof en Wassenaar ontbreekt. Hierdoor ontstaat het risico dat de 

westelijke parallelweg als sluiproute gaat functioneren met alle risico’s van dien. Door de 

gemeenteraad van Wassenaar worden nu al maatregelen gevraagd om deze verkeerstroom te 

monitoren. 

Overige argumenten 

In de gedetailleerde (ongedateerde) reactie gericht aan de Wijkraad worden nog een aantal andere 

argumenten opgesomd die nader motiveren waarom u niet kiest voor Maaldrift Optimaal. Op een 

aantal van deze argumenten (volledig knooppunt, tunnelveiligheid, aanbestedingsvoordelen, 

luchtkwaliteit, landschappelijke inpassing) is het nodige af te dingen. De gedeputeerde geeft echter 

aan deze argumenten niet doorslaggevend te vinden. Onze reactie op deze argumenten is daarom te 

vinden in de bijlage van deze brief. 

Met vriendelijke groet, 

Peter Leijnse 

Gerard Kwakkenbos 

Henk Osinga 
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Bijlage 

In deze bijlage wordt nader ingegaan op overige, door de gedeputeerde niet als ‘doorslaggevend’ 

benoemde argumenten waarom Maaldrift Optimaal niet gewenst zou zijn. 

Uniformiteit 

U geeft aan dat het ontwerp voor Maaldrift Optimaal niet herkenbaar is omdat deze niet uniform is 

ontworpen. Als voorbeeld voor ons ontwerp gelden knopen waarbij, net als in Maaldrift, één relatie 

sterk ondergeschikt is aan beide andere. In de Randstad betreft dit o.a. de aansluiting van de A44 op 

de A4 in Nieuw Vennep, de aansluiting van de A20 op de A12 bij Gouda of de aansluiting van de A15-

Oost op de A16 in Ridderkerk. Deze aansluitingen zijn qua structuur identiek aan Maaldrift Optimaal, 

met andere woorden: Maaldrift Optimaal is uniform aan deze knopen. Overigens is de 

verkeersstroom die in Maaldrift Optimaal via de turbokluifrotonde wordt afgewikkeld ongeveer een 

factor 10 kleiner dan het verkeer op één van beide andere relaties.  

Volledig knooppunt 

U geeft aan dat een volledige knoop een basisprincipe is waar alleen van wordt afgeweken in 

bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld vanwege zwaarwegende  ruimtelijke beperkingen. Volgens 

u zijn deze niet aanwezig. Gelet op ruimtelijke impact van een volledige knoop in de laatste open 

ruimte tussen de Leidse en Haagse regio kan dit standpunt sterk worden betwijfeld, zeker in relatie 

tot de beperkte omvang van de verkeerstroom tussen de Rijnlandroute-A4 en A44-N44: over menige 

dreef in de Stevenshof rijdt beduidend meer verkeer.  

Zelfs een calamiteit rechtvaardigt geen volledige knoop omdat het wegverkeer tussen de A4 en Den 

Haag in dat geval –naast een intensiever gebruik van de turbokluifrotonde- ook gebruik kan maken 

van de N14 via Sijtwende, de A12-Utrechtse Baan en over enkele jaren van de A13-Rotterdamse 

Baan. 

Tunnelveiligheid 

U geeft aan dat bij een calamiteit in de noordelijke tunnelbuis de zuidelijke tunnelbuis alleen vanuit 

Leiden rechtstreeks bereikbaar is en dat hulpdiensten uit Wassenaar moeten omrijden via de 

turbokluifrotonde. Deze route kost iets meer tijd t.o.v. Maaldrift Compact. Dit is een klein nadeel van 

Maaldrift Optimaal. Echter, in vergelijking met andere (boor)tunnels is de bereikbaarheid van de 

tunnel onder Voorschoten zeer goed, ook via Maaldrift Optimaal. Bovendien is in Maaldrift Optimaal 

de route vanuit Leiden iets korter en sneller dan in Maaldrift Compact door het ontbreken van 

snelheidsbeperkende bochten in de knoop.  

