
 
 

Rapportage 

Actualisatie Bereikbaarheidsstudie 
Grensstreek 
Beoordeling op basis van actuele informatie 

Actualisatie 

Bereikbaarheidsstudie 

Grensstreek 

7 november 2014 
      



 



 

 

Actualisatie Bereikbaarheidsstudie Grensstreek | Beoordeling op basis van actuele informatie   

7 november 2014 | versie 1.0 | 3 

 

Actualisatie Bereikbaarheidsstudie 
Grensstreek 
Beoordeling op basis van actuele informatie 

Actualisatie Bereikbaarheidsstudie 

Grensstreek 
 

opdrachtgever  Provincie Noord-Holland 

dossier  BC5809 

registratienummer  MO-AF20140331-01 

versie  1.0 

© HaskoningDHV Nederland B.V. Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. 

drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HaskoningDHV 

Nederland B.V., noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is 

vervaardigd. 

Het kwaliteitssysteem van HaskoningDHV Nederland B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001. 





 

Actualisatie Bereikbaarheidsstudie Grensstreek | Beoordeling op basis van actuele informatie   

7 november 2014 | versie 1.0 | 5 

Inhoud 
 

 

DEEL 0: INLEIDING 9 

1 Aanleiding en doel 10 

1.1 Aanleiding 10 

1.2 Vraag en doelstelling 10 

1.3 Leeswijzer 11 

DEEL A: ACTUALISATIE BEREIKBAARHEIDSSTUDIE GRENSSTREEK 13 

2 Uitgangspunten 14 

2.1 Algemeen 14 

2.2 De opgaven in de grensstreek 14 

2.3 Actuele stand van zaken 15 

2.4 Verkeersmodel 17 

2.5 Referentiesituatie 2030 (project) 18 

2.6 De vier Bouwstenen 18 

2.7 Wijze van beoordeling 22 

3 Verkeerskundige analyse 23 

3.1 Opgave 1: Terugdringen omgevingshinder noord-zuid verkeer 23 

3.2 Opgave 2: Slechten Ringvaart als barrière 24 

3.3 Opgave 3: Garanderen bereikbaarheid Greenport en leefbaarheid woonkernen 25 

3.4 Opgave 4: Garanderen capaciteit hoofdwegennet Haarlemmermeer 27 

3.5 Opgave 5: Herstructureren verdeelstructuur A44 29 

3.6 Opgave 6: Ontsluiten bouwontwikkelingen Haarlemmermeer 30 

3.7 Verkeerskundige conclusies 32 

4 Milieukundige analyse 35 

4.1 Inleiding 35 

4.2 Bouwsteen Noord 36 

4.3 Bouwsteen Midden 37 

4.4 Bouwsteen Zuid 37 

4.5 Bouwsteen Gespreid 38 

4.6 Milieukundige conclusies 39 

5 Globale kostenraming bouwstenen 40 

6 Gevoeligheidsanalyse WLO-scenario RC 41 

6.1 Inleiding 41 

6.2 Verkeerskundige beoordeling 41 

6.3 Milieukundige beoordeling 42 

7 Gevoeligheidsanalyse opwaardering (Nieuwe) Bennebroekerweg 43 

7.1 Inleiding 43 

7.2 Verkeerskundige beoordeling 43 

7.3 Globale kostenraming 44 

8 Conclusies actualisatie Bereikbaarheisstudie Grensstreek 45 

8.1 Inleiding 45 

8.2 Verkeerskundige conclusies 45 



6 

8.3 Milieukundige conclusies 45 

8.4 Kosten 45 

8.5 Invloed gevoeligheidsanalyses 46 

DEEL B: MAATREGELPAKKET NOG BETER 47 

9 Pakket NOG Beter conform Grensstreekstudie 48 

9.1 Inleiding 48 

9.2 Het pakket 48 

9.3 Verkeerskundige analyse 50 

9.4 Milieukundige analyse 55 

9.5 Globale kostenraming 56 

9.6 Gevoeligheidsanalyse WLO-scenario RC 57 

9.7 Gevoeligheidsanalyse: Synergie verschillende onderdelen NOG Beter 57 

10 Pakket NOG Beter conform doelstellingen NRD 60 

10.1 Inleiding 60 

10.2 Beoordeling bouwsteen en NOG Beter conform doelstellingen NRD 60 

11 Conclusies pakket NOG Beter 62 

11.1 Inleiding 62 

11.2 Toets aan de Bereikbaarheidsstudie Grensstreek 62 

11.3 Toets aan de Notitie Reikwijdte en Detailniveau 63 

11.4 Samenhang en synergie van de onderdelen van het pakket 64 

11.5 Eindconclusie 64 

Colofon 65 

Bijlage 1: Verkeerscijfers bouwstenen 2030 GE 69 

Bijlage 2: Verkeerscijfers bouwstenen 2030 RC 77 

Bijlage 3: Plots Selected Link Analyse NOG Beter 80 

 

 

      
 



 

Actualisatie Bereikbaarheidsstudie Grensstreek | Beoordeling op basis van actuele informatie   

7 november 2014 | versie 1.0 | 7 

 





 

Actualisatie Bereikbaarheidsstudie Grensstreek | Beoordeling op basis van actuele informatie   

7 november 2014 | versie 1.0 | 9 

 

 

 

 

DEEL 0: INLEIDING 

  



10 

1 Aanleiding en doel 

1.1 Aanleiding 

Voorliggend rapport betreft een actualisatie van de Bereikbaarheidsstudie Grensstreek
1
 

(hierna te noemen Grensstreekstudie). De provincies Noord- en Zuid-Holland hebben 

hiertoe besloten, mede naar aanleiding van een advies van de Commissie voor de m.e.r. 

 

Er wordt op dit moment een procedure voor een milieueffectrapportage (m.e.r.) voor de 

Duinpolderweg doorlopen. In haar advies over de reikwijdte en detailniveau van het 

milieueffectrapport (MER) adviseert de Commissie voor de m.e.r. om eerdere verkenningen 

te actualiseren. In 2008 en 2010 zijn eerdere verkenningen van de verkeersgerelateerde 

problemen in de Grensstreek gedaan en oplossingsrichtingen voorgesteld om deze 

problemen op te lossen. De Commissie voor de m.e.r. vraagt deze verkenningen te 

actualiseren aan de hand van: 

- de meest recente verkeerscijfers en verwachte economische ontwikkelingen; 

- eventuele nieuwe uitgangspunten of randvoorwaarden uit (nieuw) beleid; 

- eventuele nieuwe gebiedsdoelstellingen voor de Grensstreek. 

 

Zij adviseert om in het MER te beschrijven wat deze actualisatie betekent voor de 

conclusies over de knelpunten, doelstellingen en oplossingsrichtingen. En daarbij de nadruk 

te leggen op de verschillen met eerdere conclusies en waar eventueel nieuwe inzichten 

liggen. Indien de actualisatie geen nieuwe inzichten geeft, is het van belang goed te 

onderbouwen waarom een veranderende verkeers- en economische situatie geen invloed 

heeft op de conclusies van de verkenningen.  

 

Daarnaast hebben de Gedeputeerde Staten van Noord- en Zuid-Holland bij behandeling van 

de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) in de Staten toegezegd het pakket NOG Beter 

verkeerskundig te analyseren.  

 

 

1.2 Vraag en doelstelling 

Royal HaskoningDHV is gevraagd om de conclusies van de Grensstreekstudie op basis van 

de meest actuele informatie nogmaals tegen het licht te houden. Concreet is gevraagd om: 

- De verkeersmodelberekeningen voor de bouwstenen Noord, Midden, Zuid en 

Gespreid opnieuw uit te voeren met het verkeersmodel VENOM 2013 

(prognosejaar 2030), op basis van de het hoge (GE) en lage (RC) WLO-scenario. 

- Te toetsen of de conclusies uit de Grensstreekstudie stand houden, uitgaande van 

de opgaven uit de Grensstreekstudie, nieuwe verkeersmodelberekeningen en 

recente inzichten.  

- In de actualisatie ook het door de werkgroep Noordelijke Ontsluiting Greenport 

(N.O.G.) ontwikkelde maatregelpakket NOG Beter te toetsen aan de opgaven uit 

enerzijds de Grensstreekstudie en anderzijds de NRD.  

 

 

                                            
1
 Bereikbaarheidsstudie Grensstreek deel 2: Oplossingsrichtingen (Provincies Noord- en Zuid-Holland, 

16 december 2008) 
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Het doel van de actualisatie is het herijken van de conclusies uit de Grensstreekstudie en 

bepalen of de hernieuwde informatie de eerder gedane trechtering onderbouwen, daarbij 

aanvullend rekening houdend met het maatregelpakket NOG Beter.  

 

 

1.3 Leeswijzer 

Deze rapportage is opgebouwd uit een deel A en deel B. Deel A beschrijft de actualisatie 

van de Grensstreekstudie. Deel B behandelt het maatregelpakket NOG Beter. Beide delen 

zijn in combinatie met deel 0 zelfstandig leesbaar. 

 

Deel A is als volgt opgebouwd: in hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van de studie 

behandeld. De resultaten van de verkeerskundige analyses worden per opgave besproken 

in hoofdstuk 3, dat eindigt met verkeerskundige conclusies. Hoofdstuk 4 geeft de resultaten 

van een milieukundige quick-scan en in hoofdstuk 5 worden de globale kostenramingen van 

de bouwstenen behandeld. Hoofdstuk 6 gaat in op de gevoeligheidsanalyse voor een WLO-

scenario met lage(re) economische groei. Het effect van opwaardering van de (Nieuwe) 

Bennebroekerweg (onderdeel van NRD) op de beoordeling en kosten van de bouwstenen 

wordt in hoodstuk 7 beschreven.  

  

Deel B bestaat uit drie hoofdstukken. Hoofdstuk 8 analyseert de effecten het pakket NOG 

Beter en beoordeeld het pakket conform de methodiek van de Grensstreekstudie. In 

hoofdstuk 9 wordt het pakket naast de doelstellingen van de NRD gelegd. Hoofdstuk 10 

betreft een concluderend hoofdstuk.  
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2 Uitgangspunten 

2.1 Algemeen 

In 2008 is de Bereikbaarheidsstudie Grensstreek uitgevoerd. De bereikbaarheidsstudie 

heeft geresulteerd in de samenwerkingsagenda. In deze agenda zijn bestuurlijke afspraken 

gemaakt tussen betrokken gemeenten, provincies Noord- en Zuid-Holland, Stadsregio 

Amsterdam en Holland Rijnland over de maatregelen die zij wenselijk achten om de 

verkeersinfrastructuur beter toe te rusten voor de bereikbaarheid van de economische 

functie van de grensstreek en tegelijk de leefbaarheid in het gebied te verbeteren. 

 

De afgelopen zes jaar is een deel van deze samenwerkingsagenda tot uitvoering gekomen, 

waardoor de opgaven zoals destijds geformuleerd voor een deel al zijn ingevuld. Dit geldt 

ook voor woningbouwopgaven in het gebied. Dit alles maakt een objectieve vergelijking 

tussen de Grensstreekstudie uit 2008 en de Actualisatie van de Grensstreekstudie 

onmogelijk. De nieuwste informatie wordt verwerkt in de Actualisatie om een realistisch 

beeld te creëren. De Actualisatie kan gezien worden als de meest grondige vergelijking van 

een gebied door de tijd heen, waarbij feiten en omstandigheden worden verdisconteerd.  

 

2.2 De opgaven in de grensstreek 

De opgaven zijn op het volgende kaartbeeld weergegeven.  

 

 
Figuur 1. De 7 hoofdopgaven uit de Grensstreekstudie 
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In de Grensstreekstudie zijn 7 hoofdopgaven geformuleerd. In deze actualisatie zijn deze 

opgaven opnieuw beoordeeld: 

1. Terugdringen van de omgevingshinder door noord-zuid verkeer in Zuid-

Kennemerland 

2. Slechten van de Ringvaart als barrière tussen de Bollenstreek en Haarlemmermeer 

3. Garanderen bereikbaarheid van de Greenport en de leefbaarheid in de 

woonkernen  

4. Garanderen voldoende capaciteit op de hoofdwegen in de Haarlemmermeer 

5. Herstructureren van de verouderde autoverdeelstructuur vanaf de A44 

6. Ontsluiten van de bouwontwikkelingen Westflank Haarlemmermeer 

7. Opwaarderen aanbod OV op groeimarkten 

 

NB: Omdat opgave 7 reeds in andere projecten is meegenomen en ook deels is opgenomen 

in de autonome situatie, wordt deze niet meegenomen in de actualisatie van de 

Grensstreekstudie. In de nieuwe dienstregeling van Zuid-Holland Noord (2013) is een aantal 

bevindingen uit de Grensstreekstudie verwerkt. Daarnaast wordt er een studie uitgevoerd 

naar de HOV verbinding Noordwijk – Sassenheim – Nieuw-Vennep. Deze HOV verbinding 

wordt deels op vrijliggende infrastructuur aangelegd en geeft vorm aan het doortrekken van 

de huidige Zuidtangent 310 naar Zuid-Holland. Voor dit project is een bedrag van € 55 

miljoen gereserveerd. Een deel van de opgave is hierdoor al opgenomen in de autonome 

situatie. Voor verdere toelichting zie ook paragraaf 2.3.  

 

 

2.3 Actuele stand van zaken 

Samenwerkingsagenda 

De samenwerkingsagenda uit 2008 voor de gewenste ontwikkeling van infrastructuur in de 

grensstreek bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. Route Zuid-Kennemerland (doortrekken Nieuwe-Bennebroekerweg tot aan N206). 

2. Herstructurering aansluiting Bollenstreek – A44 (incl. nieuwe verbinding N206 – 

A44). 

3. Maatregelen inpassing/leefbaarheid Duin- en Bollenstreek, Zuid-Kennemerland / 

Haarlem. 

4. Maatregelenpakket Openbaar vervoer. 

 

Het MER Duinpolderweg omvat maatregelen die vallen onder onderdeel 1. Als uitwerking 

van de overige onderdelen van de samenwerkingsagenda zijn diverse projecten opgepakt. 

De provincie Zuid-Holland is gestart met de uitwerking van een Hoogwaardig Openbaar 

Vervoer (HOV) verbinding tussen de Bollenstreek en Schiphol. Als uitvloeisel van de 

afspraak verbeteren aansluiting Bollenstreek – A44 heeft de provincie Zuid-Holland na 

studie besloten over de aanleg van de aansluiting A44 Flora Holland. Dit ontlast het lokale 

wegennet in Rijnsburg en Oegstgeest. Rijkswaterstaat start eind 2014 met de aanleg van 

deze aansluiting. Tot slot is in het middengebied (Bollenstreek) een aantal kleinere 

maatregelen uitgevoerd om de leefbaarheid in het gebied te verbeteren. Een deel van de 

maatregelen is al uitgevoerd of gaat binnenkort in uitvoering. Deze maatregelen (zie ook de 

volgende tabel) zijn opgenomen in de referentiesituatie voor de Actualisatie. 
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Tabel 1. Overzicht projecten samenwerkingsagenda (PZH = Provincie Zuid-Holland. HR = Holland 

Rijnland) 

Trekker Project Omschrijving Status 
Heeft betrekking 

tot opgave 

PZH HOV Bollenstreek - Schiphol Aanleg van bus infrastructuur 

tussen de Bollenstreek en 

Schiphol 

Planstudie 7 

PZH Aansluiting A44 Flora Holland 

(Rijnsburg) 

Aanleg van een aansluiting 

van de A44 op het terrein van 

Flora Holland 

Eind 2014 in uitvoering 2 

HR Verbeteren doorstroming N443 

Piet Gijzenbrug (korte en lange 

termijn) (Noordwijkerhout) 

Reconstructie tussen de N206 

en N208 is uitgevoerd. Voor 

de lange termijn wordt 

gestudeerd op andere 

maatregelen 

Uitgevoerd 3 

HR Rotonde N443/N208 en 

N443/Parklaan (Sassenheim) 

Verbeteren doorstroming 

rotondes 

Studie uitgevoerd, 

realisatie in 2016 

3 

HR N207 en knooppunt N208/N207 

(Hillegom/Lisse) 

Verbeteren doorstroming Uitvoering in 2014 3 

HR Knooppunt Nagelbrug (Voorhout) Verbeteren doorstroming Uitvoering 2014/2015 3 

HR Diverse rotondes Noordwijk en 

N443/Gooweg Noordwijkerhout 

Verbeteren doorstroming Wacht op besluitvorming 

VSP Noordwijk, realisatie 

2015-2020 

3 

HR Noordelijke Randweg Voorhout Verbeteren doorstroming 

N443 en N444 en ontsluiting 

woningbouw 

Realisatie 2016 (en 

verder) 

3 

HR Aanpassen afrit 6 A44 Verbeteren doorstroming en 

veiligheid 

Realisatie 2014 3 

HR Reconstructie N208 Hillegom Verbeteren doorstroming, 

veiligheid en leefbaarheid 

Fase 1 en 2 afgerond. 

Fase 3 start medio 2014 

3 

 

 

Woningbouw 

In de Bereikbaarheidsstudie Grensstreek is uitgegaan van een woningbouwopgave van ca. 

10.000 woningen in de Westflank van de gemeente Haarlemmermeer. Door de komst van 

een 380kV leiding is ontwikkeling van dit woningbouwplan onmogelijk geworden. Dit neemt 

niet weg dat er een behoefte blijft bestaan in de regio om woningen te realiseren en dat het 

westelijk deel van de Haarlemmermeer daarin een rol blijft vervullen. Inmiddels heeft de 

gemeente Haarlemmermeer met het rapport ‘Parels aan de Ringvaart’ haar visie kenbaar 

gemaakt op de ontwikkeling van de westelijke Haarlemmermeer. Een groot deel van de 

woningbouwopgave wordt gerealiseerd in bestaand bebouwd gebied. In het westelijke deel 

wordt ingezet op organische groei van de dorpen langs de Ringvaart (Cruquius, 

Zwaanshoek, Beinsdorp en Lisserbroek). De woningbehoefte in de regio Groot Amsterdam 

is ten opzichte van de prognose van het CBS alleen nog maar toegenomen. 

 

Conclusies voor de opgaven 

De veranderende omstandigheden ten aanzien van reeds uitgevoerde infrastructurele 

maatregelen en de woningbouwopgave ten opzichte van de studie uit 2008, geven een 

gewijzigde invulling aan drie opgaven vanuit de Bereikbaarheidsstudie Grensstreek (zie ook 

2.2). Voor de invulling van de opgaven betekent dit het volgende: 
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Opgave 3: Verbeteren van de bereikbaarheid van de Greenport en de leefbaarheid van de 

kernen garanderen. In deze opgave verschuift de focus meer naar het noordelijke deel van 

de Bollenstreek, omdat in het zuiden- en middengebied al diverse maatregelen in het kader 

van deze opgave zijn/worden uitgevoerd. 

Opgave 6: Ontsluiting van de bouwontwikkelingen in het westen van de Haarlemmermeer 

worden niet meer beoordeeld aan de hand van de plannen van de Westflank, maar aan de 

hand van de inzet uit het document Parels aan de Ringvaart. 

Opgave 7: Opwaarderen aanbod OV op groeimarkten. De HOV verbinding tussen de 

Bollenstreek en Schiphol en de nieuwe dienstregeling van de concessie Zuid-Holland Noord 

is meegenomen in de autonome ontwikkeling. De bouwstenen worden in de Actualisatie niet 

getoetst aan deze opgave. Wel is het maatregelpakket met verschillende OV maatregelen 

dat specifiek voor NOG Beter Integraal is opgesteld opgenomen in het verkeersmodel en 

meegewogen in de beoordeling. Het maatregelpakket is echter niet getoetst aan de opgave. 

 

 

2.4 Verkeersmodel 

Ten behoeve van het MER Duinpolderweg wordt 

gebruik gemaakt van het Verkeerskundig Noordvleugel 

Model (VENOM). De Grensstreekstudie wordt met 

hetzelfde model geactualiseerd. In mei 2014 is het 

geactualiseerde VENOM 2013 opgeleverd, met 

basisjaar 2010 en prognosejaar 2030. Het VENOM 

maakt gebruik van dezelfde rekenmodules en inputdata 

(zoals sociaal-economische gegevens en netwerken) 

als het model van de rijksoverheid, Nederlands 

Regionaal Model West Nederland. Hierbij is qua 

zonering en netwerk de Metropoolregio Amsterdam (zie 

afbeelding) fijner gemodelleerd en het buitengebied 

(rest van Nederland) grover. Speciaal voor het project 

MER Duinpolderweg en de actualisatie van de 

Grensstreekstudie is ook de zonering in de 

Bollenstreek verfijnd. 

