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SAMENVATTING 

In maart 1994 heeft het kabinet deel 1 van de ontwerp-Planologische 
Kernbeslissing -met toelichting- inzake het Nederlandse deel van de 
hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam-Brussel-Parijs uitgebracht. 
Dit deel 1 en de toelichting vormen samen de Nieuwe HSL-Nota. Het 
bijbehorende milieu-effectrapport (MER) is in de verschillende nota's 
en deelrapporten van de Nieuwe HSL-Nota geïntegreerd. 
Wat betreft het tracédeel ten noorden van Rotterdam (Amsterdam-
Schiphol-Rotterdam) heeft het kabinet de voorkeur gegeven aan tracé 
Al. 

aanleiding 
Naar aanleiding van de Nieuwe HSL-Nota zijn vele inspraakreacties 
binnengekomen. Eén van deze reacties heeft betrekking op een HSL-
tracé dat zo strak mogelijk is gebundeld met de rijkswegen A4 en 
A13. 
Een dergelijk tracé is bij de voorbereiding van PKB 1 naar aanleiding 
van diverse kleinere en grotere problemen als 'niet reëel' beschouwd. 
Desalniettemin hebben de ministers van Verkeer en Waterstaat en van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer besloten om 
dit tracé (WB3 genaamd) alsnog nader te onderzoeken en uit te 
werken en als aanvulling op het MER in procedure te brengen. Dit 
tracé kan op deze wijze op een evenwichtige wijze bij de verdere 
besluitvorming worden betrokken. 

vergelijking met tracé A1 
Het kabinet heeft in PKB 1 een voorkeur uitgesproken voor tracé A 1 . 
Om deze reden vormt de vergelijking van tracé WB3 met tracé A l een 
belangrijk onderdeel van de verdere besluitvorming. Voor dit tracé A1 
zijn intussen naar aanleiding van de vele reacties op PKB 1 op diverse 
punten verbeteringen in bewerking. Voorbeelden hiervan zijn de 
bundeling met ri jksweg A4 ter hoogte van Nieuwe Wetering en 
Rijpwetering (net als bij tracé WB3) en een haaksere doorsnijding van 
het glastuinbouwgebied bij Bleiswijk. 
Voor de vergelijking tussen WB3 en A1 is in deze rapportage uitge
gaan van dit aangepaste tracé A 1 , dat grotendeels hetzelfde is als 
tracé A 1 uit PKB1. 

Hierbij wordt aangetekend dat deze eventuele aanpassingen nog 
onderwerp zijn van bestuurlijk overleg met de gemeenten en dat het 
kabinet hierover nog geen standpunt heeft ingenomen. Deze aanpas
singen moeten dus als 'voorlopig' worden gezien. 

procedure 
Deze aanvulling op het MER volgt de volgende procedure: 

publikatie en tervisielegging; 
gelegenheid tot het geven van schriftelijke en mondelinge 
reacties door insprekers en instanties; 
toetsing door de Commissie mer. 

De reacties van insprekers en instanties op deze aanvulling op het 
MER en het hierop betrekking hebbende toetsingsadvies van de 
Commissie mer worden verwerkt in deel 3 van de PKB, waarin het 
kabinet zijn keuze zal presenteren en motiveren. 
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randvoorwaarden en uitgangspunten 
Bij de uitwerking van tracé WB3 zijn in beginsel dezelfde randvoor
waarden en uitgangspunten gehanteerd als die van PKB 1. Wel zijn 
diverse punten naar aanleiding van verder onderzoek nader uitgewerkt 
danwei bijgesteld. Deze aanpassingen zijn niet van principiële aard. 

beoordelingskader 
De wijze waarop de effecten worden beschreven en beoordeeld is 
aangepast en uitgebreid voor de aspecten geluid en stedebouw. Wat 
geluid betreft wordt nu ook rekening gehouden met bestaande 
geluidbronnen (cumulatie). Stedebouw is een geheel nieuw aspect. 
Dit aspect betreft de vormgeving en het functioneren van bestaande 
en toekomstige gebieden. 
Met betrekking tot sociale aspecten is er een beoordelingscriterium 
afgevallen (afname sociale integratie), omdat dit al in andere criteria is 
verdisconteerd. 

drie varianten 
De genoemde inspraakreactie bevat een tracé dat zoveel mogelijk is 
gebundeld met bestaande autosnelwegen. Maximale bundeling leidt 
echter tot boogstralen die niet te verenigen zijn met de ontwerpsnel-
heid van 300 km/uur. Om inzicht te geven in de verschillende 
combinatiemogelijkheden zijn in eerste instantie drie tracévarianten 
verkend: 

een tracé (WB3) dat zo goed mogelijk de inspraakreactie volgt; 
een variant hiervan (WBH) gericht op maximale bundeling, in 
combinatie met de mogelijkheid om eventueel een station te 
realiseren ter hoogte van het Prins Clausplein; 
een variant (WBO) die primair is gericht op de ontwerpsnelheid 
van 300 km/uur. 