Verkeersveiligheid 

U geeft aan dat de turbokluifrotonde voor verkeer tussen de Rijnlandroute en de A44/N44 

verwarrend kan zijn vanwege de omrijbeweging en de complexe bewegwijzering. Op zich is dit 

correct, hoewel deze situatie niet uitzonderlijk is (zie bovenstaande voorbeelden). Deze verwarring,  

complexiteit en omrijbeweging zijn echter marginaal t.o.v. de verwarring, complexiteit en 

omrijbeweging van het verkeer dat via de aansluiting Leiden Zuid naar Den Haag, Wassenaar, 

Leidschendam of Scheveningen wil rijden. Deze verkeerstroom is veel groter dan de eerder 



genoemde 5% die via de turbokluifrotonde wordt afgewikkeld. Indien de verkeersafwikkeling op het 

onderliggende wegennet ook wordt meegenomen in deze afweging is Maaldrift Optimaal naar onze 

mening veiliger dan Maaldrift Compact. 

Opties langere boortunnel 

U geeft aan dat -gelet op het taakstellende budget- de mogelijkheden voor een langere boortunnel 

(zeer) beperkt zijn en zeker niet tot knoop Maaldrift kan worden voortgezet. De mogelijkheid voor 

een langere boortunnel is slechts één voordeel van Maaldrift Optimaal t.o.v. Maaldrift Compact. Dat 

een langere tunnel wellicht niet realistisch is, is geen reden om niet voor Maaldrift Optimaal te 

kiezen.  

Luchtkwaliteit en geluidhinder 

U geeft aan dat t.a.v luchtkwaliteit en geluidhinder de variant in de Scopebeschrijving Rijnlandroute  

ruim binnen de wettelijke normen valt. U kunt echter niet ontkennen dat deze hinder op een aantal 

locaties zeer goed waarneembaar zal zijn, mede dankzij de overheersende windrichting vanuit de 

polder. Door de gemiddeld grotere afstand van Maaldrift Optimaal tot de wijk levert deze variant per 

saldo minder hinder op dan Maaldrift Compact. Het is niet ondenkbaar dat additionele wensen bij 

een aanbestedingsvoordeel, zoals een dek t.p.v. vlek 17, in Maaldrift Optimaal achterwege kunnen 

blijven vanwege de grotere afstand tot de wijk. Omgekeerd is bij een aanbestedingsnadeel het risico 

van een minder goede inpassing (t.g.v. bezuinigingen) bij Maaldrift Optimaal veel lager dan bij 

Maaldrift Compact.  

Natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie 

De meer zuidelijke ligging van Maaldrift Optimaal t.o.v. Maaldrift Compact heeft voor- en nadelen. 

Enerzijds wordt een groter deel van de polder afgesneden, anderzijds ontstaan hierdoor meer 

mogelijkheden om het karakter van de polder in het afgesneden deel te behouden. Waar u in uw 

antwoord helaas geen aandacht aan besteed is de mogelijkheid om in Maaldrift Optimaal de 

ecologische verbinding Lentevreugd/Papeweg te behouden en te versterken. In Maaldrift Compact is 

dit niet mogelijk omdat deze als een fragmentatiebom dit gebied versnippert. Dat deze ecologische 

verbinding wellicht wordt geschrapt uit het provinciale beleid zal niet geheel toevallig zijn. Wat voor 

de ecologische verbinding geldt, geldt ook voor recreatieve verbindingen tussen de Ommedijkse 

polder en de Papenwegse polder. Deze zijn in Maaldrift Optimaal veel eenvoudiger te realiseren -en 

goedkoper dan in Maaldrift Compact. 

Snelheidsverlaging A44 

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft aangegeven dat snelheidsverlaging niet aan de orde 

is.  Nogmaals wijzen wij erop dat er vanaf Leiden-West tot aan de overgang van de A44 in de N44 (bij 

de verkeerslichten Rozenweg in Wassenaar) een zeer onlogisch snelheidsregime ontstaat, waarin het 

onzinnig en onveilig is om voor de laatste kilometer 120 km/uur aan te houden. Nogmaals vragen wij 

de gedeputeerde deze dogmatiek ter discussie te willen stellen bij het Ministerie van Infrastructuur 

en Milieu en de werkelijke situatie te beschouwen. Voor Maaldrift Optimaal maakt dit op zich niets 

uit: met 120 km/uur is deze variant ongeveer even duur als Maaldrift Compact. Met 120 km/uur valt 

alleen het kostenvoordeel weg, alle andere voordelen blijven stuk voor stuk van kracht. 