 

Het model gaat voor het basisjaar (2010) uit van de sociaal economische gegevens 

(inwoners, huishoudens, arbeids- en opleidingsplaatsen) per 1 januari 2010. Het 

prognosejaar betreft 2030.  

 

De voornaamste verschillen met het voor de Grensstreek gebruikte verkeersmodel Noord-

Holland Zuid (NHZ) zijn: 

- De basis- en prognosejaren. VENOM is gekalibreerd op tellingen uit 2010 en 

berekent prognoses voor 2030. Het NHZ model is gebaseerd op tellingen uit 2005 

en heeft prognosejaar 2020. De NHZ prognoses worden qua jaartal al snel bereikt. 

VENOM geeft een iets langere doorkijk en kan daarmee ook meer uitspraken doen 

over de robuustheid van het netwerk. 

- Groeiscenario. NHZ is gebaseerd op het groeiscenario European Coordination 

(EC). VENOM rekent met twee actuele scenario’s ten aanzien van Welvaart en 

Leefomgeving (WLO – scenario’s), te weten Global Economy (GE) en Regional 

Community (RC). GE wordt als basis gebruikt voor de referentiesituatie en de 

doorrekening van de bouwstenen. RC wordt gebruikt als gevoeligheidsanalyse, 

bedoelt om de bandbreedte en robuustheid van maatregelen inzichtelijk te maken.  

- Schaalniveau. Het NHZ model kent een toepassingsgebied tussen het 

gemeentelijke en regionale schaalniveau. Binnen het studiegebied van het NHZ 

model is de gedetailleerdheid van het netwerk fijn maar daarbuiten wordt het 

detailniveau al snel minder. VENOM kent een veel groter studiegebied en is een 
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echt regionaal verkeersmodel, met een hogere mate van consistentie binnen het 

studie- en invloedsgebied. 

 

 

2.5 Referentiesituatie 2030 (project) 

De door de VENOM-beheerder aangeleverde referentiesituatie 2030GE (zie voorgaande 

paragraaf voor toelichting) is op een aantal punten aangepast naar de laatste inzichten. 

Specifieke infrastructurele aanpassingen die zijn doorgevoerd betreffen: 

- RijnlandRoute 

- Aantakking FloraHolland op A44, exclusief voor vrachtverkeer 

- Afwaardering Brouwersstraat Rijnsburg 

- Randweg Voorhout 

- Doorstromingsmaatregelen N208 Lisse 

- Aansluiting ACT direct op verbindingsweg tussen Nieuwe Bennebroekerweg en A4 

aansluiting Hoofddorp-Zuid 

 

Voor het WLO-groeiscenario RC (zie voorgaande paragraaf voor toelichting) is een 

aanpassing gedaan in de aangeleverde sociaal-economische gegevens (SEG’s). In 

tegenstelling tot de aangeleverde referentiesituatie is in de Actualisatie rekening gehouden 

met de geplande woningbouw in Valkenburg.  

 

 

2.6 De vier Bouwstenen 

Uitgangspunt voor de door te rekenen Bouwstenen, is de beschrijving van deze bouwstenen 

in de Grensstreekstudie. Hierbij moet opgemerkt worden dat een aantal maatregelen al in 

de autonome situatie 2030 gerealiseerd zijn en dus al in de referentiesituatie 2030 zijn 

meegenomen. Deze maken derhalve geen deel meer uit van de Bouwstenen (deze 

maatregelen zijn in het groen opgenomen in de onderstaande figuren). De in de 

afbeeldingen genoemde capaciteiten betreffen wegvakcapaciteiten per richting per uur.  

 

 

Figuur 2. Afbeelding bouwsteen Noord 
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Bouwsteen Noord betreft een nieuwe verbinding tussen de N206 en de N205, met 

aansluitingen op de N206 en N208. De verbinding is vormgegeven zoals in de Notitie 

Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is geformuleerd voor de verbinding N206 - N205. In de 

NRD wordt ook het opwaarderen van de (Nieuwe) Bennebroekerweg genoemd. Om de 

vergelijkbaarheid met de Grensstreekstudie te waarborgen maakt opwaardering geen deel 

uit van de bouwsteen Noord. Het effect van opwaardering is als gevoeligheidsanalyse wel 

globaal onderzocht en beschreven in hoofdstuk 7.  

 

 

Figuur 3. Afbeelding bouwsteen Midden 

 

Bouwsteen Midden betreft het doortrekken van de N207 van de N208 naar de N206, het 

opwaarderen van de N207 tussen de N208 en N205 en kruispuntmaatregelen op het 

kruispunt N207 - N208. 
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Figuur 4. Afbeelding bouwsteen Zuid 

 

Bouwsteen Zuid betreft het doortrekken van de N205 naar de N208, ten zuiden van Lisse. 

Deze doorgetrokken N205 wordt aangesloten op de A44 bij de ge-upgrade aansluiting ter 

hoogte van de Hoofdvaart. Verder wordt de N443 als verbinding tussen de N206 en de 

N208 opgewaardeerd. Het verbeteren van de verbinding tussen de N443 en de rondweg om 

Voorhout betreft inmiddels een autonome maatregel en maakt daarom geen onderdeel meer 

uit van deze bouwsteen. 
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Figuur 5. Afbeelding bouwsteen Gespreid (noordelijk en zuidelijk deel) 

 

Deze bouwsteen is samengesteld uit maatregelen in de gehele grensregio. Deze bouwsteen 

is toegevoegd om te onderzoeken wat het effect op de totale opgave is door verspreide 

maatregelen te nemen in plaats van één grote, meer structurerende bouwsteen. De 

bouwsteen bestaat uit de volgende onderdelen voor het autoverkeer: 

- Randweg Rijnsburg (N206 –A44) 

o Een noordelijke weg langs Rijnsburg met een nieuwe aansluiting op de 

A44; 

o FloraHolland aangesloten op randweg; 

- Nieuwe ontsluiting van Bennebroek via een tracé met ligging direct ten zuiden van 

Bennebroek en snelheidsverlaging op de route door Bennebroek 

(Bennebroekerdijk – Meerweg –Bennebroekerlaan) 
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- Capaciteitsuitbreiding N443 

- Oostelijke rondweg Vogelenzang 

- Herinrichting N208 in Bennebroek en Hillegom 

 

De in de Grensstreekstudie voorgestelde snelheidsverlaging van de A44 naar 100 km/uur is 

niet opgenomen in het verkeersmodel. Uit de Grensstreekstudie bleek dat dit niet leidde tot 

een hogere capaciteit van de weg, maar juist leidde tot een ongewenste verschuiving van 

verkeer van de A44 naar het onderliggend wegennet. Zowel de capaciteitsuitbreiding van de 

Keukenhof-route als herinrichting van de Brouwerstraat in Rijnsburg betreffen inmiddels 

autonome maatregelen en maken daarom geen onderdeel meer uit van deze bouwsteen.  

 

 

2.7 Wijze van beoordeling 

De modelresultaten van de doorrekening van de bouwstenen van de Grensstreekstudie zijn 

op dezelfde wijze beoordeeld als in de Grensstreekstudie, op basis van expert judgement. 

Tijdens interactieve sessies met experts van de provincies Noord- en Zuid-Holland en Royal 

HaskoningDHV zijn de resultaten van de nieuwe verkeersberekeningen vergeleken met 

elkaar en met de uitkomsten van de Grensstreekstudie. De analyse vond plaats op basis 

van verschilplots en intensiteiten op een aantal (voor de betreffende opgave) 

representatieve ‘thermometerpunten’. Hierbij is rekening gehouden met de opgaven uit de 

Grensstreekstudie en zijn de intensiteiten op dezelfde locaties vergeleken als in de 

Grensstreekstudie. Net als in de Grensstreekstudie zijn de intensiteiten uit de avondspits 

bekeken (2-uurswaarden). Naast de kwantatieve beoordeling (o.b.v. intensiteiten) heeft een 

niet-cijfermatige, kwalitatieve beoordeling plaatsgevonden.  

 

Het volgende beoordelingskader is gehanteerd voor het verschil in verkeersintensiteiten per 

etmaal tussen de bouwsteen en de Referentiesituatie in het planjaar 2030
2
:  

- Kleiner dan 5% = niet-significant effect. 

- Tussen de 5-10% = licht negatief/positief effect. 

- Groter dan 10% = negatief/positief effect. 

 

Op basis van de kwalitatieve en kwantitatieve analyse wordt per bouwsteen en opgave een 

beoordeling gegeven van de mate waarin een bijdrage wordt geleverd aan de betreffende 

opgave. Hiervoor worden de kwalificaties “kansrijk”, “deels kansrijk” en “nauwelijks kansrijk” 

gehanteerd. Op deze wijze wordt aangesloten bij de werkwijze die gehanteerd is in de 

Grensstreekstudie. In hoofdstuk 3 wordt per opgave een nadere onderbouwing gegeven van 

wat als kansrijk, deels kansrijk en nauwelijks kansrijk wordt beoordeeld. Dit is namelijk 

afhankelijk van de opgave. 

 

                                            
2
 In de tabellen is dit duidelijker gemaakt door verschillen groter dan 5% licht te arceren en groter dan 

10% donker te arceren. De arcering is gebaseerd op de niet-afgeronde waarden. 
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3 Verkeerskundige analyse 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de verkeerskundige analyses weergegeven per 

opgave. De kwantitatieve analyses zijn ondersteund met een beknopte kwalitatieve 

beoordeling per bouwsteen. Gezien het hoofddoel van de actualisatie, is er gefocust op de 

onderlinge verschillen tussen de bouwstenen en de verschillen met de beoordeling uit de 

Grensstreekstudie. In bijlage 1 zijn de verkeerscijfers weergegeven. In dit rapport is net als 

in de Grensstreekstudie geen weging van de opgaven toegepast. 

 

 

3.1 Opgave 1: Terugdringen omgevingshinder noord-zuid verkeer 

Bij deze opgave wordt invulling gegeven aan de mate waarin de hinder van noord-zuid 

verkeer voor de omgeving in de kernen in Zuid-Kennemerland wordt teruggedrongen. 

De beoordeling vindt plaats door de intensiteiten te vergelijken op de Vogelenzangseweg 

(N206), Herenweg (N208) en Glipperdreef. Dit zijn kwetsbare wegen, waar aanwezigheid 

van grote verkeersstromen leidt tot omgevingshinder. Een daling wordt hier als positief 

beoordeeld. De kansrijkheid van bouwstenen wordt bepaald op basis van het gesommeerde 

effect op de drie kwetsbare wegen. Wanneer verbindingen het verkeer om de betreffende 

kernen heen leidt wordt gesproken van een robuuste verbinding, een toename hier wordt als 

positief beoordeeld. De Drie Merenweg (N205) betreft een robuuste verbinding, waar ruimte 

is om extra verkeer te faciliteren. 

 

Figuur 6. Thermometerpunten verkeersintensiteiten opgave 1 

 

Tabel 2. Verkeersintensiteiten avondspits 2030 GE opgave 1 (geïndexeerd met autonome situatie 2030 

GE = 100, donker gearceerd is verschil groter dan 10%, licht gearceerd is verschil groter dan 5%).
3
 

 

                                            
3
 Doordat de absolute waarden zijn gesommeerd voor de categorieën kwetsbaar en niet kwetsbaar, zijn 

de waarden onderaan de tabel niet de rekenkundige gemiddelden van de indexwaarden. 
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Opgave 1: Terugdringen omgevingshinder 
noord-zuid verkeer Autonoom Noord Midden Zuid Gespreid 

1.1 N206, Vogelenzangseweg 3.000 100 63 97 100 88 

1.2 N208, Herenweg 1.900 100 100 100 100 98 

1.3 Glipperdreef 1.400 100 112 100 100 98 

1.4 N205, Drie Merenweg 5.300 100 127 101 101 100 

  Totaal kwetsbaar 6.300 100 85 98 100 93 

  Totaal robuust 5.300 100 127 101 101 100 

 
* Ter toelichting 1.4 (N205, Drie Merenweg) is robuust, de overige wegen zijn kwetsbaar. 
 

Analyse effecten bouwstenen: 
- Noord: De nieuwe verbinding zorgt voor afname van het verkeer op de 

Vogelenzangseweg (N206, kwetsbare route). De intensiteit op de Glipperdreef 

stijgt. Per saldo daalt de intensiteit op kwetsbare routes met 15%. 

- Midden en Zuid hebben geen significant effect op de intensiteiten op de kwetsbare 

verbindingen. 

- Gespreid: De nieuwe verbinding ten zuiden van Bennebroek zorgt voor een daling 

van de intensiteit op de Vogelenzangseweg (N206). Per saldo daalt hierdoor de 

intensiteit op kwetsbare routes met 7%. De Randweg Vogelenzang leidt nauwelijks 

tot een daling van verkeer op de Vogelenzangseweg.  

De bovenstaande analyse leidt tot onderstaande beoordeling van de bouwstenen. Deze 

komt overeen met de beoordeling uit de Grensstreekstudie. 

 

Opgave \ Bouwsteen Noord Midden Zuid Gespreid 

Opgave 1 Terugdringen 

omgevingshinder N-Z verkeer kansrijk 

nauwelijks 

kansrijk 

nauwelijks 

kansrijk 

deels 

kansrijk 

 

 

3.2 Opgave 2: Slechten Ringvaart als barrière 

De Ringvaart vormt een barrière voor verkeer 

tussen de Bollenstreek / Kennemerland en de 

Haarlemmermeer.  

Het slechten van de Ringvaart als barrière is 

beoordeeld door de intensiteiten te vergelijken 

op de bruggen over de Ringvaart. De bruggen in 

Bennebroek, Hillegom en Lisse zijn kwetsbaar 

(locaties 1, 2 en 3), een daling is hier als positief 

beoordeeld. De bruggen in de N201, N207, A44 

en de nieuwe oeververbinding worden als 

robuust beschouwd (locaties 4, 5, 6 en N). Een 

verschuiving van verkeer naar deze bruggen is 

wenselijk. De locatie van de nieuwe 

oeververbinding verschilt per bouwsteen. 
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Tabel 3. Verkeersintensiteiten 2-uurs avondspits 2030 GE opgave 2 (geïndexeerd met autonome 

situatie 2030 GE = 100, donker gearceerd is verschil groter dan 10%, licht gearceerd is verschil groter 

dan 5%. Arcering is gebaseerd op niet-afgeronde getallen). 

Opgave 2: Slechten Ringvaart als barrière Autonoom Noord Midden Zuid Gespreid 

2.1 Bennebroek - Zwaanshoek 1.500 100 67 99 100 67 

2.2 Hillegom - Beinsdorp 1.900 100 62 98 99 92 

2.3 Lisse - Lisserbroek 1.900 100 95 95 92 99 

2.4 N201 5.700 100 99 100 100 102 

2.5 N207 4.100 100 75 111 101 98 

2.6 A44 13.900 100 96 99 103 101 

2.7 
Nieuwe oeververbinding  
(verschilt per bouwsteen) 

nvt nvt 4.300 nvt 500 700 

  Totaal kwetsbaar 5.300 100 75 97 97 87 

  Totaal robuust 23.700 100 112 102 104 103 

 

* Ter toelichting 2.1 t/m 2.3 zijn kwetsbaar, de overige wegen zijn robuust. De getallen bij 
2.7 Nieuwe oeververbindingen zijn niet geïndexeerd, maar absoluut weergegeven.  

 

Analyse effecten bouwstenen: 
- Noord: De nieuwe (oever)verbinding trekt in totaal 25% verkeer weg van alle 

kwetsbare bruggen. De afname is het grootst op de kwetsbare bruggen in 

Bennebroek en Hillegom. Op de robuuste verbindingen is sprake van een toename 

van 12%.  

- Midden: De bouwsteen heeft geen significant effect op de intensiteiten op de 

kwetsbare bruggen. Er wordt geen nieuwe verbinding over de Ringvaart gemaakt. 

Wel wordt de capaciteit op de bestaande brug in de N207 uitgebreid, waardoor een 

toename van verkeer waarneembaar is. 

- Zuid: De nieuwe (oever)verbinding zorgt voor een lichte daling op de bestaande 

brug in Lisse. 

- Gespreid: De nieuwe verbinding ten zuiden van Bennebroek leidt tot een daling op 

de kwetsbare bruggen in Bennebroek en Hillegom. De totale afname op kwetsbare 

bruggen bedraagt 13%. De toename op de robuuste verbindingen is niet 

significant. 

De analyse leidt tot onderstaande beoordeling van de bouwstenen. Deze komt overeen met 

de beoordeling uit de Grensstreekstudie. 

 

 

 

 

 

 

3.3 Opgave 3: Garanderen bereikbaarheid Greenport en leefbaarheid 
woonkernen 

Deze opgave is opgedeeld uit 2 aparte opgaven, die hieronder apart zijn beoordeeld. 

Uiteindelijk is het totaaloordeel opgebouwd uit de score op beide opgaven. 

- De bereikbaarheid van de Greenport Duin- en Bollenstreek is kwalitatief 

beoordeeld, waarbij is gekeken naar de kwaliteit van de ontsluiting van de 

Greenport richting de rijkswegen A4, A9 en A44. Daarbij is, naast de kwaliteit van 

de ontsluiting, ook de mate waarin de omgeving ontlast wordt, meegenomen. 

- De leefbaarheid in de woonkernen van de Bollenstreek is beoordeeld door de 

intensiteiten te vergelijken in de woonkernen van Rijnsburg (Brouwerstraat), 

Sassenheim (Hoofdstraat-Parklaan), Lisse (N208) en Hillegom (N208). Dit zijn 

kwetsbare verbindingen, waar een daling als positief wordt beoordeeld. 

 

Opgave \ Bouwsteen Noord Midden Zuid Gespreid 

Opgave 2 Slechten Ringvaart 

als barrière kansrijk 

nauwelijks 

kansrijk 

nauwelijks 

kansrijk 

deels 

kansrijk 
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Analyse effecten bereikbaarheid Greenport: 

- Noord: Er wordt een hoogwaardige nieuwe verbinding gerealiseerd aan de 

noordkant van het gebied, waardoor de ontsluiting van de Greenport richting A4 en 

A9 verbetert. Dit gaat gepaard met ontlasting van de A4 en A44. De gehele 

Greenport wordt beter bereikbaar.  

- Midden: De nieuwe verbinding biedt een verbeterde route richting A4. De 

verkeerseffecten van de nieuwe verbinding zijn klein en lokaal. Het middengedeelte 

van de Greenport profiteert van een betere bereikbaarheid. 

- Zuid: De nieuwe verbinding ten zuiden van Lisse heeft een beperkte functie voor 

de ontsluiting van de Greenport richting de A4. De nieuwe aansluiting op de A44 

voegt weinig toe aan het netwerk, en biedt een betere bereikbaarheid voor het 

middengedeelte van de Greenport.  

- Gespreid: De belangrijkste maatregel voor deze opgave uit deze bouwsteen is de 

Randweg Rijnsburg, deze zorgt voor een betere ontsluiting van het zuidelijk 

gedeelte van de Greenport.  

 

 

Figuur 7. Thermometerpunten verkeersintensiteiten opgave 3 

 

Tabel 4. Verkeersintensiteiten avondspits 2030 GE opgave 3 (geïndexeerd met autonome situatie 2030 

GE = 100, donker gearceerd is verschil groter dan 10%, licht gearceerd is verschil groter dan 5%. 

Arcering is gebaseerd op niet-afgeronde getallen). 

Opgave 3: Bereikbaarheid Greenport en 
leefbaarheid woonkernen Autonoom Noord Midden Zuid Gespreid 

3.1 Brouwerstraat, Rijnsburg 1.100 100 100 100 100 58 

3.2 Hoofdstraat-Parklaan, Sassenheim 1.100 100 99 99 100 99 

3.3 N208, Lisse 2.300 100 97 96 91 100 

3.4 N208, Hillegom 2.800 100 86 100 100 98 

  Totaal kwetsbaar 7.300 100 94 99 97 93 
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Analyse effecten leefbaarheid woonkernen: 
- Noord: De nieuwe verbinding zorgt voor een afname van het verkeer in Hillegom. 