Deze varianten hebben betrekking op het traject van Stompwijk tot 
Delft. 
Van deze drie varianten zijn de omgevingseffecten op bestaande 
functies nauwelijks verschillend. Daarentegen zijn de effecten op 
toekomstige woon- en werkgebieden wel verschillend. Zowel WBO als 
WBH doorsnijden de VINEX-locatie Ypenburg. Verder zijn de kosten 
van WBO en WBH hoger en is de vervoerswaarde van WBH lager dan 
die van WB3. Om deze redenen is WB3 geselecteerd voor verdere 
uitwerking. 

beschrijving tracé WB3 
Vanaf de ongelijkvloerse kruising ten zuiden van Hoofddorp ligt de 
HSL aan de oostzijde van de Schiphollijn. 
De HSL buigt ter hoogte van Nieuw-Vennep af van de Schiphollijn om 
vanaf de Ringvaart Haarlemmermeer - die met een aquaduct wordt 
gekruist - aan de westzijde te bundelen met de rijksweg A 4 . 

In Leiderdorp daalt de HSL af naar de cut & cover tunnel ( = tunnel te 
bouwen in een open bouwput) onder de rijksweg A4 en de Oude Rijn. 
Het ontwerp van deze tunnel is afgestemd op de mogelijke verbreding 
van de rijksweg A4, waarbij de Oude Rijn met een kort aquaduct 
wordt gekruist. 
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Tussen de Oude Rijn en Zoeterwoude-Dorp ligt de HSL in een open 
tunnelbak, zodat de spoorlijn Leiden-Alphen aan den Rijn, de ri jksweg 
N11 en de verder zuidelijk gelegen provinciale weg N206 onderlangs 
worden gekruist. Vanaf Zoeterwoude-Dorp tot Leidschendam ligt de 
HSL op hetzelfde niveau als de rijksweg A 4 . 

Ter hoogte van Leidschendam gaat de HSL omhoog om de rijksweg 
A4 met een spoorviaduct op ongeveer 13,5 m boven maaiveld te 
kruisen. Tussen Leidschendam en het knooppunt Ypenburg ligt de 
HSL op een viaductspoor aan de westzijde van de ri jksweg A 4 . Het 
Prins Clausplein en het knooppunt Ypenburg worden met een groot 
spoorviaduct gekruist. 

Tussen het knooppunt Ypenburg en de luchthaven Zestienhoven 
bundelt de HSL aan de oostzijde met de rijksweg A13 . Ten zuiden 
van Delft buigt de HSL plaatselijk af van de rijksweg A13 , waarbij de 
onderlinge afstand oploopt tot maximaal ongeveer 150 m. De 
Parallelweg tussen Delft en Rotterdam wordt in zijn geheel naar de 
oostzijde van de HSL verschoven. 
De hoogteligging van de HSL wordt voornamelijk bepaald door de 
hoogteligging van de rijksweg A l 3. De Brasserskade en de geprojec
teerde provinciale weg N470 worden onderlangs gekruist. 

Ten noorden van de Doenkade daalt de HSL af naar een open 
tunnelbak onder de luchthaven Zestienhoven. In deze open tunnelbak 
buigt de HSL af van de rijksweg A13. 
Vanuit de open tunnelbak stijgt de HSL naar ongeveer 7,0 m boven 
maaiveld om ter hoogte van de rijksweg A20 symmetrisch in te 
takken op de spoorlijn Rotterdam-Gouda. 