Verplaatsingen van en naar Hillegom gaan meer via de nieuwe verbinding, aan de 

noordkant van Hillegom. De totale afname binnen de woonkernen is 6%. 

- Midden: Deze bouwsteen heeft geen significant effect op de verkeersstromen in de 

kernen. 

- Zuid: De nieuwe verbinding ten zuiden van Lisse met aansluiting op de A44 zorgt 

voor een lichte daling van de intensiteit in Lisse. Het totale effect is niet significant. 

- Gespreid: De Randweg Rijnsburg trekt verkeer weg van de Brouwersstraat door 

Rijnsburg. Hierbij moet opgemerkt worden dat de Brouwersstraat in de autonome 

situatie al is afgewaardeerd tot 30 km/uur weg. De totale afname binnen de 

woonkernen is 7%. 

In de Grensstreekstudie zijn de beide aspecten Leefbaarheid en Bereikbaarheid wel 

afzonderlijk beoordeeld, maar is er alleen een ‘totaalafweging’ in de rapportage opgenomen. 

Tussen de huidige beoordeling en de totaalafweging uit de Grensstreekstudie zijn er 

nauwelijks verschillen. Alleen de beoordeling van bouwsteen Midden is aangepast, van 

‘deels kansrijk’ naar ‘nauwelijks kansrijk’, doordat het effect op de N208 in Hillegom met de 

nieuwe verkeerscijfers niet meer significant is. De beoordeling van opgave 3 blijft hiermee 

grotendeels conform de Grensstreekstudie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Opgave 4: Garanderen capaciteit hoofdwegennet Haarlemmermeer 

De Haarlemmermeer is een gebied waar veel ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden, met 

Schiphol als economische motor van de regio en Nederland. De Haarlemmermeer kent een 

intensief gebruikt verkeersnetwerk. Garanderen van voldoende capaciteit van de 

hoofdwegen in de Haarlemmermeer is beoordeeld door de intensiteiten te vergelijken op de 

oost-west hoofdstructuur van de Haarlemmermeer, daar waar in de toekomst 

congestieproblemen worden verwacht
5
. Dit zijn de N201 Kruisweg (oostelijk en westelijk van 

N205 en bij de A4), Nieuwe Bennebroekerweg (bij N205 en bij A4) en N207 (bij N205 en bij 

A4). Een afname van de intensiteit op deze wegen is positief beoordeeld.  

 

                                            
4
 Een gearceerde beoordeling duidt op gewijzigde beoordeling ten opzichte van de Grensstreekstudie 

5
 Bron: Bereikbaarheidsstudie Grensstreek deel 1: Probleemanalyse (Provincies Noord- en Zuid-

Holland, 8 april 2008) 

Opgave \ Bouwsteen
4
 Noord Midden Zuid Gespreid 

Opgave 3a Bereikbaarheid 

Greenport  kansrijk 

deels 

kansrijk 

nauwelijks 

kansrijk kansrijk 

Opgave 3b Leefbaarheid 

woonkernen 

deels 

kansrijk 

nauwelijks 

kansrijk 

nauwelijks 

kansrijk 

deels 

kansrijk 

Opgave 3 Totaalafweging 

Greenport/leefbaarheid 

deels 

kansrijk 

nauwelijks 

kansrijk 

nauwelijks 

kansrijk 

deels 

kansrijk 
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Figuur 8. Thermometerpunten verkeersintensiteiten opgave 4 

 

Tabel 5. Verkeersintensiteiten avondspits 2030 GE opgave 4 (geïndexeerd met autonome situatie 2030 

GE = 100, donker gearceerd is verschil groter dan 10%, licht gearceerd is verschil groter dan 5%. 

Arcering is gebaseerd op niet-afgeronde getallen). 

Opgave 4: Voldoende capaciteit garanderen 
hoofdwegen Haarlemmermeer Autonoom Noord Midden Zuid Gespreid 

4.1 Kruisweg, westelijk van N205 8.300 100 95 101 101 101 

4.2 Kruisweg, oostelijk van N205 8.800 100 100 101 100 100 

4.3 N201 bij A4 7.400 100 98 100 99 99 

4.4 Nieuwe Bennebroekerweg bij N205 2.400 100 163 101 103 102 

4.5 Nieuwe Bennebroekerweg bij A4 4.200 100 105 101 102 100 

4.6 N207 bij N205 3.400 100 91 102 120 101 

4.7 N207 bij A4 5.400 100 97 101 96 101 

  Totaal 39.900 100 102 101 101 100 

 

 

Analyse effecten bouwstenen: 
- Noord: Het gebruik van de Nieuwe Bennebroekerweg neemt toe als gevolg de 

directe aantakking van de Bouwsteen Noord op deze weg. Tevens treedt bij deze 

Bouwsteen een lichte daling op van de intensiteit op de Kruisweg (N201) en de 

N207. 

- Midden: Er is geen sprake van significante wijzigingen van de intensiteiten. 

- Zuid: De nieuwe verbinding tussen de N205/N207 en de A44 ontlast het gedeelte 

van de N207 richting A4 en zorgt voor een toename op de N207 nabij de N205. Per 

saldo neemt het gebruik van de N207 toe. 

- Gespreid: In deze bouwsteen is geen sprake van capaciteitsuitbreiding van de 

hoofdstructuur in de Haarlemmermeer. Er is geen sprake van significante daling 

van intensiteiten. 

 

De analyse leidt tot onderstaande beoordeling van de bouwstenen. De huidige beoordeling 

wijkt bij één bouwsteen af van de beoordeling uit de Grensstreekstudie. Bouwsteen Midden 

is beoordeeld als ‘nauwelijks kansrijk’ in plaats van ‘deels kansrijk’. 

 

Opgave \ Bouwsteen
6
 Noord Midden Zuid Gespreid 

Opgave 4 Capaciteit 

hoofdwegennet H'meer deels kansrijk 

nauwelijks 

kansrijk 

nauwelijks 

kansrijk 

nauwelijks 

kansrijk 

                                            
6
 Een gearceerde beoordeling duidt op gewijzigde beoordeling ten opzichte van de Grensstreekstudie 
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3.5 Opgave 5: Herstructureren verdeelstructuur A44 

Herstructureren van de verouderde autoverdeelstructuur vanaf de A44 is beoordeeld door 

het gebruik van de aansluitingen van de A44 tussen de Hoofdvaart en de N206 kwantitatief 

in beeld te brengen. Daarnaast zijn ook kwalitatieve aspecten meegewogen, zoals het 

opwaarderen van aansluitingen of ontlasten van bestaande aansluitingen en doorgaande 

wegen (N443 en N444) door maatregelen. Een extra aansluiting zal (vanwege de vele 

aansluitingen op korte afstand van elkaar) leiden tot extra verstoring
7
 van de doorstroming 

en wordt als negatief beoordeeld. Herverdeling zou moeten zorgen voor een betere 

doorstroming op de A44 en aanliggende wegen. Een afname op de A44 is als positief 

beoordeeld, terwijl een toename als negatief is beoordeeld.  

 

Figuur 9. Thermometerpunten verkeersintensiteiten opgave 5 

 

Tabel 6. Verkeersintensiteiten avondspits 2030 GE opgave 5 (geïndexeerd met autonome situatie 2030 

GE = 100, donker gearceerd is verschil groter dan 10%, licht gearceerd is verschil groter dan 5%. 

Arcering is gebaseerd op niet-afgeronde getallen). 

Opgave 5: Herstructureren verdeelstructuur 
A44 Autonoom Noord Midden Zuid Gespreid 

5.2 aansluiting Abbenes 1.500 100 90 97 153 101 

5.3 aansluiting Noordwijkerhout 2.800 100 98 100 88 100 

5.4 aansluiting Warmond 1.400 100 81 94 102 103 

5.5 aansluiting Sassenheim 2.700 100 99 99 100 99 

5.6 aansluiting Noordwijk 4.200 100 102 99 102 104 

5.7 aansluiting Oegstgeest 4.500 100 98 99 101 100 

5.N nieuwe aansluiting nvt nvt nvt nvt nvt 3300 

  Totaal 17.100 100 97 98 103 121 

  Totaal (excl. nieuwe aansluiting) 17.100 100 97 98 103 101 

 
  

                                            
7
 Rijkswaterstaat heeft bij eerdere verkenningen aangegeven dat opening van een nieuwe aansluiting 

naar verwachting alleen mogelijk is wanneer een andere aansluiting wordt afgesloten.  
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Analyse effecten bouwstenen: 

- Noord: De aansluitingen bij Abbenes en Warmond worden ontlast. Het gebruik van 

de A44 neemt af. 

- Midden: De verlengde N207 heeft een licht (positief) effect op het gebruik van de 

aansluiting Warmond. Het gebruik van de A44 neemt af. 
- Zuid: Aansluiting A44 Abbenes wordt opgewaardeerd. Verder wordt deze 

aansluiting door de nieuwe verbinding tussen de N205/N207 en de A44 beter 

benut. Dit wordt positief beoordeeld. De aansluiting Noordwijkerhout/Sassenheim-

centrum wordt ontlast. Het gebruik van de A44 neemt toe. 

- Gespreid: De aansluiting van de Randweg Rijnsburg heeft nauwelijks een effect op 

het gebruik van de bestaande aansluitingen (2 tot en met 7). De A44 wordt 

zwaarder belast. De extra aansluiting leidt tot verstoring van de doorstroming op de 

A44. 

De analyse leidt tot onderstaande beoordeling van de bouwstenen. De huidige beoordeling 

wijkt bij twee bouwstenen af van de beoordeling uit de Grensstreekstudie. Bouwsteen Noord 

is beoordeeld als ‘deels kansrijk’, in plaats van ‘nauwelijks kansrijk’, door de ontlasting van 

de A44 en de aansluitingen 2 en 4. Bouwsteen Gespreid is beoordeeld als ‘nauwelijks 

kansrijk’ in plaats van ‘kansrijk’. De nieuwe aansluiting zorgt voor een grotere verkeersdruk 

op de A44 zonder dat de aansluitingen worden ontlast. 

 

Opgave \ Bouwsteen Noord Midden Zuid Gespreid 

Opgave 5 Herstructureren 

verdeelstructuur A44 

deels 

kansrijk 

nauwelijks 

kansrijk 

deels 

kansrijk 

nauwelijks 

kansrijk 

 

 

3.6 Opgave 6: Ontsluiten bouwontwikkelingen Haarlemmermeer 

In de Bereikbaarheidsstudie Grensstreek is uitgegaan van een grootschalige 

woningbouwontwikkeling in de Westflank van de gemeente Haarlemmermeer. Ontwikkeling 

van dit woningbouwplan is inmiddels onmogelijk gebleken en vervangen door meerdere 

kleinschaligere ontwikkelingen in het gebied tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep en 

binnenstedelijk in Hoofddorp, aangevuld met organische groei van de dorpen langs de 

Ringvaart (Cruquius, Zwaanshoek, Beinsdorp en Lisserbroek) aan de westzijde van de 

Haarlemmermeer ('Parels aan de Ringvaart'). Bijdrage van de maatregelen aan de 

ontsluiting van deze woningbouwontwikkelingen is kwalitatief beoordeeld. Ontlasting van 

bestaande bruggen nabij de ‘parels’ zorgt voor een betere ontsluiting van de ‘parels’. 

Nieuwe ringvaartkruisingen dragen ook bij aan een betere ontsluiting. Beschikbaarheid van 

verkeersruimte op de wegenstructuur tussen Hoofddorp en Nieuw Vennep draagt bij aan de 

ontsluiting van ontwikkelingen in dat gebied.  
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Figuur 10. Locatie ontwikkelingen Haarlemmermeer. Bron: Parels aan de Ringvaart. Een 

uitvoeringsplan voor Haarlemmermeer-West (gemeente Haarlemmermeer, maart 2014). 

 

Analyse effecten bouwstenen: 

- Noord: Deze verbinding ontlast de lokale bruggen nabij de ‘parels’, waardoor de 

ontsluiting van de woningbouwlocaties wordt verbeterd. De nieuwe verbinding 

ontsluit de ‘parel’ Zwaanshoek en Hoofddorp-Zuid. Dit wordt positief beoordeeld. 

De toename van verkeer op de Nieuwe Bennebroekerweg heeft een negatief 

effect.  

- Midden: Deze bouwsteen geeft een lichte ontlasting van de brug bij Lisserbroek en 

zorgt daardoor voor een betere ontsluiting van de ‘parel’ Lisserbroek. 

- Zuid: Deze bouwsteen geeft een ontlasting van de brug bij Lisserbroek en zorgt 

daardoor voor een betere ontsluiting van de ‘parel’ Lisserbroek. Dit wordt versterkt 

door de nieuwe verbinding over de Ringvaart. 

- Gespreid: De lokale maatregelen bij Bennebroek ontlasten de brug bij Bennebroek. 

Dit biedt ruimte voor ontsluiting van de ‘parels’ Zwaanshoek en Beinsdorp. 

 

De analyse leidt tot onderstaande beoordeling van de bouwstenen. De beoordeling van 

opgave 6 is veranderd, door de gewijzigde inzichten over de bouwlocaties in de 

Haarlemmermeer (‘Parels aan de Ringvaart’). Hierdoor wordt bouwsteen Gespreid 

positiever beoordeeld en de bouwstenen Midden en Zuid met ‘nauwelijks kansrijk’ in plaats 

van ‘deels kansrijk’. 

 

Opgave \ Bouwsteen
8
 Noord Midden Zuid Gespreid 

Opgave 6 Ontsluiten 

ontwikkelingen 

Haarlemmermeer deels kansrijk 

nauwelijks 

kansrijk 

deels  

kansrijk deels kansrijk 
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 Een gearceerde beoordeling duidt op gewijzigde beoordeling ten opzichte van de Grensstreekstudie 
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3.7 Verkeerskundige conclusies 

De conclusie uit de Bereikbaarheid Grensstreekstudie uit 2008 luidde: “De bouwstenen 

Openbaar vervoer, Noord en het onderdeel ‘Randweg Rijnsburg’ uit de bouwsteen 

Gespreide maatregelen vormen de basis voor de samenhangende oplossing voor de 

grensstreek. Deze bouwstenen bieden samen een goed perspectief voor de geformuleerde 

opgaven”. 

 

De analyses van de geactualiseerde verkeersgegevens leiden tot onderstaand totaalbeeld 

per bouwsteen: 

- Bouwsteen Noord pakt alle opgaven op. Op alle opgaven scoort deze bouwsteen 

‘kansrijk’ of ‘deels kansrijk’. In de Grensstreekstudie werd opgemerkt dat de 

problematiek rond de A44 niet werd opgepakt. Uit de nieuwe 

verkeersberekeningen blijkt dat de bouwsteen ook deels kansrijk is voor deze vijfde 

opgave. 

- Bouwsteen Midden scoort voor alle opgaven ‘nauwelijks kansrijk’ en biedt dus geen 

probleemoplossing. Uit de nieuwe verkeersberekeningen blijkt dat de bouwsteen 

nu minder goed scoort dan in de Grensstreekstudie.  

- Bouwsteen Zuid biedt geen antwoord op de meeste opgaven. Alleen de 

herstructurering van de verdeelstructuur A44 verbetert enigszins. 

- Bouwsteen Gespreid leidt tot kansen op enkele punten in het gebied. De 

maatregelen bij Bennebroek en Vogelenzang leiden tot lichte verbeteringen in de 

kleinere kernen in het noordelijk deel van de Grensstreek en bieden kansen voor 

ontsluiting van ontwikkelingen in de Zwaanshoek en Beinsdorp. De Randweg 

Rijnsburg heeft een positief effect op het gebruik van de Brouwerstraat in 

Rijnsburg. 

 

Tabel 7. Geactualiseerde beoordeling bouwstenen.  

Opgave \ Bouwsteen
9
 Noord Midden Zuid Gespreid 

Opgave 1 Terugdringen 

omgevingshinder N-Z verkeer kansrijk 

nauwelijks 

kansrijk 

nauwelijks 

kansrijk 

deels 

kansrijk 

Opgave 2 Slechten Ringvaart 

als barrière kansrijk 

nauwelijks 

kansrijk 

nauwelijks 

kansrijk 

deels 

kansrijk 

Opgave 3 Totaalafweging 

Greenport/leefbaarheid 

deels 

kansrijk 

nauwelijks 

kansrijk 

nauwelijks 

kansrijk 

deels 

kansrijk 

Opgave 4 Capaciteit 

hoofdwegennet H'meer 

deels 

kansrijk 

nauwelijks 

kansrijk 

nauwelijks 

kansrijk 

nauwelijks 

kansrijk 

Opgave 5 Herstructureren 

verdeelstructuur A44 

deels 

kansrijk 

nauwelijks 

kansrijk deels kansrijk 

nauwelijks 

kansrijk 

Opgave 6 Ontsluiten 

ontwikkelingen 

Haarlemmermeer 

deels 

kansrijk 

nauwelijks 

kansrijk 

deels  

kansrijk 

deels 

kansrijk 

 

De beoordeling van de eerste 2 opgaven verandert niet ten opzichte van de 

Grensstreekstudie 2008. Bouwsteen Noord scoort positiever op opgave 5, vanwege de 

ontlasting van de A44 en N443/N444. Bouwsteen Midden scoort minder goed in de 

Greenport en Haarlemmermeer, doordat de verkeerseffecten van de nieuwe verbinding in 

het geactualiseerde verkeersmodel kleiner zijn. De score van de Zuidelijke Bouwsteen 

verandert niet ten opzichte van de Grensstreekstudie. De negatieve effecten op de A44 

zorgen ervoor dat Bouwsteen Gespreid op opgave 5 minder positief wordt beoordeeld, de 

maatregelen rondom Bennebroek zorgen echter voor een betere beoordeling op opgave 6 

ten opzichte van de Grensstreekstudie.  
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Actualisatie van de Grensstreekstudie leidt tot de conclusie dat de bouwsteen Noord nog 

steeds het grootste probleemoplossende vermogen biedt voor de opgaven in het 

studiegebied. De nieuwe (en opgewaardeerde) verbinding tussen de N206 en de N205 

verbetert de ontsluiting van de Haarlemmermeer, de bereikbaarheid van de Greenport en 

zorgt er ook voor dat de kernen in Zuid-Kennemerland worden ontlast. De nieuwe 

oeververbinding vermindert de barrièrewerking van de Ringvaart, aangezien er een extra 

verbinding komt en de verkeersdruk op de bestaande bruggen wordt verminderd. 

 

De actualisatie van de Grensstreekstudie leidt tot een bevestiging van de conclusies die in 

de Grensstreekstudie zijn getrokken. De afspraken uit de Samenwerkingsagenda 

(uitwerking van de noordelijke Bouwsteen, uitwerking maatregelen OV, onderzoek Randweg 

Rijnsburg, realisatie diverse lokale maatregelen middengebied) staan op basis van de 

actualisatie nog steeds overeind. De MER Duinpolderweg (waar voorliggende actualisatie 

deel van uit maakt) betreft de nadere uitwerking van bouwsteen Noord, waarvoor de 

opgaven en doelen zijn vertaald in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (2013). 
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4 Milieukundige analyse 

4.1 Inleiding 

De Commissie voor de m.e.r. adviseert om in het MER globaal aan te geven wat de 

onderscheidende milieueffecten zijn van verschillende alternatieven die in de trechtering van 

de Grensstreekstudie zijn overwogen. Deze effecten kunnen aan de hand van expert 

judgement  worden beschreven (Advies Commissie voor de m.e.r. paragraaf 7, 5.3, stap 2).  

 

Om recht te doen aan het advies van de Commissie voor de m.e.r. worden de bouwstenen 

uit de Grensstreekstudie in voorliggend hoofdstuk beoordeeld op milieueffecten.  

 

In de milieukundige analyse van de actualisatie van de Grensstreekstudie wordt de invloed 

van de verschillende bouwstenen
10

 beoordeeld voor de thema’s Leefmilieu, Natuurlijk milieu 

en Ruimtelijke kwaliteit. Deze beoordeling vindt kwalitatief plaats en op basis van expert 

judgement. Daarbij wordt gekeken naar de maatgevende aspecten van Leefmilieu, 

Natuurlijk milieu en Ruimtelijke kwaliteit.  

 

Wijze van beoordelen 

Voor het Leefmilieu zijn de effecten voor geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid (en 

daarvan afgeleid gezondheid) maatgevend. Een verschuiving van verkeersbewegingen van 

binnen naar buiten de bebouwde kom wordt als positief beoordeeld omdat daarmee het 

verkeer per saldo verder weg ligt vanaf kwetsbare bestemmingen waar mensen verblijven. 

Omgekeerd wordt een verschuiving naar meer verkeer binnen de bebouwde kom gezien als 

een negatief effect. 

 

Voor het Natuurlijk milieu is de invloed van een toe- of afname van verkeersbewegingen 

nabij Natura 2000-gebieden maatgevend. Het gaat daarbij om de stikstofdepositie als 

gevolg van de emissie van NOx op daarvoor gevoelige soorten in deze Natura 2000-

gebieden. In de grensstreek is het duingebied aangewezen als Natura 2000-gebied. De 

dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden zijn Kennemerland-Zuid, Coepelduynen en Meijendel 

en Berkheide. 

 

Voor Ruimtelijke kwaliteit is de zichtbaarheid van de infrastructurele maatregelen in het 

landschap in relatie tot eventuele bijzondere karakteristieken van het landschap 

maatgevend. Nieuwe infrastructuur die een waardevol open landschap doorsnijdt, of 

geluidschermen in de bebouwde kom, wordt gezien als een negatief effect, terwijl 

opwaardering van bestaande infrastructuur in of grenzend aan de bebouwde kom nauwelijks 

van invloed is op de Ruimtelijke kwaliteit. 

 

Andere aspecten van het Natuurlijk milieu (invloed op flora en fauna, Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS), bodem en water) en van Ruimtelijke kwaliteit (invloed op 

archeologische en cultuurhistorische elementen) zijn minder maatgevend. In een 

vervolgfase zal voor deze aspecten moeten worden onderzocht in hoeverre effecten 

optreden en welke maatregelen moeten worden genomen om eventuele effecten te 

                                            
10

 De beoordeling betreft de bouwstenen uit de Grensstreekstudie en niet de alternatieven in het 

studiegebied van bouwsteen Noord uit de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (2013). Voor een 

uitgebreide beschrijving van de bouwstenen wordt verwezen naar voorgaande hoofdstukken. 
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voorkomen of te verzachten. Daarbij moet bij het ontwerp en bij de uitvoering rekening 

worden gehouden met de vereisten vanuit beleid en regelgeving.  

 

Om de effecten van de bouwstenen met elkaar te vergelijken, worden de effecten 

geclassificeerd volgens onderstaand schema. 

 

Effect Omschrijving 

++ Zeer positief effect 

+ Positief effect 

0/+ Licht positief effect 

0 Geen relevant effect 

0/- Beperkt negatief effect 

- Negatief effect 

- - Zeer negatief effect 

 

Achtereenvolgens worden de bouwstenen Noord, Midden, Zuid en Gespreid behandeld. 

Voor een weergave en ligging van de gebieden/bouwstenen en een beschrijving van de 

maatregelen in de bouwstenen wordt verwezen naar voorgaande hoofdstukken en 

bijbehorende figuren.  

 

 

4.2 Bouwsteen Noord 

In bouwsteen Noord is sprake van de aanleg van nieuwe infrastructuur tussen De Zilk en de 

N205.  

 

Uit de verkeerscijfers blijkt dat de bouwsteen Noord leidt tot een afname van verkeer op de 

kwetsbare verbindingen en tot een toename op robuuste verbindingen. Dit effect treedt met 

name in het noordelijk gebied van de Grensstreek op. Over het algemeen geldt dat de 

kwetsbare verbindingen door de kernen gaan en de robuuste verbindingen buiten de kernen 

liggen. Een afname van verkeer op kwetsbare verbindingen ten koste van robuuste 

verbindingen leidt per saldo tot een verbetering van het leefmilieu. Dat wil zeggen per saldo 

een afname van geluidsbelasting, een verbetering van de luchtkwaliteit en daarmee een 

verbetering van de gezondheid.  

 

De effecten doen zich vooral voor in het noordelijk gebied van de Grensstreek en zijn daar 

relatief groot (>10% afname verkeer op kwetsbare verbindingen). In het zuidelijke gebied 

van de Grensstreek zijn er geen relevante effecten (<5% afname verkeer op kwetsbare 

verbindingen). Omdat er voorts sprake is van een verkeersaantrekkende werking (van de 

A44 en de A4 naar bouwsteen Noord), neemt het totaal aan verkeer in de grensstreek toe. 

Per saldo is de conclusie dat de effecten van bouwsteen Noord op het leefmilieu positief is 

(+). 

 

Er is een natuurinventarisatie uitgevoerd voor het gebied waarbinnen bouwsteen Noord zich 

bevindt (Inventarisatie natuurgegevens Duinpolderweg N206-A4, Grontmij, dec 2013). Hierin 

komt naar voren dat er verschillende beschermde soorten met betrekking tot de Flora- en 

faunawet en Rodelijstsoorten in het gebied voorkomen, zoals buizerd, ooievaar, grote 

kaardenbol.  

Verder is het gebied voor een groot deel bollengebied, waarvan de ecologische betekenis 

beperkt is. De graslanden ten westen van de Ringvaart en de polder ten oosten van de 

Ringvaart hebben eveneens geen bijzondere ecologische betekenis. 

Bouwsteen Noord doorsnijdt geen EHS, maar wel een ecologische verbindingszone bij 

Vogelenzang (Leidse Trekvaart) en bij Hillegom (Ringvaart). Dit hoeft echter geen invloed te 

hebben op de werking van de ecologische verbindingszone. Voorts geldt voor de bouwsteen 
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Noord dat er sprake is van een toename van verkeersbewegingen langs het duingebied. 

Omdat deze toename gesitueerd is nabij het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid, dat 

gevoelig is voor stikstofdepositie, is sprake van significant negatieve effecten op de 

instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied (dat tevens deel uitmaakt van de 

EHS). Bouwsteen Noord is in vergelijking met de andere bouwstenen grotendeels 

gesitueerd langs het Natura 2000-gebied. Daarmee scoort de bouwsteen zeer negatief voor 

natuur in vergelijking met de andere bouwstenen (--). 

 

Het nieuwe deel tussen De Zilk en de N205 bevindt zich in een landschappelijk waardevol 

en open gebied. De doorsnijding vandit landschap leidt tot een aantasting van de ruimtelijke 

kwaliteit (-).  

 

 

4.3 Bouwsteen Midden 

In bouwsteen Midden is sprake van de aanleg van nieuwe infrastructuur tussen de N206 en 

de N208 en van opwaardering van de N207 tussen de N208 en de N205.  

 

Uit de verkeerskundige analyse blijkt dat bouwsteen Midden geen relevant effect op de 

verdeling van verkeer in de grensstreek heeft (<5% afname verkeer op kwetsbare 

verbindingen, zie voorgaand hoofdstuk). Er is geen relevant effect op leefmilieu (0).  

 

Bouwsteen midden doorsnijdt geen EHS, maar wel een ecologische verbindingszone bij 

Ruigenhoek (Leidse Trekvaart). Dit hoeft echter geen invloed te hebben op de werking van 

de ecologische verbindingszone. Voor de bouwsteen Midden blijkt uit de verkeersanalyses 

dat er wel sprake is van een toename van verkeersbewegingen nabij het Natura 2000-

gebied Kennemerland-Zuid. Deze toename is weliswaar kleiner dan de toename als gevolg 

van bouwsteen Noord, significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen 

van het Natura 2000-gebied kunnen niet worden uitgesloten. Daarmee scoort bouwsteen 

Midden negatief (-).  

 

Het nieuwe deel tussen de N206 en de N208 bevindt zich in een open en karakteristiek 

landbouwgebied. Voor het op te waarderen deel tussen de N208 en de N205 is dit niet het 

geval. De doorsnijding van het landschap tussen de N206 en de N208 leidt tot een 

aantasting van de ruimtelijke kwaliteit (-). Verder is de invloed op de ruimtelijke kwaliteit 

gering. 

 

 

4.4 Bouwsteen Zuid 

In bouwsteen Zuid is sprake van de aanleg van nieuwe infrastructuur tussen de N207 en de 

N208 in de vorm van een zuidoostelijke rondweg Lisse met aftakking naar de A44. 

Daarnaast is sprake van opwaardering van de N443 tussen de N206 en de N208, inclusief 

opwaardering van de N450.  

 

Bouwsteen Zuid heeft evenals bouwsteen Midden geen relevant effect op de verdeling van 

verkeer in de grensstreek (<5% afname verkeer op kwetsbare verbindingen). Per saldo is er 

dan ook geen relevant effect op leefmilieu (0).  

 

Voor het natuurlijk milieu geldt dat bouwsteen Zuid geen EHS doorsnijdt, maar wel een 

ecologische verbindingszone bij Lisse (Ringvaart). Dit hoeft echter geen invloed te hebben 

op de werking van de ecologische verbindingszone. Verder is bij bouwsteen Zuid direct 

langs het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid sprake van een kleine afname van 

verkeer. Op wat grotere afstand is sprake van een toename van verkeer. Door deze 
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verschuiving in de verdeling van het verkeer kunnen significant negatieve effecten op de 

instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied per saldo niet worden 

uitgesloten. Dat wordt als negatief beoordeeld (-). 

 

Het nieuwe deel tussen de N207 en de N208 (randweg Lisse) bevindt zich in een open 

gebied, dat deels waardevol is (het deel ten westen van de Ringvaart). Voor het op te 

waarderen deel tussen de N208 en de N205 wordt een aantal doorstromingsmaatregelen 

doorgevoerd met beperkt ruimtelijk effect. De doorsnijding van het landschap door de 

randweg van Lisse leidt tot een aantasting van de ruimtelijke kwaliteit (-). Verder is de 

invloed op de ruimtelijke kwaliteit gering. 

 

 

4.5 Bouwsteen Gespreid 

In bouwsteen Gespreid is sprake van de aanleg van nieuwe infrastructuur op de volgende 

plekken: 

- aan de zuidkant van Bennebroek tussen de N208 en de Hillegommerdijk; 

- een oostelijke randweg Vogelenzang; 

- een aansluiting tussen de A44 en de Voorhouterweg bij Rijnsburg. 

Daarnaast is sprake van opwaardering van wegen op een aantal plekken binnen de 

bebouwde kom.  

 

Uit de verkeerscijfers blijkt dat de maatregelen uit de bouwsteen Gespreid leiden op een 

aantal plekken tot een lokale wijziging van de verkeersstromen, waarbij ook een beperkte 

afname van verkeer op kwetsbare routes plaatsvindt. Het gaat om een beperkt aantal 

plekken waar sprake is van een afname en de afname is veelal beperkt (5 tot 10%). Per 

saldo is daarom sprake van een beperkt positief effect voor het leefmilieu is (0/+). 

 

Er is een natuurinventarisatie uitgevoerd voor het noordelijke deel van het gebied 

waarbinnen bouwsteen Gespreid zich bevindt (Inventarisatie natuurgegevens 

Duinpolderweg N206-A4, Grontmij, dec 2013). Hierin komt naar voren dat er verschillende 

beschermde soorten met betrekking tot de Flora- en faunawet en Rodelijstsoorten in het 

gebied voorkomen, zoals buizerd, ooievaar, grote kaardenbol. 

De maatregelen van bouwsteen Gespreid doorsnijden geen EHS. De maatregelen in het 

zuidelijke deel van het gebied (bij Rijnsburg) waarbinnen bouwsteen Gespreid zich bevindt, 

grenzen wel aan een weidevogelgebied. Effecten hierop zijn naar verwachting beperkt, 

omdat deze grotendeels zullen wegvallen tegen de effecten van de eveneens naastgelegen 

A44. 

 

Bij de bouwsteen Gespreid is nabij het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid sprake van 

een afname van verkeer. Iets verderop gelegen is sprake van een toename. Daarnaast geldt 

hetzelfde nabij de Natura 2000-gebieden Coepelduynen en Meijendel en Berkheide, 

eveneens gevoelig voor stikstofdepositie. Vanwege deze verschuiving bestaat de 

mogelijkheid dat significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van het 

Natura 2000-gebied per saldo niet kunnen worden uitgesloten. Om deze reden wordt 

Gespreid beoordeeld als negatief ten aanzien van natuurlijk milieu (-). 

 

Het nieuwe deel aan de zuidkant van Bennebroek ligt aan de rand van een landschappelijk 

waardevol gebied en het nieuwe deel bij Vogelenzang doorsnijdt een bosje en groen 

rondom Vogelenzang in een besloten gebiedje. Het nieuwe deel bij Rijnsburg ligt niet in een 

gebied met bijzondere landschappelijke waarden, echter zal de benodigde ongelijkvloerse 

aansluiting op de A44 inclusief geluidscherm goed zichtbaar zijn voor de omgeving. De 

invloed op het landschap bij Bennebroek, Vogelenzang en Rijnsburg leidt tot een beperkte 
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aantasting van de ruimtelijke kwaliteit (0/-). Verder is de invloed op de ruimtelijke kwaliteit 

gering. 

 

 

4.6 Milieukundige conclusies 

In onderstaande tabel zijn de kwalitatieve effectbeoordelingen samengevat. Over het 

algemeen leiden de bouwstenen tot negatieve effecten voor Natuurlijk milieu en Ruimtelijke 

kwaliteit en staan daar positieve effecten voor Leefmilieu tegenover. 

 

De bouwstenen Midden en Zuid scoren het minst positief, met negatieve effecten voor 

Natuurlijk milieu en Ruimtelijke kwaliteit, zonder dat daar een positief effect voor Leefmilieu 

tegenover staat. De bouwstenen Noord en Gespreid scoren ook negatief op Natuurlijk milieu 

en Ruimtelijke kwaliteit, echter met een positief effect voor Leefmilieu.  

 

Ruimtelijke kwaliteit is nu vooral belicht vanuit in invalshoek dat een nieuwe weg een grote 

ruimtelijke impact veroorzaakt ten opzichte van de bestaande situatie. Echter, er liggen met 

de aanleg van de nieuwe weg ook kansen om de ruimtelijke kwaliteit in bepaalde gebieden 

aan te pakken of te verbeteren. Een weg hoeft immers geen aantasting te zijn van de 

ruimtelijke kwaliteit. Kansen voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit moeten in de 

volgende planfase verder opgepakt worden. 

 

Tabel 8. Resultaten milieukundige analyse bouwstenen 

Aspect Bouwsteen 

Noord Midden Zuid Gespreid 

Leefmilieu + 0 0 0/+ 

Natuurlijk milieu -- - - - 

Ruimtelijke kwaliteit - - - 0/- 
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5 Globale kostenraming bouwstenen 

Van de Bouwstenen zijn indicatieve kostenramingen (v2) gemaakt. In onderstaande tabel is 

het overzicht van de geraamde investeringskosten opgenomen. 

 

Tabel 9. Resultaten globale kostenraming bouwstenen 

Globale kostenraming Bouwsteen 

Noord Midden Zuid Gespreid 

Investeringskosten  

(in miljoen euro) 

€ 153 € 72 € 103 € 90 

 

De raming kent in deze fase een geschatte bandbreedte van -30% en +40%. De bedragen 

zijn exclusief B.T.W., prijspeil is juni 2014.  

 

De raming is opgezet met behulp van de Standaard Systematiek Kostenramingen 

(SSK2010) volgens publicatie 137 van CROW en omvat de Investeringskosten, bestaande 

uit: 

- Bouwkosten 

- Vastgoedkosten 

- Engineeringskosten 

- Overige Bijkomende Kosten 

- Risicoreservering 

 

De Engineeringskosten en Overige Bijkomende Kosten zijn voornamelijk procentueel 

bepaald ten opzichte van de Voorziene Bouwkosten. Een groot aandeel van de kosten zijn 

de Vastgoedkosten, variërend van 14% tot 24% van het subtotaal van de 

Investeringskosten.  
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6 Gevoeligheidsanalyse WLO-
scenario RC 

6.1 Inleiding 

Het CPB heeft bij het opstellen van de WLO – scenario’s naast het meest gehanteerde 

Global Economy (GE) groeiscenario (hoge economische groei) ook een Regional 

Community (RC) groeiscenario opgesteld (lage economische groei). Voor de in 2008 

uitgevoerde Grensstreekstudie is alleen het scenario met hoge groei van destijds (het EC 

scenario) gehanteerd.  

 

Het RC-scenario wijkt in de beleidsinstellingen en sociaal-economische gegevens
11

 (SEG’s) 

af van het GE-scenario. Ten opzichte van de reguliere SEG’s van het VENOM2013 voor het 

planjaar 2030 RC, is in deze studie ook de geplande woningbouw in Valkenburg 

meegenomen. 

 

In deze Actualisatie wordt het RC scenario gebruikt om de bandbreedte en robuustheid van 

maatregelen inzichtelijk te maken. De centrale vraag in deze gevoeligheidsanalyse is of de 

bouwstenen onderling anders scoren dan in het GE scenario. 

 

6.2 Verkeerskundige beoordeling 

De beoordeling van de modelresultaten in het RC scenario is op identieke wijze uitgevoerd 

als in het GE scenario. In deze paragraaf wordt de eindbeoordeling op de 6 opgaven 

gepresenteerd en worden de eventuele verschillen met het GE-scenario besproken. Voor de 

achterliggende tabellen (conform de tabellen die gemaakt zijn voor de GE beoordeling) 

wordt verwezen naar bijlage 2.  

 

Verkeerskundig kan geconcludeerd worden dat in het RC scenario de verkeersintensiteiten 

circa 20 – 25% lager zijn dan de verkeersintensiteiten in het GE scenario. 

 

Voor de bouwstenen Noord, Midden en Zuid is de beoordeling identiek aan de beoordeling 

van de bouwstenen op basis van het GE scenario. Voor de bouwsteen Gespreid doen zich 

twee afwijkingen voor: 

- Opgave 1: De bouwsteen Gespreid wordt minder goed beoordeeld, omdat de 

verkeersintensiteit op de N206 Vogelenzangseweg niet significant afneemt ten 

opzichte van de autonome situatie (in het GE scenario is er wel een significante 

afname zichtbaar). De beoordeling verschuift daardoor van “deels” kansrijk” naar 

“nauwelijks kansrijk”. 

- Opgave 5: De bouwsteen Gespreid wordt hetzelfde beoordeeld, maar de maatregel 

leidt wel tot een ander gebruik van de aansluitingen op de A44. Per saldo verandert 

de beoordeling niet. 

 

                                            
11

 De sociaal-economische gegevens beschijven bijvoorbeeld de huidige en de in de toekomst 

verwachte aantallen inwoners en arbeidsplaatsen per gebied.  
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De conclusies ten aanzien van de scores van de bouwstenen onderling zijn nagenoeg gelijk 

aan die op basis van het GE scenario. De eindconclusie is dan ook dat de verkeerskundige 

onderbouwing om tot de voorkeursbouwsteen te geraken ‘scenario-onafhankelijk’ is. 

 

 

6.3 Milieukundige beoordeling 

Omdat in het RC-scenario de verkeersintensiteiten circa 20 – 25% lager zijn dan in het GE-

scenario, is de invloed van de bouwstenen op Leefmilieu en Natuurlijk milieu in het RC-

scenario eveneens geringer dan hiervoor beschreven. Het beeld verandert echter niet en de 

conclusies ten aanzien van de beoordeling van de bouwstenen blijft staan. Omdat de 

invloed op ruimtelijke kwaliteit onafhankelijk is van de verkeersintensiteiten, verandert er 

voor dit aspect niets in het RC-scenario ten opzichte van het GE-scenario. 
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7 Gevoeligheidsanalyse 
opwaardering (Nieuwe) 
Bennebroekerweg 

7.1 Inleiding 

Ten tijde van Grensstreekstudie werd het opwaarderen van de Nieuwe Bennebroekerweg 

(als verbinding tussen N205 en Spoorlaan) als autonome ontwikkeling gezien. Dit is 

inmiddels niet meer het geval. Het belang van deze verbinding zal met de komst van de 

verbinding N206 – N205 (bouwsteen Noord) echter wel toenemen. 