De situatie op station Rotterdam CS hangt samen met de fasering van 
de plannen in het kader van Rail 2 1 . In ieder geval wordt rekening 
gehouden met 'cross-platform' verbindingen met Den Haag en 
Utrecht. 

effecten 

landschap 
Ondanks de bundeling met de rijkswegen A4 en A 1 3 zijn de effecten 
van tracé WB3 op de landschappelijke waarden toch nog groot. 
De Haarlemmermeerpolder wordt over grote lengte schuin doorsne
den, waardoor de openheid en de oriëntatie worden aangetast. In de 
gebieden langs de rijkswegen A4 en A13 leiden de aanleg van de 
tracé WB3 en de toepassing van geluidschermen tot een groot aantal 
'geringe' en 'matige' effecten op de landschappelijke waarden. 

ecologie 
Als gevolg van de bundeling met de rijkswegen A4 en A13 is tracé 
WB3 vooral gunstig voor wat betreft het beoordelingscriterium 
'verstoring'. 
Daar staat tegenover dat tracé WB3 over grote lengte ecologisch 
waardevolle gebieden doorsnijdt, waardoor het kwantitatief biotoop
verlies aanzienlijk is. Daarnaast ontstaan op verschillende plaatsen 
langgerekte restruimten tussen de HSL en de rijkswegen A4 en A13, 
waardoor de gebieden langs deze rijkswegen verder versnipperd 
worden. 
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bodem en water 
Als gevolg van de verdiepte passages ter plaatse van de Ringvaart 
Haarlemmermeer, in Leiderdorp en Zoeterwoude-Rijndijk en ter plaatse 
van de luchthaven Zestienhoven wordt de bodem over een lengte van 
8,65 km vergraven. 
Daarnaast doorsnijdt tracé WB3 drie bodembeschermingsgebieden1: 
het Ade-gebied, het natuurreservaat Westeinde en de Akkerdijksche 
Polder. 

wonen 
De effecten van tracé WB3 op bestaande woongebieden betreffen 
voornamelijk doorsnijdingen van lintbebouwingen en verspreide woon
bebouwing. In de meeste gevallen moeten enkele woningen worden 
aangekocht. 
Ten aanzien van toekomstige woongebieden is tracé WB3 in die zin 
gunstig dat de HSL over grote lengte in de geluidhinderzone van de 
rijkswegen A4 en A13 is geprojecteerd. In de plannen voor de VINEX-
locaties Leidschenveen, Ypenburg en Delfgauw-Emerald is in deze 
zones geen woonbebouwing voorzien. De VINEX-locatie Noordrand I 
wordt decentraal doorsneden. Ondanks de verdiepte ligging van de 
HSL zullen de plannen voor de nieuwe woonbebouwing moeten 
worden aangepast. 

werken 
Het gebied langs de rijkswegen A4 en A13 wordt gekenmerkt door de 
aanwezigheid van een groot aantal - veelal kleine - bedrijventerreinen 
en individuele bedrijven. Als gevolg van de bundeling met de rijkswe
gen A4 en A13 doorsnijdt tracé WB3 een groot aantal van deze 
bestaande werkgebieden. Gelet op de aard en de omvang van de 
doorsneden bedrijventerreinen en individuele bedrijven zijn de effecten 
veelal als 'gering' beoordeeld. 
Doordat ook een groot aantal toekomstige bedrijventerreinen in de 
geluidhinderzone van de rijkswegen A4 en A13 is gepland, zijn de 
effecten van tracé WB3 op deze toekomstige werkgebieden aanzien
lijk. Met name het toekomstige bedrijventerrein Hoornwijck wordt 
ongunstig doorsneden. 

recreatie 
Ter hoogte van Leiderdorp, Leidschendam, Delft en Rotterdam is tracé 
WB3 over grote lengte in stadsrandgebieden geprojecteerd. Als 
gevolg hiervan wordt een groot aantal bestaande recreatieve voorzie
ningen doorsneden. Hierbij gaat het voornamelijk om sportvoorzienin-
gen en volkstuincomplexen. 

landbouw 
De Haarlemmermeerpolder wordt over grote lengte schuin doorsne
den, waardoor de agrarische structuur van dit gebied wordt aange
tast. 