 

In 2014 is de aansluiting A4 Hoofddorp-Zuid opengesteld voor het verkeer, met aansluiting 

op de Bennebroekerweg. De huidige Bennebroekerweg tussen Spoorlaan en A4 is van 

onvoldoende kwaliteit om verkeersstromen die daarmee gepaard gaan veilig te kunnen 

verwerken
12

.  

 

In de NRD zijn de weggedeeltes Nieuwe Bennebroekerweg (Deltaweg – Spoorlaan) en 

Bennebroekerweg (Spoorlaan – A4) opgenomen in de onderzoekslast. In de MER zal 

onderzocht worden: 

- In hoeverre een opwaardering van de huidige Nieuwe Bennebroekerweg met 2x1 

rijstroken naar een 80 km/uur weg met 2x2 rijstroken toegevoegde waarde heeft. 

- Wat het beste alternatief is voor verdere opwaardering van de verbinding 

Spoorlaan – A4: 

o Opwaarderen bestaande tracé, via het bestaande spoorviaduct 

o Nieuw aan te leggen tracé, via het bestaande spoorviaduct, ten zuiden 

van de huidige Bennebroekerweg en in het verlengde van de Nieuwe 

Bennebroekerweg 

o Doortrekken Nieuwe Bennebroekerweg, door een nieuwe tunnel onder de 

spoorlijn 

 

In dit hoofdstuk wordt inzichtelijk gemaakt wat opwaardering van de (Nieuwe) 

Bennebroekerweg voor effect heeft op de beoordeling en globale kosten van de 

bouwstenen.  

 

 

7.2 Verkeerskundige beoordeling 

Kijkend naar de opgaven, zal het opwaarderen van de (Nieuwe) Bennebroekerweg een 

samenhang kennen met de volgende twee opgaven uit de Grensstreekstudie: 

- Opgave 4: Garanderen capaciteit hoofdwegen Haarlemmermeer 

- Opgave 6: Ontsluiten bouwontwikkelingen Haarlemmermeer 

 

De robuustheid van het netwerk wordt groter en de verbinding sluit aan bij de 

woningbouwopgave in de Haarlemmermeer. Het meenemen van de opwaardering van de 

                                            
12

 Bron: Duinpolderweg, Nota Reikwijdte en Detailniveau (Stuurgroep Duinpolderweg, december 2013) 
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(Nieuwe) Bennebroekerweg zou in de scores van opgave 4 en 6 leiden tot een verbetering 

van de score. Dit is onafhankelijk van de gekozen bouwsteen.  

 

 

7.3 Globale kostenraming 

Net als voor de originele bouwstenen is voor het opwaarderen van de twee weggedeeltes 

van de (Nieuwe) Bennebroekerweg een globale kostenraming opgesteld. In onderstaande 

tabel is het overzicht van de geraamde investeringskosten opgenomen. 

 

Tabel 10. Resultaten globale kostenraming opwaarderen (Nieuwe) Bennebroekerweg 

Globale kostenraming Nieuwe Bennebroekerweg 

(Deltaweg – Spoorlaan) 

Bennebroekerweg 

(Spoorlaan – A4) 

Investeringskosten  

(in miljoen euro) 

€ 29 € 53 

 

De raming kent in deze fase een geschatte bandbreedte van -30% en +40%. De bedragen 

zijn exclusief B.T.W. met prijspeil juni 2014.  
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8 Conclusies actualisatie 
Bereikbaarheisstudie Grensstreek 

8.1 Inleiding 

De actualisatie van de Bereikbaarheidsstudie Grensstreek wordt uitgevoerd om de 

conclusies van het in 2008 uitgevoerde onderzoek op basis van actuele informatie nogmaals 

tegen het licht te houden. Het doel van de actualisatie is: 

• herijken van de conclusies 

• bepalen of de actuele informatie de eerder gedane trechtering onderbouwt. 

 

 

8.2 Verkeerskundige conclusies 

De actualisatie bevestigt de verkeerskundige conclusies die in de Bereikbaarheidsstudie 

Grensstreek zijn getrokken. Dat geldt voor zowel de afspraken uit de 

Samenwerkingsagenda (uitwerking van de noordelijke Bouwsteen, uitwerking maatregelen 

OV, onderzoek Randweg Rijnsburg, realisatie diverse lokale maatregelen middengebied) als 

voor de keuze voor het nader uitwerken van de bouwsteen Noord in de MER 

Duinpolderweg. De bouwsteen Noord scoort voor alle opgaven minimaal “deels kansrijk”. De 

andere bouwstenen scoren voor minimaal twee van de zes opgaven “nauwelijks kansrijk”. 

De actualisatie bevestigt tevens de conclusie dat de Randweg Rijnsburg uit bouwsteen 

Gespreid een positief effect heeft op de leefbaarheid in Rijnsburg en de ontsluiting van het 

zuidelijk deel van de Greenport. 

 

 

8.3 Milieukundige conclusies 

Alle bouwstenen hebben negatieve effecten voor Natuurlijk milieu en Ruimtelijke kwaliteit. 

Daar staan positieve effecten voor Leefmilieu tegenover. 

 

De bouwstenen Midden en Zuid hebben negatieve effecten voor Natuurlijk milieu en 

Ruimtelijke kwaliteit, zonder dat daar een positief effect voor Leefmilieu tegenover staat. De 

bouwstenen Noord en Gespreid scoren ook negatief op Natuurlijk milieu en Ruimtelijke 

kwaliteit, echter met een positief effect voor Leefmilieu. 

 

8.4 Kosten 

De globale kostenramingen (bandbreedte -30% - +40%) variëren tussen € 72 miljoen en € 

153 miljoen, exclusief BTW. Dit is in de volgende tabel weergegeven. 

 

Tabel 11. Resultaten globale kostenraming opwaarderen (Nieuwe) Bennebroekerweg 

Globale kostenraming Bouwsteen 

Noord Midden Zuid Gespreid 

Investeringskosten  

(in miljoen euro) 

€ 153 € 72 € 103 € 90 

 



46 

8.5 Invloed gevoeligheidsanalyses 

In het kader van de actualisatie zijn twee gevoeligheidsanalyses uitgevoerd, één naar de 

invloed ven het te hanteren WLO-scenario en één naar de wijze waarop het opwaarderen 

van de (Nieuwe) Bennebroekerweg (tracés Deltaweg – Spoorlaan – A4) in het onderzoek is 

meegenomen. 

 

WLO-scenario 

De verkeersprognoses zijn uitgevoerd op basis van het Global Economy (GE) scenario. Dat 

is een scenario met een hoge economische groei. De gevoeligheidsanalyse is uitgevoerd 

voor het Regional Community (RC) scenario. Dat is een scenario met lage economische 

groei.  

Verkeerskundig kan geconcludeerd worden dat in het RC scenario de verkeersintensiteiten 

circa 20 – 25% lager zijn dan de verkeersintensiteiten in het GE scenario. De 

verkeerskundige beoordeling van de bouwstenen wijzigt alleen voor de bouwsteen 

Gespreid, waarbij de opgave “Terugdringen van de omgevingshinder door noord-zuid 

verkeer in Zuid-Kennemerland” in plaats van “deels kansrijk” nu “nauwelijks kansrijk” scoort. 

 

De eindconclusie is dat de verkeerskundige onderbouwing om te komen tot een 

voorkeursbouwsteen is ‘scenario-onafhankelijk’. 

 

Opwaarderen (Nieuwe) Bennebroekerweg 

Het opwaarderen van de (Nieuwe) Bennebroekerweg zorgt voor een grotere robuustheid 

van het netwerk en een betere ontsluiting van de woningbouwopgave in de 

Haarlemmermeer. Het meenemen van de opwaardering van de (Nieuwe) Bennebroekerweg 

zou (onafhankelijk van de gekozen bouwsteen) bij opgave 4 en 6 leiden tot een verbetering 

van de score. 
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DEEL B: MAATREGELPAKKET 
NOG BETER 
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9 Pakket NOG Beter conform 
Grensstreekstudie 

9.1 Inleiding 

Het platform Noordelijke Ontsluiting Greenport (N.O.G.) heeft in 2011 het pakket NOG Beter 

gepresenteerd als mogelijke oplossing voor de verkeersproblematiek in het gebied
13

. Het 

pakket is ingediend als reactie op de Notitie Reikwijdte en detailniveau (NRD) van de 

Duinpolderweg. De NRD heeft betrekking op de uitwerking van de bouwsteen Noord, één 

van de vier projecten naar aanleiding van de Grensstreekstudie. In de nota van 

beantwoording is toegezegd om het pakket verkeerskundig door te rekenen, gelijk aan de 

bouwstenen uit de Grensstreekstudie. Daarnaast is toegezegd het pakket kwalitatief te 

beoordelen op milieu- en natuureffecten. De eveneens beloofde toetsing aan de 

doelstellingen zoals geformuleerd in de NRD wordt in hoofdstuk 8 behandeld.  

 

In dit hoofdstuk wordt invulling gegeven aan de integrale doorrekening en vergelijking van 

het pakket NOG Beter met de originele bouwstenen. Omdat in deel A de keuze voor 

bouwsteen Noord wordt herbevestigd, worden de scores vergeleken met de bouwsteen 

Noord. Voor de onderbouwende analyses van de scores van bouwsteen Noord wordt 

verwezen naar hoofdstuk 3 van deze rapportage (Deel A). 

 

 

9.2 Het pakket 

Maatregelpakket NOG Beter is samengesteld uit maatregelen in de gehele grensregio, 

zowel voor autoverkeer als openbaar vervoer.  

 

De maatregelen voor het autoverkeer zijn: 

- Nieuwe verbinding tussen de N205 en de Weerlaan in Hillegom 

- Opwaarderen bestaande Weerlaan en verbinding tussen Weerlaan en N206 

- Doortrekken van de N205 naar de N208, ten zuiden van Lisse (afwijkend van 

Bouwsteen Zuid sluit deze weg aan op de bestaande Rooverbroekdijk / 

Ruishornlaan). Deze doorgetrokken N205 wordt aangesloten op de A44 bij de ge-

upgrade aansluiting ter hoogte van de Hoofdvaart (Abbenes). 

- Randweg Rijnsburg (N206 – A44) 

o Een noordelijke weg langs Rijnsburg met nieuwe aansluiting op de A44; 

o FloraHolland aangesloten op de randweg; 

o Herinrichting Brouwerstraat in Rijnsburg naar 30 km/u (betreft reeds 

autonome maatregel en is daarom geen onderdeel meer van het pakket). 

 

                                            
13

 NOG Beter! Een BETER alternatief voor de Noordelijke Ontsluiting Greenport (Werkgroep NOG 

Beter, december 2011) 
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Figuur 11. Afbeelding bouwsteen NOG Beter (noordelijk en zuidelijk deel) 

 

De maatregelen voor het openbaar vervoer zijn: 

– Uitbreiding lijn 310 Amsterdam – Schiphol – Nieuw Vennep – Lisse 

– Nieuwe lijn 160 Hoofddorp – Hillegom 

– Nieuwe lijn 165 Lisserbroek - Leiden 

– Wijziging lijn 59 Noordwijk – station Sassenheim 

– Wijziging lijn 361 Schiphol – Noordwijk 

– Terugbrengen van onderstaande lijnen, inclusief aanpassing (/verhoging) frequentie 

en/of aanpassing (/verkorting) reistijd van enkele van deze lijnen: 

o Lijn 57 Leiden – Noordwijkerhout – Haarlem 

o Lijn 90 Den Haag – Noordwijkerhout – Nieuw Vennep 

o Lijn 51 Lisse – Leiden 

o Lijn 250 snelbus Lisse – Leiden 
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Een deel van de maatregelen zijn reeds opgenomen in de dienstregeling 2014. De HOV 

verbinding Schiphol – Noordwijk is in voorbereiding en wordt als autonome maatregel 

verondersteld.  

 
 

9.3 Verkeerskundige analyse 

In deze paragraaf worden de resultaten van de verkeerskundige analyses per opgave van 

de Grensstreekstudie weergegeven. In bijlage 1 zijn de verkeerscijfers weergegeven.  

 

Opgave 1: Terugdringen omgevingshinder noord-zuid verkeer 

Bij deze opgave wordt invulling gegeven aan de mate waarin de hinder van noord-zuid 

verkeer voor de omgeving in de kernen in Zuid-Kennemerland wordt teruggedrongen. 

De beoordeling vindt plaats door de intensiteiten te vergelijken op de Vogelenzangseweg 

(N206), Herenweg (N208) en Glipperdreef. Dit zijn kwetsbare wegen, waar aanwezigheid 

van grote verkeersstromen leidt tot omgevingshinder. Een daling wordt hier als positief 

beoordeeld. De kansrijkheid van bouwstenen wordt bepaald op basis van het gesommeerde 

effect op de drie kwetsbare wegen. Wanneer verbindingen het verkeer om de betreffende 

kernen heen leidt wordt gesproken van een robuuste verbinding, een toename hier wordt als 

positief beoordeeld. De Drie Merenweg (N205) betreft een robuuste verbinding, waar ruimte 

is om extra verkeer te faciliteren. 

 

Tabel 12. Verkeersintensiteiten avondspits 2030 GE opgave 1 (geïndexeerd met autonome situatie 

2030 GE = 100, donker gearceerd is verschil groter dan 10%, licht gearceerd is verschil groter dan 5%. 

Arcering is gebaseerd op niet-afgeronde getallen).
14

 

Opgave 1: Terugdringen omgevingshinder 
noord-zuid verkeer Autonoom Noord NOG Beter 

1.1 N206, Vogelenzangseweg 3.000 100 63 96 

1.2 N208, Herenweg 1.900 100 100 97 

1.3 Glipperdreef 1.400 100 112 103 

1.4 N205, Drie Merenweg 5.300 100 127 107 

  Totaal kwetsbaar 6.300 100 85 98 

  Totaal robuust 5.300 100 127 107 

* Ter toelichting: 1.1 t/m 1.3 zijn kwetsbaar, 1.4 is robuust. 

 

Het pakket NOG Beter leidt niet tot een significante daling op kwetsbare verbindingen. De 

intensiteit op de robuuste N205 stijgt met 7%. NOG Beter wordt als nauwelijks kansrijk 

beoordeeld op opgave 1.  

 

Opgave \ Bouwsteen Noord NOG Beter 

Opgave 1 Terugdringen 

omgevingshinder N-Z verkeer kansrijk 

nauwelijks 

kansrijk 

 

 

Opgave 2: Slechten Ringvaart als barrière 

Het slechten van de Ringvaart als barrière voor verkeer tussen de Bollenstreek en 

Kennemerland is beoordeeld door de intensiteiten te vergelijken op de bruggen over de 

Ringvaart. De bruggen in Bennebroek, Hillegom en Lisse zijn kwetsbaar (locaties 1, 2 en 3), 

een daling is hier als positief beoordeeld. De bruggen in de N201, N207, A44 en de nieuwe 

oeververbinding worden als robuust beschouwd (locaties 4, 5, 6 en 7). Een verschuiving van 

verkeer naar deze bruggen is wenselijk. De locaties van de twee nieuwe oeververbindingen 

in NOG Beter verschillen van de nieuwe verbinding in bouwsteen Noord. 

                                            
14

 Doordat de absolute waarden zijn gesommeerd voor de categorieën kwetsbaar en niet kwetsbaar zijn 

de waarden onderaan de tabel niet de rekenkundige gemiddelden van de indexwaarden. 
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Tabel 13. Verkeersintensiteiten avondspits 2030 GE opgave 2 (geïndexeerd met autonome situatie 

2030 GE = 100, donker gearceerd is verschil groter dan 10%, licht gearceerd is verschil groter dan 5%. 

Arcering is gebaseerd op niet-afgeronde getallen.) 

Opgave 2: Slechten Ringvaart als barrière Autonoom Noord NOG Beter 

2.1 Bennebroek - Zwaanshoek 1.500 100 67 92 

2.2 Hillegom - Beinsdorp 1.900 100 62 49 

2.3 Lisse - Lisserbroek 1.900 100 95 81 

2.4 N201 5.700 100 99 100 

2.5 N207 4.100 100 75 80 

2.6 A44 13.900 100 96 104 

2.7 
Nieuwe oeververbinding  
(verschilt per bouwsteen) 

nvt nvt 4.300 
2.100  
1.100 

  Totaal kwetsbaar 5.300 100 75 73 

  Totaal robuust 23.700 100 112 113 

 

* Ter toelichting: 2.1 t/m 2.3 zijn kwetsbaar, de overige wegen zijn robuust. De getallen bij 

2.7 Nieuwe oeververbinding(en) zijn niet geïndexeerd, maar absoluut weergegeven.  

 

De twee nieuwe (oever)verbindingen in Hillegom en Lisse trekken verkeer van alle 

bestaande bruggen, met uitzondering van de A44 en N201. De totale afname op de 

kwetsbare bruggen bedraagt 27%, terwijl het verkeer op de robuuste verbindingen per saldo 

toeneemt met 13%. Het pakket wordt op opgave 2 als kansrijk beoordeeld.  

 

Opgave \ Bouwsteen Noord NOG Beter 

Opgave 2 Slechten Ringvaart 

als barrière kansrijk kansrijk 

 

 

Opgave 3: Garanderen bereikbaarheid Greenport en leefbaarheid woonkernen 

Deze opgave is opgedeeld uit 2 aparte opgaven, die hieronder apart zijn beoordeeld. 

Uiteindelijk is het totaaloordeel opgebouwd uit de score op beide opgaven. 

 

Bereikbaarheid Greenport 

De bereikbaarheid van de Greenport Duin- en Bollenstreek is kwalitatief beoordeeld, waarbij 

is gekeken naar de kwaliteit van de ontsluiting van de Greenport richting de rijkswegen A4, 

A9 en A44. Daarbij is, naast de kwaliteit van de ontsluiting, ook de mate waarin de 

omgeving ontlast wordt, meegenomen. 

 

De nieuwe verbindingen bij Lisse en Hillegom zorgen voor een verbeterde ontsluiting van 

delen van de Greenport. De Randweg Rijnsburg zorgt voor een betere ontsluiting van het 

zuidelijk gedeelte van de Greenport. Het pakket wordt op dit deelaspect als kansrijk 

beoordeeld. 

 

Leefbaarheid woonkernen 

De leefbaarheid in de woonkernen van de Bollenstreek is beoordeeld door de intensiteiten 

te vergelijken in de woonkernen van Rijnsburg (Brouwerstraat), Sassenheim (Hoofdstraat-

Parklaan), Lisse (N208) en Hillegom (N208). Dit zijn kwetsbare verbindingen, waar een 

daling als positief wordt beoordeeld. 
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Tabel 14. Verkeersintensiteiten avondspits 2030 GE opgave 3 (geïndexeerd met autonome situatie 

2030 GE = 100, donker gearceerd is verschil groter dan 10%, licht gearceerd is verschil groter dan 5%. 

Arcering is gebaseerd op niet-afgeronde getallen). 

Opgave 3: Bereikbaarheid Greenport en 
leefbaarheid woonkernen Autonoom Noord NOG Beter 

3.1 Brouwerstraat, Rijnsburg 1.100 100 100 58 

3.2 Hoofdstraat-Parklaan, Sassenheim 1.100 100 99 99 

3.3 N208, Lisse 2.300 100 97 89 

3.4 N208, Hillegom 2.800 100 86 94 

  Totaal kwetsbaar 7.300 100 94 88 

 

De Randweg Rijnsburg trekt verkeer weg van de Brouwersstraat door Rijnsburg. Hierbij 

moet opgemerkt worden dat de Brouwersstraat in de autonome situatie al is afgewaardeerd 

tot 30 km/uur
15

. De nieuwe verbinding ten zuiden van Lisse met aansluiting op de A44 zorgt 

voor een daling van de intensiteit in Lisse. In Hillegom daalt de intensiteit op de N208 met 

6%. Per saldo daalt de intensiteit op kwetsbare verbindingen met 12%. Het pakket wordt als 

kansrijk beoordeeld op dit deelaspect.  

 

Totaaloordeel opgave 3 

Op beide deelaspecten scoort NOG Beter een beoordeling kansrijk, wat leidt tot een 

totaalbeoordeling op opgave 3 van kansrijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgave 4: Voldoende capaciteit hoofdwegennet Haarlemmermeer garanderen 

Garanderen van voldoende capaciteit van de hoofdwegen in de Haarlemmermeer is 

beoordeeld door de intensiteiten te vergelijken op de oost-west hoofdstructuur van de 

Haarlemmermeer, waar in de toekomst congestieproblemen worden verwacht. Dit zijn de 

N201 Kruisweg (oostelijk en westelijk van N205 en bij de A4), Nieuwe Bennebroekerweg (bij 

N205 en bij A4) en N207 (bij N205 en bij A4). Een afname van de intensiteit op deze wegen 

is positief beoordeeld.  

 

Tabel 15. Verkeersintensiteiten avondspits 2030 GE opgave 4 (geïndexeerd met autonome situatie 

2030 GE = 100, donker gearceerd is verschil groter dan 10%, licht gearceerd is verschil groter dan 5%. 

Arcering is gebaseerd op niet-afgeronde getallen). 

Opgave 4: Voldoende capaciteit garanderen 
hoofdwegen Haarlemmermeer Autonoom Noord NOG Beter 

4.1 Kruisweg, westelijk van N205 8.300 100 95 96 

4.2 Kruisweg, oostelijk van N205 8.800 100 100 100 

4.3 N201 bij A4 7.400 100 98 99 

4.4 Nieuwe Bennebroekerweg bij N205 2.400 100 163 91 

4.5 Nieuwe Bennebroekerweg bij A4 4.200 100 105 102 

4.6 N207 bij N205 3.400 100 91 113 

4.7 N207 bij A4 5.400 100 97 92 

  Totaal 39.900 100 102 99 

 

                                            
15

 In de Grensstreekstudie 2008 was de Brouwersstraat opgenomen als een 50 km/u weg.  

Opgave \ Bouwsteen Noord NOG Beter 

Opgave 3a Bereikbaarheid 

Greenport  kansrijk kansrijk 

Opgave 3b Leefbaarheid 

woonkernen 

deels 

kansrijk kansrijk 

Opgave 3 Totaalafweging 

Greenport/leefbaarheid 

deels 

kansrijk kansrijk 
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De nieuwe verbinding tussen de Weerlaan (Hillegom) en N205 leidt tot een afname van het 

verkeer op de Nieuwe Bennebroekerweg bij de N205. Op de N207 direct ten oosten van de 

N205 neemt de verkeersintensiteit met 13% toe, terwijl nabij de A4 een afname van 8% op 

de N207 wordt geregistreerd. De afnames zijn omvangrijker dan de toenames. Het pakket 

wordt als deels kansrijk beoordeeld.  

 

Opgave \ Bouwsteen Noord NOG Beter 

Opgave 4 Capaciteit 

hoofdwegennet H'meer 

deels 

kansrijk 

deels 

kansrijk 

 

 

Opgave 5: Herstructureren verdeelstructuur A44 

Herstructureren van de verouderde autoverdeelstructuur vanaf de A44 is beoordeeld door 

het gebruik van de aansluitingen van de A44 tussen de Hoofdvaart en de N206 kwantitatief 

in beeld te brengen. Daarnaast zijn ook kwalitatieve aspecten meegewogen, zoals het 

opwaarderen van aansluitingen of ontlasten van bestaande aansluitingen en doorgaande 

wegen (N443 en N444) door maatregelen. Een extra aansluiting zal (vanwege de vele 

aansluitingen op korte afstand van elkaar) leiden tot extra verstoring
16

 van de doorstroming 

en wordt als negatief beoordeeld. Herverdeling zou moeten zorgen voor een betere 

doorstroming op de A44 en aanliggende wegen. Een afname op de A44 is als positief 

beoordeeld, terwijl een toename als negatief is beoordeeld. 

 

Tabel 16. Verkeersintensiteiten avondspits 2030 GE opgave 5 (geïndexeerd met autonome situatie 

2030 GE = 100, donker gearceerd is verschil groter dan 10%, licht gearceerd is verschil groter dan 5%. 

Arcering is gebaseerd op niet-afgeronde getallen). 

Opgave 5: Herstructureren verdeelstructuur 
A44 Autonoom Noord NOG Beter 

5.2 aansluiting Abbenes 1.500 100 90 180 

5.3 aansluiting Noordwijkerhout 2.800 100 98 80 

5.4 aansluiting Warmond 1.400 100 81 93 

5.5 aansluiting Sassenheim 2.700 100 99 99 

5.6 aansluiting Noordwijk 4.200 100 102 106 

5.7 aansluiting Oegstgeest 4.500 100 98 97 

5.N nieuwe aansluiting nvt nvt nvt 3300 

  Totaal 17.100 100 97 123 

  Totaal (excl. nieuwe aansluiting) 17.100 100 97 104 

 

De aansluiting Abbenes wordt opgewaardeerd, de verkeersintensiteiten op deze aansluiting 

nemen met 80% toe. De verkeersintensiteiten op de aansluitingen Noordwijkerhout 

(/Sassenheim-centrum) en Warmond nemen af. De extra aansluiting van de Randweg 

Rijnsburg leidt tot extra verstoringen van de doorstroming op de A44. Per saldo leidt het 

pakket tot een zwaardere belasting van de A44, wat als negatief wordt beoordeeld. Het 

gehele pakket wordt als deels kansrijk beoordeeld.  

 

Opgave \ Bouwsteen Noord NOG Beter 

Opgave 5 Herstructureren 

verdeelstructuur A44 

deels 

kansrijk 

deels 

kansrijk 

 

 
  

                                            
16

 Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat opening van een nieuwe aansluiting alleen mogelijk is wanneer 

een andere aansluiting wordt afgesloten.  
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Opgave 6: Ontsluiten ontwikkelingen Haarlemmermeer 

In de Bereikbaarheidsstudie Grensstreek is uitgegaan van een grootschalige 

woningbouwontwikkeling in de Westflank van de gemeente Haarlemmermeer. Ontwikkeling 

van dit woningbouwplan is inmiddels onmogelijk gebleken en vervangen door meerdere 

kleinschaligere ontwikkelingen in het gebied tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep en 

binnenstedelijk in Hoofddorp, aangevuld met organische groei van de dorpen langs de 

Ringvaart (Cruquius, Zwaanshoek, Beinsdorp en Lisserbroek) aan de westzijde van de 

Haarlemmermeer ('Parels aan de Ringvaart'). Bijdrage van de maatregelen aan de 

ontsluiting van deze woningbouwontwikkelingen is kwalitatief beoordeeld. Ontlasting van 

bestaande bruggen nabij de ‘parels’ zorgt voor een betere ontsluiting van de ‘parels’. 

Nieuwe ringvaartkruisingen dragen ook bij aan een betere ontsluiting. Beschikbaarheid van 

verkeersruimte op de wegenstructuur tussen Hoofddorp en Nieuw Vennep draagt bij aan de 

ontsluiting van ontwikkelingen in dat gebied.  

 

De nieuwe oeververbindingen ontlasten de lokale bruggen nabij Zwaanshoek, Beinsdorp en 

Lisserbroek, waardoor ontsluiting van de ‘Parels aan de Ringvaart’ wordt verbeterd. Er vindt 

een capaciteitsuitbreiding plaats van de ontsluitingsstructuur aan de zuidzijde van de 

Haarlemmermeer. De ruimtelijke ontwikkelingen in dit gebied zijn echter beperkt. Het pakket 

NOG Beter wordt als deels kansrijk beoordeeld.  

 

 

 

 

 

 

Verkeerskundige conclusie 

Het pakket NOG Beter scoort verkeerskundig goed op de opgaven 2 en 3 (slechten 

Ringvaart als barrière, garanderen bereikbaarheid Greenport en leefbaarheid woonkernen 

zuidkant van het gebied). Ook op het gebied van de capaciteit van het hoofdwegennet van 

de Haarlemmermeer, herstructurering van de verdeelstructuur A44 en het ontsluiten van de 

ontwikkelingen in de Westflank van de Haarlemmermeer liggen er kansen. Het pakket NOG 

Beter is nauwelijks kansrijk voor het terugdringen van de omgevingshinder van het noord-

zuid verkeer, in de noordkant van het gebied. 

 

Tabel 17. Geactualiseerde beoordeling bouwstenen 

Opgave \ Bouwsteen Noord NOG Beter 

Opgave 1 Terugdringen omgevingshinder N-Z verkeer kansrijk nauwelijks kansrijk 

Opgave 2 Slechten Ringvaart als barrière kansrijk kansrijk 

Opgave 3 Totaalafweging Greenport/leefbaarheid deels kansrijk kansrijk 

Opgave 4 Capaciteit hoofdwegennet H'meer deels kansrijk deels kansrijk 

Opgave 5 Herstructureren verdeelstructuur A44 deels kansrijk deels kansrijk 

Opgave 6 Ontsluiten ontwikkelingen Haarlemmermeer deels kansrijk deels kansrijk 

  

 

  

Opgave \ Bouwsteen Noord NOG Beter 

Opgave 6 Ontsluiten 

ontwikkelingen Haarlemmermeer deels kansrijk 

deels  

kansrijk 
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9.4 Milieukundige analyse 

In bouwsteen NOG Beter is sprake van de aanleg van nieuwe infrastructuur op de volgende 

plekken: 

- Verbinding tussen de N205 en de Weerlaan in Hillegom; 

- Doortrekken van de N205 naar de A44 bij de ge-upgrade aansluiting Abbenes en 

naar de Rooversbroekdijk/Ruishornlaan ten zuiden van Lisse;  

- Verbinding tussen de N449 en A44 ten noorden van Rijnsburg, met aansluiting van 

FloraHolland.  

 

Daarnaast is sprake van opwaardering van de Weerlaan, Pastoorslaan, 1e Loosterweg en 

Margrietenlaan ten noord(west)en van Hillegom. 

 

De maatregelen uit het pakket NOG Beter hebben een vergelijkbaar effect als bouwsteen 

Noord. Waar bij bouwsteen Noord de effecten met name in het noordelijke deel van de 

grensstreek plaatsvinden, ligt het accent bij NOG Beter meer in het zuidelijke deel van de 

grensstreek. 

 

Uit de verkeerscijfers blijkt dat de maatregelen uit het pakket NOG Beter per saldo leiden tot 

een zwaardere belasting van de A44. Een afname van verkeer op kwetsbare verbindingen 

leidt tot een verbetering van het leefmilieu. Dat wil zeggen een afname van geluidsbelasting, 

een verbetering van de luchtkwaliteit en daarmee een verbetering van de gezondheid. Op 

de kwetsbare verbindingen door de kernen Hillegom, Lisse en Rijnsburg daalt de 

verkeersbelasting, wat als positief voor het leefmilieu wordt beoordeeld (+).  

 

Er is een natuurinventarisatie uitgevoerd voor het gebied waarbinnen de maatregelen 

worden getroffen voor het pakket NOG Beter (Inventarisatie natuurgegevens Duinpolderweg 

(N206-A4, Grontmij, dec 2013). Hierin komt naar voren dat er verschillende beschermde 

soorten met betrekking tot de Flora- en faunawet en Rodelijstsoorten in het gebied 

voorkomen, zoals buizerd, ooievaar, grote kaardenbol. 

Voor het natuurlijk milieu geldt voorts het pakket NOG Beter geen EHS doorsnijdt, maar wel 

een ecologische verbindingszone bij Lisse (Ringvaart). Dit hoeft echter geen invloed te 

hebben op de werking van de ecologische verbindingszone. De maatregelen in het 

zuidelijke deel van het gebied (bij Rijnsburg) waarbinnen het pakket NOG Beter zich 

bevindt, grenzen aan een weidevogelgebied. Effecten hierop zijn naar verwachting beperkt, 

omdat deze grotendeels zullen wegvallen tegen de effecten van de eveneens naastgelegen 

A44. 

Verder zijn in het pakket NOG Beter op enige afstand van de Natura 2000-gebieden 

Kennemerland-Zuid, Coepelduynen en Meijendel en Berkheide zowel af- als toenames van 

verkeer te verwachten. Mogelijk dat vanwege deze verschuiving een kans bestaat dat 

significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-

gebied per saldo niet kunnen worden uitgesloten. Daardoor scoort het pakket voor natuurlijk 

milieu negatief (-). 

 

De aanpassingen aan de infrastructuur aan de noordkant van Hillegom liggen deels binnen 

Hillegom. Infrastructurele aanpassingen die van invloed zijn om de ruimtelijke kwaliteit in de 

kernen zijn geluidschermen. Het plaatsen van geluidschermen hebben een grote ruimtelijke 

impact in de kernen. Deels liggen de aanpassingen buiten Hillegom, in een gebied met 

beperkte waarde. Het nieuwe deel tussen de N207 en de N208 (randweg Lisse) bevindt zich 

in een open gebied. Waar in de bouwsteen Zuid een deel van de randweg Lisse doorloopt in 

het waardevolle gebied ten westen van de ringvaart, is dat in de bouwsteen NOG Beter 

beperkter het geval. Het nieuwe deel bij Rijnsburg ligt niet in een gebied met bijzondere 

waarden, echter zal de benodigde ongelijkvloerse aansluiting op de A44 inclusief 

geluidscherm goed zichtbaar zijn voor de omgeving.  
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De invloed op de kernen en het landschap bij Hillegom, Lisse en Rijnsburg leidt tot een 

aantasting van de ruimtelijke kwaliteit (-). 

 

Onderstaande tabel toont de scores van NOG Beter in vergelijking tot bouwsteen Noord. De 

milieueffecten zijn vergelijkbaar. Het negatieve effect van NOG Beter op het natuurlijk milieu 

is echter kleiner dan bij bouwsteen Noord, waardoor het pakket milieukundig beter scoort.  

 

Tabel 18. Resultaten milieukundige analyse bouwstenen 

Aspect Bouwsteen 

Noord 

Pakket 

NOG Beter  

Leefmilieu + + 

Natuurlijk milieu -- - 

Ruimtelijke kwaliteit - - 

 

 

9.5 Globale kostenraming 

Net als voor de bouwstenen uit de Grensstreekstudie is een indicatieve kostenraming 

opgesteld voor het maatregelpakket NOG Beter. In onderstaande tabel is het overzicht van 

de geraamde investeringskosten opgenomen. 

 

Tabel 19. Globale raming investeringskosten bouwsteen Noord en pakket NOG Beter 

Globale kostenraming Bouwsteen 

Noord 

Pakket  

NOG Beter  

Investeringskosten  

(in miljoen euro) 

€ 153 € 224 

 

De raming kent in deze fase een geschatte bandbreedte van -30% en +40%. De bedragen 

zijn exclusief B.T.W., prijspeil is juni 2014.  

 

De raming is opgezet conform CROW publicatie 137 opgezet met behulp van de Standaard 

Systematiek Kostenramingen (SSK2010) en omvat de Investeringskosten, bestaande uit: 

- Bouwkosten 

- Vastgoedkosten 

- Engineeringskosten 

- Overige Bijkomende Kosten 

- Risicoreservering 

 

De Engineeringskosten en Overige Bijkomende Kosten zijn voornamelijk procentueel 

bepaald ten opzichte van de Voorziene Bouwkosten. Een groot aandeel van de kosten zijn 

de Vastgoedkosten, variërend van 14% tot 24% van het subtotaal van de 

Investeringskosten. 

 

NOG Beter houdt geen rekening met gevolgmaatregelen die moeten worden uitgevoerd 

omdat het verkeer niet kan worden verwerkt op aanpalende infrastructuur, zoals een 

verbreding van de N205 tussen de nieuwe verbinding en de N205 en maatregelen op de 

bestaande Weerlaan in Hillegom. Omdat het pakket geen uitsluitsel biedt over de 

maatregelen, dan wel gevolgen, is ook niet aan te geven over welke bedragen dat zou gaan. 

De investeringskosten voor de maatregelen uit pakket NOG Beter zijn ruim 46% hoger dan 

de kosten voor bouwsteen Noord. In het licht van het vorenstaande dienen bij NOG Beter 

eventuele verdere gevolgkosten hierbij worden opgeteld. 
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9.6 Gevoeligheidsanalyse WLO-scenario RC 

De beoordeling van de modelresultaten in het RC scenario is op identieke wijze uitgevoerd 

als in het GE scenario. Voor de achterliggende tabellen (conform de tabellen die gemaakt 

zijn voor de GE beoordeling) wordt verwezen naar bijlage 2.  

 

Verkeerskundig wordt geconcludeerd dat in het RC scenario de verkeersintensiteiten circa 

20 – 25% lager zijn dan de verkeersintensiteiten in het GE scenario. De conclusies ten 

aanzien van de score van het pakket NOG Beter is gelijk aan die voor het GE scenario. 

 

 

9.7 Gevoeligheidsanalyse: Synergie verschillende onderdelen NOG Beter 

Het maatregelpakket NOG Beter is samengesteld uit maatregelen in de gehele grensregio, 

zowel voor autoverkeer als openbaar vervoer. Het combineren van (onderdelen van) 

bouwstenen heeft meerwaarde wanneer de verschillende onderdelen elkaar versterken 

en/of afhankelijk van elkaar zijn. Met andere woorden; is het effect van het totale 

maatregelpakket groter dan de som van de afzonderlijke onderdelen? Om dit effect te 

onderzoeken zijn drie analyses uitgevoerd. In de eerste plaats is het effect van het OV 

pakket op het autoverkeer onderzocht. Vervolgens heeft een vergelijking plaatsgevonden 

van de intensiteiten op verschillende wegonderdelen, tussen het totale maatregelpakket en 

de afzonderlijk berekende maatregelen. Daarnaast is onderzoek uitgevoerd naar de routes 

van het verkeer dat via de verschillende wegonderdelen rijdt (Selected Link Analyse). 

 

Effect OV maatregelen op wegverkeer 

Het effect van de OV-maatregelen op het autoverkeer is onderzocht door een aparte 

doorrekening met het verkeersmodel te maken. Onderstaande tabel toont het effect van het 

OV pakket op negen representatieve wegvakken in de Grensstreek. 

 

Tabel 20. Motorvoertuigen per etmaal, afgerond op honderdtallen 

Wegvakken Autonoom Verschil Procentueel 

A4 Hoofddorp - knp Burgerveen 253.800 -300 -0,1% 

N206 Vogelenzang - de Zilk 13.700 -50 -0,4% 

N206 de Zilk – Noordwijkerhout 22.100 -100 -0,5% 

N208 A44 – Sassenheim 27.400 -100 -0,4% 

A44 Sassenheim – Warmond 91.400 -0 -0,0% 

N207 A4 knp Burgerveen - Nieuw Vennep 35.000 +250 +0,8% 

N208 Sassenheim – Lisse 24.800 -150 -0,6% 

N205 Hoofddorp - Nieuw Vennep 12.500 +50 +0,5% 

Bennebroekerweg Hoofddorp - A4 24.600 -200 -0,8% 

 

Het effect van OV maatregelen op het autoverkeer varieert op de thermometerpunten van -

0,8% tot +0,8%. Het effect is dus minder dan +/- 5% en daarmee niet significant.  

 

Vergelijking intensiteiten op verschillende wegonderdelen 

Er heeft een vergelijking plaatsgevonden van intensiteiten op de verschillende 

wegonderdelen (‘noord’, ‘midden’ en ‘zuid’) tussen enerzijds de afzonderlijke maatregel en 

anderzijds het totale maatregelpakket. De intensiteiten op de verschillende onderdelen 

afzonderlijk zijn afgeleid uit:  
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- Noord (verbinding N208-Weerlaan-N205): Er heeft een aparte doorrekening met 

het verkeersmodel plaatsgevonden
17

.  

- Midden (Randweg Lisse en verbinding A44): Er heeft een aparte doorrekening met 

het verkeersmodel plaatsgevonden. 

- Zuid (Randweg Rijnsburg): In de Grensstreekstudie is de bouwsteen Gespreid 

beschouwd. In die bouwsteen is de Randweg Rijnsburg volgens dezelfde 

uitgangspunten gemodelleerd. De overige maatregelen binnen deze bouwsteen
18

 

zijn op grote afstand gelegen en hebben daarom geen invloed op het 

gemodelleerde effect op de Randweg Rijnsburg, waardoor het afzonderlijke effect 

hieruit kan worden afgeleid.  

 

Onderstaande tabel geeft het resultaat van de vergelijking van intensiteiten. In de rechter 

kolom is de procentuele toename weergegeven van het totale pakket, ten opzichte van de 

afzonderlijke maatregel.  

 

Tabel 21. Motorvoertuigen per etmaal, afgerond op honderdtallen 

Locatie meetpunt 

Intensiteiten (doorsnede) 

Toename 

Afzonderlijk 

Totale 

maatregelpakket 

Zuid:              Ten westen van aansluiting A44 13.300 13.700 3% 

Midden:        Ten noorden van aansluiting A44 15.000 15.000 0% 

Noord:           Ten oosten van nwe oeververbinding 15.300 15.300 0% 

 

Uit de vergelijking van de intensiteiten blijkt dat de verschillen zich beperken tot maximaal 

3% en daarmee niet significant zijn (minder dan +/- 5%).  

 

Routeversterkend effect (Selected Link Analyse) 

Er heeft onderzoek plaatsgevonden naar de routes van het verkeer dat via de verschillende 

wegonderdelen uit het pakket NOG Beter rijdt. Doel van deze analyse is om te achterhalen 

of er verkeersstromen zijn die een route (gaan) volgen via meer dan één van de 

afzonderlijke wegonderdelen, wat duidt op samenhang en een routeversterkend effect van 

de maatregelen.  

 

Tabel 22. Motorvoertuigen per etmaal, afgerond op honderdtallen 

Locatie selected link Intensiteiten  
Herkomst/bestemming 

Zuid Midden A Noord 

Zuid:            Ten westen van aansluiting A44 13.700 nvt nvt 600 4% 0 0% 

Midden A:  Ten noorden van aansluiting A44 15.000 600 4% 
nvt nvt 

600 4% 

Midden B:  Ten westen van nwe oeververbinding 8.200 0 0% 0 0% 

Noord:        Ten oosten van nwe oeververbinding 15.300 0 0% 600 4% nvt Nvt 

 

Er rijdt geen verkeer via zowel het zuidelijke als het noordelijke wegonderdeel. Deze 

maatregelen hebben dus geen onderling routeversterkend effect. Ook de Randweg Lisse 

(ter hoogte van de nieuwe oeververbinding) rijdt geen verkeer dat ook via het zuidelijk en/of 

noordelijk wegonderdeel rijdt. De verbinding van de Randweg Lisse naar de A44 herbergt 

wel verkeer dat via het zuidelijk of het noordelijke wegonderdeel rijdt. Het betreft echter 4% 

                                            
17

 In de apart doorgerekende variant is geen rekening gehouden met de (beperkte) 

capaciteitsuitbreiding van de route Pastoorslaan, 1
e
 Loosterweg en Margrietenlaan. Uit de berekening 

blijkt echter dat deze route geen capaciteitsknelpunten kent, waardoor het effect niet of nauwelijks wordt 

beïnvloedt.  
18

 Doorstromingsmaatregelen N208 in Hillegom en Bennebroek, Randweg Vogelenzang en Zuidelijke 

Randweg Bennebroek.  
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van het verkeer, waardoor het effect als niet significant wordt beoordeeld (minder dan +/- 

5%). De plots zijn opgenomen in bijlage 3.  

 

Conclusie 

Uit analyse blijkt dat de combinatie van de losse maatregelen tot het pakket NOG Beter tot 

weinig meerwaarde leidt. Het maximale onderling versterkende effect is 3%. Daarnaast is 

onderzocht in hoeverre verkeer op het ene onderdeel van het NOG Beter pakket gebruik 

maakt van andere onderdelen van het pakket. Ook hier is de onderlinge samenhang beperkt 

(minder dan 4%). Tenslotte is het effect van de openbaar-vervoer-maatregelen op het 

autoverkeer onderzocht. Dit effect is maximaal 1%. Geconcludeerd wordt dat de 

maatregelen uit het pakket NOG Beter geen noemenswaardige samenhang of synergie 

vertonen. 
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10 Pakket NOG Beter conform 
doelstellingen NRD 

10.1 Inleiding 

Na het uitvoeren van de Grensstreekstudie is een Samenwerkingsagenda opgesteld met 

daarin een viertal projecten voor de regio. Eén van die vier projecten was het verder 

studeren op Bouwsteen Noord, het project dat inmiddels Duinpolderweg heet. Sindsdien zijn 

meerdere projecten uitgevoerd en zijn uitgangspunten veranderd. Vandaar dat de opgaven 

vanuit de Grensstreekstudie niet meer dezelfde zijn, als opgenomen in de Notitie Reikwijdte 

en Detailniveau (NRD). In dit hoofdstuk vindt u een vergelijking van de doelstellingen van 

het NRD met de opgaven van de Grensstreekstudie. De resultaten van de bouwsteen Noord 

en pakket NOG worden in dit hoofdstuk naast de doelstellingen gelegd.  

 

 

10.2 Beoordeling bouwsteen en NOG Beter conform doelstellingen NRD 

In de nota van beantwoording van de NRD is toegezegd is om het pakket NOG Beter naast 

te doelstellingen van de NRD te leggen. De NRD noemt als hoofddoelstelling voor het 

project Duinpolderweg de verbetering van de verkeersafwikkeling op de oost-westverbinding 

tussen de N206 en de A4. Met dit doel dienen ook de volgende subdoelen te worden 

bereikt: 

1. Verbeteren bereikbaarheid in de regio’s Bollenstreek en Zuid-Kennemerland en 

Haarlemmermeer 

2. Verminderen sluipverkeer in de oost west relaties 

3. Verbeteren robuustheid van het verkeerssysteem 

4. Verbeteren oversteekbaarheid van de ringvaart Haarlemmermeer 

5. Per saldo beperken van doorgaand verkeer in de kernen Zwaanshoek, Beinsdorp, 

Bennebroek, Vogelenzang, Heemstede, Hillegom en de Zilk 

 

Doordat de doelstellingen in de NRD afwijken van de opgaves uit de Grensstreekstudie is 

het moeilijk een vergelijking te maken met de geactualiseerde grensstreekstudie. De 

doelstellingen uit de NRD zijn echter een één op één vertaling van de opgaves zoals in de 

NRD geformuleerd. De opgaves in de NRD zijn wel goed vergelijkbaar met de 6 

hoofdopgaves voor het wegverkeer uit de Grensstreekstudie. Daarom is in deze actualisatie 

een toets uitgevoerd op de opgaves uit de NRD. Daarmee is het ook mogelijk om een 

vergelijking te maken met de bouwsteen Noord. Dat is immers de bouwsteen die in de mer 

(en dus in de NRD) nader wordt uitgewerkt. 

 

Voor de onderbouwende analyses van de scores van bouwsteen Noord wordt verwezen 

naar hoofdstuk 3 van deze rapportage (Deel A). Voor de onderbouwende analyses van de 

scores van pakket NOG Beter wordt verwezen naar hoofdstuk 7 van deze rapportage (Deel 

B).  

 

In de volgende tabel zijn de verschillen tussen de opgaves in de Grensstreekstudie en de 

NRD weergegeven.  
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Tabel 23. Vergelijkingstabel opgaven Grensstreekstudie en opgaven NRD (verschillen onderstreept) 

Opgaven Grensstreekstudie Opgaven Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

1) Terugdringen omgevingshinder noord-zuidverkeer 

Zuid-Kennemerland 

1) Terugdringen omgevingshinder noord-

zuidverkeer Zuid-Kennemerland 

2) Slechten ringvaart als barrière 2) Slechten ringvaart als barrière 

3) Verbeteren bereikbaarheid Greenport en 

leefbaarheid woonkernen Bollenstreek 

3) Verbeteren bereikbaarheid noordelijke 

Greenport en leefbaarheid woonkernen 

Bollenstreek 

4) Garanderen voldoende capaciteit hoofdwegennet 

Haarlemmermeer 

4) Robuuster maken verkeersnetwerk 

Haarlemmermeer 

5) Herstructureren verdeelstructuur A44 opgave vervallen 

6) Ontsluiten ontwikkelingen Haarlemmermeer 
5) Accomoderen van verwachte verkeersstromen 

als gevolg van geplande woningbouwopgaven 

 

De vergelijking laat zien dat een groot deel van de opgaven van de Grensstreekstudie ook 

als opgaven van de NRD zijn geformuleerd. Er zijn echter twee wijzigingen opgetreden: 

1. De focus bij opgave 3 is verplaatst naar het noordelijke gedeelte van de 

Grensstreek. Dit heeft gevolgen voor de beoordelingsmethodiek die in de 

Grensstreekstudie is toegepast. Voor opgave 3 betekent het dat verkeerseffecten 

op de Brouwerstraat (Rijnsburg), Hoofdstraat-Parklaan (Sassenheim) en N208 

(Lisse) niet meer in de beoordeling meegenomen hoeven te worden. 

2. Opgave 5 komt in zijn geheel te vervallen. 

 

De gewijzigde focus voor opgave 3 heeft de volgende consequenties voor de beoordeling:  

- Bouwsteen Noord zorgt voor een afname van het verkeer in Hillegom. Omdat in de 

andere kernen geen significant effect wordt bereikt, is de bouwsteen als ‘deels 

kansrijk’ gescoord op het deelaspect ‘leefbaarheid woonkernen’. Met de gewijzigde 

opgaves conform NRD verandert dit oordeel naar kansrijk. Omdat de bouwsteen 

op het deelaspect ‘bereikbaarheid Greenport’ ook kansrijk scoorde, verschuift de 

totaalbeoordeling op deze opgave van deels kansrijk naar kansrijk.  

- NOG Beter zorgt voor een afname van het verkeer in Rijnsburg, Lisse en in 

mindere mate in Hillegom. Dit leidde tot een beoordeling van kansrijk op het 

deelaspect ‘leefbaarheid woonkernen’. Als de effecten in de zuidelijke kernen niet 

worden meegenomen, blijft een licht positieve afname van 6% in Hillegom staan. 

Daarmee wordt de beoordeling op dit deelaspect aangepast naar deels kansrijk. 

Op het deelaspect ‘bereikbaarheid Greenport’ scoorde NOG Beter kansrijk. De 

totaalbeoordeling verschuift door de aangepaste opgaves van kansrijk naar deels 

kansrijk.  

 

De gewijzigde beoordeling van de bouwsteen Noord en het pakket NOG Beter is in 

onderstaande tabel weergegeven.  

 

Tabel 24. Geactualiseerde beoordeling bouwsteen Noord en het pakket NOG Beter 

Opgave \ Bouwsteen Noord NOG Beter 

Opgave 1 Terugdringen omgevingshinder N-Z verkeer kansrijk nauwelijks kansrijk 

Opgave 2 Slechten Ringvaart als barrière kansrijk kansrijk 

Opgave 3 Totaalafweging Greenport/leefbaarheid kansrijk deels kansrijk 

Opgave 4 Capaciteit hoofdwegennet H'meer deels kansrijk deels kansrijk 

Opgave 5 Herstructureren verdeelstructuur A44 nvt nvt 

Opgave 6 Ontsluiten ontwikkelingen Haarlemmermeer deels kansrijk deels kansrijk 
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11 Conclusies pakket NOG Beter 

11.1 Inleiding 

De gedeputeerden Verkeer van de provincies PNH en PZH hebben bij de behandeling van 

de NRD in de respectievelijke Statenvergaderingen toegezegd het NOG Beter pakket in een 

separaat onderzoek parallel aan het opstellen van het MER voor de 1e fase (PlanMER), op 

gelijke wijze als de bouwstenen uit de Bereikbaarheidsstudie Grensstreek integraal 

verkeerskundig door te rekenen. Al eerder is een deel van het pakket aangedragen om mee 

te nemen in het PlanMER. Verder wordt het pakket getoetst aan de doelstellingen zoals 

geformuleerd in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Voor het NOG Beter 

maatregelenpakket volgt daarnaast een kwalitatieve beoordeling van de milieu- en 

natuureffecten. 

 

 

11.2 Toets aan de Bereikbaarheidsstudie Grensstreek 

Het NOG Beter pakket 

Het NOG Beter pakket is samengesteld uit maatregelen in de gehele grensstreekregio: 

– Nieuwe verbinding tussen de N205 en de Weerlaan in Hillegom in combinatie met 

het opwaarderen van de bestaande Weerlaan en de bestaande verbinding tussen 

Weerlaan en N206. In feite is dit een vereenvoudigde invulling van bouwsteen Noord. 

– Doortrekken van de N205 naar de A44 bij de ge-upgrade aansluiting ter hoogte van 

de Hoofdvaart (Abbenes) en naar de N208 (ten zuiden van Lisse). Dit is een 

onderdeel van bouwsteen Zuid, waarbij de weg aansluit op het stedelijk wegennet 

van Lisse (op de bestaande Rooverbroekdijk / Ruishornlaan) in plaats van direct op 

de N208. 

– Een noordelijke weg langs Rijnsburg (N449 – A44) met een nieuwe volledige 

aansluiting op de A44; waarbij FloraHolland is aangesloten op de randweg. Dit is een 

onderdeel van bouwsteen Gespreid. 

– Aanpassing van het openbaar vervoer netwerk in de Bollenstreek, bestaande uit 

nieuwe lijnen en wijziging van bestaande lijnen (routes en frequenties). 

 

Toets aan de verkeerskundige opgaven uit de Bereikbaarheidsstudie Grensstreek 

Het pakket NOG Beter is op gelijke wijze als de Bouwstenen (Noord, Midden, Zuid en 

Gespreide Maatregelen) verkeerskundig doorgerekend. Daaruit wordt de conclusie 

getrokken dat het pakket vanuit verkeerskundig oogpunt een oplossend vermogen heeft 

voor een aantal opgaven uit de Bereikbaarheidsstudie Grensstreek. Dat geldt niet voor de 

hoofdopgave “ terugdringen omgevingshinder N-Z verkeer (in de kernen van Zuid-

Kennemerland)”. Voor die opgave scoort het pakket NOG Beter “nauwelijks kansrijk”. 

 

Vergelijking met bouwsteen Noord 

Het pakket NOG Beter scoort slechter dan de bouwsteen Noord bij de opgave “terugdringen 

omgevingshinder N-Z verkeer (in de kernen van Zuid-Kennemerland)”. De bouwsteen Noord 

scoort “kansrijk” en het NOG Beter Pakket “nauwelijks kansrijk”. Het NOG Beter pakket 

scoort beter op de opgave “het verminderen van leefbaarheidsknelpunten in de 

Bollenstreek” en dan vooral in Lisse en Rijnsburg. NOG Beter scoort op deze deelopgave 

“kansrijk” en bouwsteen Noord “deels kansrijk”. 

De bouwsteen Noord scoort op geen enkele opgave slechter dan “deels kansrijk”. 
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Milieukundige aspecten 

Uit de aanvullende milieukundige analyse wordt geconcludeerd dat het NOG Beter pakket 

net als bouwsteen Noord een positief effect heeft op het leefmilieu, waarbij het effect van het 

NOG Beter pakket vooral in het zuidelijk deel van de Grensstreek optreedt en van 

bouwsteen Noord meer in het noordelijk deel. Zowel het NOG Beter pakket als bouwsteen 

Noord hebben echter ook negatieve milieu- en natuureffecten. De negatieve effecten op het 

natuurlijk milieu zijn bij NOG Beter kleiner. 

 

Investeringskosten 

De kosten van het NOG Beter pakket zijn € 70 miljoen hoger dan de kosten van de 

maatregelen in bouwsteen Noord. 

 

 

11.3 Toets aan de Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

De m.e.r. Duinpolderweg is een uitwerking van het eerste onderdeel van de 

samenwerkingsagenda die voortgekomen is uit de Bereikbaarheidsstudie Grensstreek 

(“Route Zuid-Kennemerland (doortrekken Nieuwe Bennebroekerweg tot aan N206)”). In de 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van de m.e.r. Duinpolderweg zijn voor dit 

onderdeel opgaves geformuleerd en daaruit afgeleid doelstellingen. De focus van de NRD 

ligt meer op het noordelijke deel van de Grensstreek. De doelstellingen van de NRD liggen 

rondom de kernen Zwaanshoek, Beinsdorp, Hillegom, Bennebroek, Vogelenzang, 

Heemstede en De Zilk. 

Het NOG Beter pakket is getoetst aan de doelstellingen van de NRD. Ook hier is weer een 

vergelijking gemaakt met bouwsteen Noord. 

 

De verkeerskundige doelstellingen in de NRD wijken af van de hoofdopgaven die 

gehanteerd zijn in de Bereikbaarheidsstudie Grensstreek. De focus van de doelstellingen is 

meer op het noordelijke gedeelte van de Grensstreek gericht. De doelstellingen in de NRD 

zijn: 

1. Verbeteren bereikbaarheid in de regio’s Bollenstreek en Zuid-Kennemerland en 

Haarlemmermeer. 

2. Verminderen sluipverkeer in de oost west relaties. 

3. Verbeteren robuustheid van het verkeerssysteem. 

4. Verbeteren oversteekbaarheid van de ringvaart Haarlemmermeer. 

5. Per saldo beperken van doorgaand verkeer in de kernen Zwaanshoek, Beinsdorp, 

Bennebroek, Vogelenzang, Heemstede, Hillegom en de Zilk. 

 

De toets aan de NRD doelstellingen kan door het andere beoordelingskader tot andere 

conclusies leiden dan de conclusies die op basis van de hoofdopgaven zoals gehanteerd in 

de Bereikbaarheidsstudie Grensstreek getrokken zijn. 

 

Op basis van de toets op de doelstellingen van de NRD neemt de kansrijkheid van het NOG 

beter pakket af in vergelijking met de toets aan de opgaven uit de Bereikbaarheidsstudie 

Grensstreek. De reden is dat de Randweg Rijnsbrug en de Randweg Lisse (verbinding 

N208 – N205 – A44) die deel uitmaakt van het pakket niet tot nauwelijks bijdraagt aan de 

doelstellingen van de NRD. 

De bouwsteen Noord focust meer dan het pakket NOG Beter op het noordelijke gedeelte 

van de Grensstreek. Om die reden is de bouwsteen Noord kansrijker volgens de 

doelstellingen uit de NRD dan volgens de opgaven van de Bereikbaarheidsstudie 

Grensstreek. 

Een vergelijking van het pakket NOG Beter met de bouwsteen Noord valt in het voordeel 

van de bouwsteen Noord uit. Het verschil de bouwsteen Noord en het pakket NOG Beter is 
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bij de toets aan de NRD groter dan bij de toets aan de opgaven van de 

Bereikbaarheidsstudie Grensstreek. 

 

 

11.4 Samenhang en synergie van de onderdelen van het pakket 

Het NOG Beter pakket is een combinatie van (aangepaste) onderdelen uit de 

oorspronkelijke bouwstenen van de Grensstreekstudie. Het combineren van (onderdelen 

van) bouwstenen heeft meerwaarde wanneer de verschillende onderdelen elkaar versterken 

en/of afhankelijk van elkaar zijn. Om dit te toetsen is onderzocht in hoeverre er synergie 

en/of samenhang bestaat tussen de verschillende onderdelen. 

Er is een analyse uitgevoerd door de afzonderlijke maatregel te vergelijken met de 

maatregel als onderdeel van het pakket. Hieruit blijkt dat combinatie van de maatregelen tot 

weinig meerwaarde leidt. Het maximale onderlinge effect is 3%. Daarnaast is onderzocht in 

hoeverre verkeer op het ene onderdeel van het NOG Beter pakket gebruik maakt van 

andere onderdelen van het pakket. Ook hier is de onderlinge samenhang beperkt (minder 

dan 4%). Tenslotte is het effect van de openbaar-vervoer-maatregelen op het autoverkeer 

onderzocht. Dit effect is maximaal 1%. 

 

 

11.5 Eindconclusie 

De toets aan de opgaven van de Bereikbaarheidsstudie Grensstreek wijst uit dat het pakket 

NOG Beter niet op alle opgaven “kansrijk” of “deels kansrijk” scoort. De bouwsteen Noord 

doet dat wel. 

Uit de toets op de doelstellingen van de NRD komt een vergelijkbaar beeld. Omdat de focus 

meer op het noordelijk gedeelte van de Grensstreek ligt, is het verschil tussen het pakket 

NOG Beter in het voordeel van de bouwsteen Noord groter. 

De maatregelen uit pakket NOG Beter vertonen geen noemenswaardige samenhang of 

synergie.  
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Bijlage 1: Verkeerscijfers 
bouwstenen 2030 GE 

In onderstaande tabellen zijn de verkeersintensiteiten op ‘thermometerpunten’ in het 

studiegebied weergegeven. De locaties komen overeen met de locaties waar in de 

Grensstreekstudie de beoordeling van de bouwstenen op is gebaseerd. Per opgave zijn 2 

tabellen opgenomen. De bovenste tabel betreft de tabel met 2-uurs waarden van de 

verkeersintensiteit in de avondspits (motorvoertuigen). In de onderste tabel zijn deze 

waarden geïndexeerd weergegeven, waarbij de autonome situatie in 2030 op 100 is gesteld. 

Hierbij komt een waarde van 60 bij een bouwsteen overeen met een daling van 40% ten 

opzichte van de autonome situatie en een waarde van 127 overeen met een stijging van 

27%. 

  

Tabel 25. Verkeersintensiteiten 2030 GE opgave 1 (boven: absolute waarden avondspits, in 

motorvoertuigen in 2 uur, onder geïndexeerd, met autonome situatie 2030 GE = 100). 

Opgave 1: Terugdringen omgevingshinder 
noord-zuid verkeer Autonoom Noord Midden Zuid Gespreid 

NOG 
Beter 

1.1 N206, Vogelenzangseweg 3.000 1.900 2.900 3.000 2.600 2.900 

1.2 N208, Herenweg 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 

1.3 Glipperdreef 1.400 1.600 1.400 1.400 1.400 1.400 

1.4 N205, Drie Merenweg 5.300 6.700 5.300 5.300 5.300 5.700 

  Totaal kwetsbaar 6.300 5.400 6.200 6.300 5.900 6.200 

  Totaal robuust 5.300 6.700 5.300 5.300 5.300 5.700 

Opgave 1: Terugdringen omgevingshinder 
noord-zuid verkeer Autonoom Noord Midden Zuid Gespreid 

NOG 
Beter 

1.1 N206, Vogelenzangseweg 100 63 97 100 88 96 

1.2 N208, Herenweg 100 100 100 100 98 97 

1.3 Glipperdreef 100 112 100 100 98 103 

1.4 N205, Drie Merenweg 100 127 101 101 100 107 

  Totaal kwetsbaar 100 85 98 100 93 98 

  Totaal robuust 100 127 101 101 100 107 

 

 

Tabel 26. Verkeersintensiteiten 2030 GE opgave 2 (boven: absolute waarden avondspits, in 

motorvoertuigen in 2 uur, onder geïndexeerd, met autonome situatie 2030 GE = 100). 

Opgave 2: Slechten Ringvaart als barrière Autonoom Noord Midden Zuid Gespreid 
NOG 
Beter 

2.1 Bennebroek - Zwaanshoek 1.500 1.000 1.500 1.500 1.000 1.400 

2.2 Hillegom - Beinsdorp 1.900 1.200 1.900 1.900 1.700 900 

2.3 Lisse - Lisserbroek 1.900 1.800 1.800 1.800 1.900 1.600 

2.4 N201 5.700 5.700 5.700 5.800 5.800 5.700 

2.5 N207 4.100 3.100 4.500 4.100 4.000 3.300 

2.6 A44 13.900 13.400 13.800 14.300 14.000 14.400 

2.7 
Nieuwe oeververbinding  
(verschilt per bouwsteen) 

nvt 4.300 nvt 500 700 
2.100  
1.100 

  Totaal kwetsbaar 5.300 4.000 5.200 5.200 4.600 3.900 

  Totaal robuust 23.700 26.500 24.000 24.700 24.500 23.400 
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Opgave 2: Slechten Ringvaart als barrière Autonoom Noord Midden Zuid Gespreid 
NOG 
Beter 

2.1 Bennebroek - Zwaanshoek 100 67 99 100 67 92 

2.2 Hillegom - Beinsdorp 100 62 98 99 92 49 

2.3 Lisse - Lisserbroek 100 95 95 92 99 81 

2.4 N201 100 99 100 100 102 100 

2.5 N207 100 75 111 101 98 80 

2.6 A44 100 96 99 103 101 104 

2.7 
Nieuwe oeververbinding  
(verschilt per bouwsteen) 

nvt 4.300 nvt 500 700 
2.100  
1.100 

  Totaal kwetsbaar 100 75 97 97 87 73 

  Totaal robuust 100 112 102 104 103 113 

 

 

Tabel 27. Verkeersintensiteiten 2030 GE opgave 3 (boven: absolute waarden avondspits, in 

motorvoertuigen in 2 uur, onder geïndexeerd, met autonome situatie 2030 GE = 100). 

Opgave 3: Leefbaarheid woonkernen Autonoom Noord Midden Zuid Gespreid 
NOG 
Beter 

3.1 Brouwerstraat, Rijnsburg 1.100 1.100 1.100 1.100 600 600 

3.2 Hoofdstraat-Parklaan, Sassenheim 1.100 1.100 1.000 1.100 1.100 1.100 

3.3 N208, Lisse 2.300 2.200 2.200 2.000 2.200 2.000 

3.4 N208, Hillegom 2.800 2.400 2.800 2.900 2.800 2.700 

  Totaal kwetsbaar 7.300 6.800 7.100 7.100 6.700 6.400 

Opgave 3: Leefbaarheid woonkernen Autonoom Noord Midden Zuid Gespreid 
NOG 
Beter 

3.1 Brouwerstraat, Rijnsburg 100 100 100 100 58 58 

3.2 Hoofdstraat-Parklaan, Sassenheim 100 99 99 100 99 99 

3.3 N208, Lisse 100 97 96 91 100 89 

3.4 N208, Hillegom 100 86 100 100 98 94 

  Totaal kwetsbaar 100 94 99 97 93 88 

 

 

Tabel 28. Verkeersintensiteiten 2030 GE opgave 4 (boven: absolute waarden avondspits, in 

motorvoertuigen in 2 uur, onder geïndexeerd, met autonome situatie 2030 GE = 100). 

Opgave 4: Voldoende capaciteit garanderen 
hoofdwegen Haarlemmermeer Autonoom Noord Midden Zuid Gespreid 

NOG 
Beter 

4.1 Kruisweg, westelijk van N205 8.300 7.900 8.400 8.400 8.400 8.000 

4.2 Kruisweg, oostelijk van N205 8.800 8.800 8.900 8.800 8.800 8.700 

4.3 N201 bij A4 7.400 7.300 7.400 7.400 7.400 7.400 

4.4 Nieuwe Bennebroekerweg bij N205 2.400 3.900 2.400 2.400 2.400 2.100 

4.5 Nieuwe Bennebroekerweg bij A4 4.200 4.400 4.200 4.300 4.200 4.300 

4.6 N207 bij N205 3.400 3.100 3.500 4.100 3.500 3.900 

4.7 N207 bij A4 5.400 5.200 5.500 5.100 5.400 4.900 

Opgave 4: Voldoende capaciteit garanderen 
hoofdwegen Haarlemmermeer Autonoom Noord Midden Zuid Gespreid 

NOG 
Beter 

4.1 Kruisweg, westelijk van N205 100 95 101 101 101 96 

4.2 Kruisweg, oostelijk van N205 100 100 101 100 100 100 

4.3 N201 bij A4 100 98 100 99 99 99 

4.4 Nieuwe Bennebroekerweg bij N205 100 163 101 103 102 91 

4.5 Nieuwe Bennebroekerweg bij A4 100 105 101 102 100 102 

4.6 N207 bij N205 100 91 102 120 101 113 

4.7 N207 bij A4 100 97 101 96 101 92 

  Totaal 100 102 101 101 100 99 
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Tabel 29. Verkeersintensiteiten 2030 GE opgave 5 (boven: absolute waarden avondspits, in 

motorvoertuigen in 2 uur, onder geïndexeerd, met autonome situatie 2030 GE = 100). 

Opgave 5: Herstructureren verdeelstructuur 
A44 Autonoom Noord Midden Zuid Gespreid 

NOG 
Beter 

5.2 aansluiting Abbenes 1.500 1.300 1.400 2.200 1.500 2.600 

5.3 aansluiting Noordwijkerhout 2.800 2.800 2.800 2.500 2.800 2.300 

5.4 aansluiting Warmond 1.400 1.100 1.300 1.400 1.400 1.300 

5.5 aansluiting Sassenheim 2.700 2.600 2.700 2.700 2.700 2.700 

5.6 aansluiting Noordwijk 4.200 4.200 4.100 4.200 4.300 4.400 

5.7 aansluiting Oegstgeest 4.500 4.400 4.500 4.600 4.500 4.400 

5.N nieuwe aansluiting nvt nvt nvt nvt 3.300 3.300 

  Totaal 17.100 16.400 16.800 17.600 20.500 21.000 

  Totaal (excl. nieuwe aansluiting) 17.100 16.400 16.800 17.600 17.200 17.700 

Opgave 5: Herstructureren verdeelstructuur 
A44 Autonoom Noord Midden Zuid Gespreid 

NOG 
Beter 

5.2 aansluiting Abbenes 100 90 97 153 101 180 

5.3 aansluiting Noordwijkerhout 100 98 100 88 100 80 

5.4 aansluiting Warmond 100 81 94 102 103 93 

5.5 aansluiting Sassenheim 100 99 99 100 99 99 

5.6 aansluiting Noordwijk 100 102 99 102 104 106 

5.7 aansluiting Oegstgeest 100 98 99 101 100 97 

5.N nieuwe aansluiting nvt nvt nvt nvt 3300 3300 

  Totaal 100 97 98 103 121 123 

  Totaal (excl. nieuwe aansluiting) 100 97 98 103 101 104 
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Verschilplot avondspitsintensiteit (mvt/avondspits) VENOM 2030 GE 

Bouwsteen Noord ten opzichte van autonome situatie 
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Verschilplot etmaalintensiteit (mvt/etmaal) VENOM 2030 GE 

Bouwsteen Midden ten opzichte van autonome situatie 
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Verschilplot etmaalintensiteit (mvt/etmaal) VENOM 2030 GE 

Bouwsteen Zuid ten opzichte van autonome situatie 

 

 
 
  



 

Actualisatie Bereikbaarheidsstudie Grensstreek | Beoordeling op basis van actuele informatie   

7 november 2014 | versie 1.0 | 75 

Verschilplot etmaalintensiteit (mvt/etmaal) VENOM 2030 GE 

Bouwsteen Gespreid ten opzichte van autonome situatie 
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Verschilplot etmaalintensiteit (mvt/etmaal) VENOM 2030 GE 

NOG Beter ten opzichte van autonome situatie 
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Bijlage 2: Verkeerscijfers 
bouwstenen 2030 RC 

De verkeerskundige effecten komen in grote lijnen overeen met de resultaten van het GE 

scenario. Dat is de reden dat in de bijlagen alleen de waarden en de indices per opgave zijn 

opgenomen. Voor de beschrijving van de verkeerskundige analyse wordt verwezen naar 

hoofdstuk 6.  

 

Tabel 30. Verkeersintensiteiten 2030 RC opgave 1 (boven: absolute waarden avondspits, in 

motorvoertuigen in 2 uur, onder geïndexeerd, met autonome situatie 2030 RC = 100). 

Opgave 1: Terugdringen omgevingshinder 
noord-zuid verkeer Autonoom Noord Midden Zuid Gespreid 

NOG 
Beter 

1.1 N206, Vogelenzangseweg 2.300 1.400 2.300 2.300 2.200 2.200 

1.2 N208, Herenweg 1.700 1.600 1.700 1.600 1.600 1.600 

1.3 Glipperdreef 1.200 1.400 1.200 1.200 1.100 1.200 

1.4 N205, Drie Merenweg 4.100 5.200 4.100 4.200 4.100 4.400 

  Totaal kwetsbaar 5.200 4.400 5.200 5.100 4.900 5.000 

  Totaal robuust 4.100 5.200 4.100 4.200 4.100 4.400 

Opgave 1: Terugdringen omgevingshinder 
noord-zuid verkeer Autonoom Noord Midden Zuid Gespreid 

NOG 
Beter 

1.1 N206, Vogelenzangseweg 100 61 99 99 94 94 

1.2 N208, Herenweg 100 97 100 99 98 95 

1.3 Glipperdreef 100 117 100 100 97 100 

1.4 N205, Drie Merenweg 100 128 101 102 100 109 

  Totaal kwetsbaar 100 85 99 99 96 96 

  Totaal robuust 100 128 101 102 100 109 

 

 

Tabel 31. Verkeersintensiteiten 2030 RC opgave 2 (boven: absolute waarden avondspits, in 

motorvoertuigen in 2 uur, onder geïndexeerd, met autonome situatie 2030 RC = 100). 

Opgave 2: Slechten Ringvaart als barrière Autonoom Noord Midden Zuid Gespreid 
NOG 
Beter 

2.1 Bennebroek - Zwaanshoek 1.200 800 1.200 1.200 800 1.100 

2.2 Hillegom - Beinsdorp 1.400 800 1.400 1.400 1.300 700 

2.3 Lisse - Lisserbroek 1.300 1.300 1.300 1.200 1.300 1.000 

2.4 N201 4.700 4.600 4.700 4.700 4.700 4.700 

2.5 N207 3.100 2.400 3.300 3.300 3.000 2.600 

2.6 A44 10.600 10.200 10.500 11.100 10.700 11.400 

2.7 
Nieuwe oeververbinding  
(verschilt per bouwsteen!) nvt 2.900 nvt 200 500 

1.600 
1.000 

  Totaal kwetsbaar 3.900 2.900 3.900 3.800 3.400 2.800 

  Totaal robuust 18.400 20.100 18.500 19.300 18.900 18.700 

Opgave 2: Slechten Ringvaart als barrière Autonoom Noord Midden Zuid Gespreid 
NOG 
Beter 

2.1 Bennebroek - Zwaanshoek 100 65 99 100 62 90 

2.2 Hillegom - Beinsdorp 100 61 100 99 97 51 

2.3 Lisse - Lisserbroek 100 98 98 91 99 79 

2.4 N201 100 99 100 101 101 100 

2.5 N207 100 80 107 108 98 86 

2.6 A44 100 96 99 104 101 108 

2.7 
Nieuwe oeververbinding  
(verschilt per bouwsteen) nvt 2.900 nvt 200 500 

1.600 
1.000 

  Totaal kwetsbaar 100 74 99 97 87 72 

  Totaal robuust 100 110 101 105 103 116 
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Tabel 32. Verkeersintensiteiten 2030 RC opgave 3 (boven: absolute waarden avondspits, in 

motorvoertuigen in 2 uur, onder geïndexeerd, met autonome situatie 2030 RC = 100). 

Opgave 3: Leefbaarheid woonkernen Autonoom Noord Midden Zuid Gespreid 
NOG 
Beter 

3.1 Brouwerstraat, Rijnsburg 800 800 800 800 400 400 

3.2 Hoofdstraat-Parklaan, Sassenheim 800 800 800 800 800 800 

3.3 N208, Lisse 1.900 1.800 1.900 1.700 1.900 1.800 

3.4 N208, Hillegom 2.600 2.300 2.600 2.600 2.500 2.400 

  Totaal kwetsbaar 6.100 5.700 6.100 5.900 5.600 5.400 

Opgave 3: Leefbaarheid woonkernen Autonoom Noord Midden Zuid Gespreid 
NOG 
Beter 

3.1 Brouwerstraat, Rijnsburg 100 101 100 100 55 54 

3.2 Hoofdstraat-Parklaan, Sassenheim 100 99 99 100 100 100 

3.3 N208, Lisse 100 96 98 91 100 93 

3.4 N208, Hillegom 100 89 99 100 98 93 

  Totaal kwetsbaar 100 94 99 97 94 89 

 

 

Tabel 33. Verkeersintensiteiten 2030 RC opgave 4 (boven: absolute waarden avondspits, in 

motorvoertuigen in 2 uur, onder geïndexeerd, met autonome situatie 2030 RC = 100). 

Opgave 4: Voldoende capaciteit garanderen 
hoofdwegen Haarlemmermeer Autonoom Noord Midden Zuid Gespreid 

NOG 
Beter 

4.1 Kruisweg, westelijk van N205 5.500 5.300 5.500 5.600 5.600 5.400 

4.2 Kruisweg, oostelijk van N205 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.000 

4.3 N201 bij A4 5.300 5.200 5.300 5.200 5.300 5.200 

4.4 Nieuwe Bennebroekerweg bij N205 2.000 3.000 2.000 2.100 2.000 1.900 

4.5 Nieuwe Bennebroekerweg bij A4 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 4.000 

4.6 N207 bij N205 2.700 2.300 2.800 3.400 2.700 3.100 

4.7 N207 bij A4 4.400 4.100 4.400 4.300 4.300 4.100 

  Totaal 30.900 30.900 31.000 31.600 30.900 30.700 

Opgave 4: Voldoende capaciteit garanderen 
hoofdwegen Haarlemmermeer Autonoom Noord Midden Zuid Gespreid 

NOG 
Beter 

4.1 Kruisweg, westelijk van N205 100 95 100 100 101 97 

4.2 Kruisweg, oostelijk van N205 100 100 100 100 101 99 

4.3 N201 bij A4 100 98 100 99 100 98 

4.4 Nieuwe Bennebroekerweg bij N205 100 147 100 103 100 91 

4.5 Nieuwe Bennebroekerweg bij A4 100 100 100 100 100 101 

4.6 N207 bij N205 100 87 102 126 99 115 

4.7 N207 bij A4 100 93 101 98 100 94 

  Totaal 100 100 100 102 100 99 

 
 
 

Tabel 34. Verkeersintensiteiten 2030 RC opgave 5 (boven: absolute waarden avondspits, in 

motorvoertuigen in 2 uur, onder geïndexeerd, met autonome situatie 2030 RC = 100). 

Opgave 5: Herstructureren 
verdeelstructuur A44 Autonoom Noord Midden Zuid Gespreid 

NOG 
Beter 

5.2 aansluiting no. 2 (afritten) 1.200 1.100 1.200 1.800 1.200 2.100 

5.3 aansluiting no. 3 (afritten) 2.400 2.300 2.300 2.100 2.400 1.900 

5.4 aansluiting no. 4 (afritten) 700 700 700 700 700 700 

5.5 aansluiting no. 5 (afrit) 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 

5.6 aansluiting no. 6 (afritten) 2.700 2.800 2.700 2.800 2.900 2.900 

5.7 aansluiting no. 7 (afritten) 3.800 3.800 3.800 3.800 3.600 3.600 

5.N nieuwe aansluiting (afritten) 0 0 0 0 2.000 2.000 

  Totaal 13.000 12.900 12.900 13.400 15.000 15.400 

  Totaal (excl nieuwe aansluiting) 13.000 12.900 12.900 13.400 13.000 13.400 
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Opgave 5: Herstructureren 
verdeelstructuur A44 Autonoom Noord Midden Zuid Gespreid 

NOG 
Beter 

5.2 aansluiting no. 2 (afritten) 100 92 97 149 100 175 

5.3 aansluiting no. 3 (afritten) 100 94 98 87 100 79 

5.4 aansluiting no. 4 (afritten) 100 101 100 101 99 101 

5.5 aansluiting no. 5 (afrit) 100 100 100 100 100 100 

5.6 aansluiting no. 6 (afritten) 100 103 99 104 108 108 

5.7 aansluiting no. 7 (afritten) 100 99 100 100 93 93 

5.N nieuwe aansluiting (afritten) nvt nvt nvt nvt - - 

extra aansluiting N206 100 100 100 100 97 97 

  Totaal 100 98 99 103 115 118 

  Totaal (excl nieuwe aansluiting) 100 98 99 103 100 103 
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Bijlage 3: Plots Selected Link 
Analyse NOG Beter 

Plot Selected Link verkeersstromen op noordelijk wegonderdeel NOG Beter, ten oosten van nieuwe 

oeververbinding (mvt/etmaal) VENOM 2030 GE 
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Plot Selected Link verkeersstromen op middelste wegonderdeel NOG Beter, ten noorden van 

aansluiting A44 (mvt/etmaal) VENOM 2030 GE 
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Plot Selected Link verkeersstromen op zuidelijk wegonderdeel NOG Beter, ten westen van aansluiting 

A44 (mvt/etmaal) VENOM 2030 GE 
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