De status van bodembeschermingsgebieden in het beoordelingskader wordt 

nader toegelicht in de inleiding van paragraaf 2.3 van de hoofdtekst. 
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Door de bundeling met de rijkswegen A4 en A13 blijft de structuur 
van de landbouwgebieden langs deze rijkswegen voor het grootste 
gedeelte intact. In deze gebieden blijven de effecten van de HSL 
beperkt tot het areaalverlies als gevolg van het ruimtebeslag van de 
HSL en het ontstaan van restruimten. 

geluid 
Bij de beoordeling van de geluidhinder van tracé WB3 zijn de situaties 
met en zonder HSL met elkaar vergeleken. 
Rekening houdend met de aanleg van een groot aantal geluidscher-
men langs tracé WB3 is de toename van het aantal gehinderden 
nagenoeg nihil. De toename van het oppervlak met een geluidbelas
ting van meer dan 50 dB(A) bedraagt 127 ha. 

sociale aspecten 
Als gevolg van de bundeling met de rijkswegen A4 en A l 3 zijn de 
effecten van tracé WB3 op het woon- en leefmilieu in het algemeen 
gering. 
Bij het beoordelingsaspect 'wonen ' is reeds opgemerkt dat tracé WB3 
op een aantal plaatsen lintbebouwingen en verspreide woonbe
bouwing doorsnijdt. Het aantal aan te kopen woningen wordt globaal 
geraamd op 55. 

stedebouw 
De bestaande situatie en de toekomstige ruimtelijke structuur in het 
studiegebied van tracé WB3 zijn voor een groot gedeelte aangepast 
aan de reeds aanwezige grootschalige infrastructuur. Door de 
bundeling met deze infrastructuur zijn de toegevoegde effecten van 
tracé WB3 op de matige ruimtelijke kwaliteit in het algemeen gering. 

In het stadsrandgebied van Leidschendam, Voorburg en Rijswijk is 
tracé WB3 echter niet gebundeld met de rijksweg A 4 , zodat de 
gebruikswaarde en de belevingswaarde van deze gebieden worden 
aangetast. De effecten voor de stadsrand van Delft zijn door de 
strakke bundeling van de HSL met de rijksweg A13 gering. 

kosten 
De totale kosten voor de aanleg van tracé WB3 worden geraamd op 
4,1 miljard gulden. De kosten zijn geraamd op het niveau van PKB 1 
en uitgaande van het prijspeil van 1993. 

De belangrijkste kosten zi jn: 
tunnel en open tunnelbak bij Leiderdorp, Zoeterwoude-Rijndijk 
en Zoeterwoude-Dorp; 
doorgaand spoorviaduct over de rijksweg A4 bij Leidschendam, 
het Prins Clausplein en het knooppunt Ypenburg; 
open tunnelbak onder de luchthaven Zestienhoven. 
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vervoerskundige aspecten 
Voor tracé WB3 wordt in principe uitgegaan van hetzelfde patroon 
van treindiensten als bij het voorkeurstracé A 1 . Naast de HST-
diensten tussen station Rotterdam CS en Schiphol wordt de mogelijk
heid van binnenlands medegebruik voorzien, alsmede HST-verbindin-
gen met station Den Haag CS via de bestaande lijn. 

De reistijd tussen Schiphol en Rotterdam bedraagt ongeveer 22 
minuten. 

Opgemerkt wordt , dat een shuttlehalte (een halte voor binnenlandse 
treinen) ter hoogte van het Prins Clausplein niet wordt voorzien. De 
redenen zijn dat niet een voldoende reizigersaanbod wordt verwacht, 
dat een extra stop leidt tot een toename van de reistijd en dat het 
station technisch niet in het tracé is in te passen, omdat het tracé 
daar in zowel een horizontale als een verticale boog is gelegen. 

vergelijking WB3 en Al 
tegen de achtergrond van enkele beleidsthema's 
Allereerst worden de tracés WB3 en A1 beschouwd tegen de achter
grond van enkele belangrijke beleidsthema's, te weten: de structuur 
van de Randstad, de ontwikkeling van de VINEX-locaties en het 
Groene Hart. 

structuur van de Randstad 
In het algemeen versterkt de HSL de interne structuur van de Rand
stad door een sterke verbetering van de verbinding tussen Amster
dam, Schiphol en Rotterdam. De reistijd is hierin een belangrijk 
element. De reistijd van tracé WB3 is ongeveer 2 minuten langer dan 
de reistijd van tracé A 1 . 
Afgezet tegen de reistijd van tracé A1 tussen Schiphol en Rotterdam 
van 20 minuten heeft dit verschil enig nadelig effect op het marktaan
deel van de trein, met name ten opzichte van het autoverkeer. In dit 
licht is tracé A1 iets gunstiger dan tracé WB3. 

Als gevolg van de bundeling met de rijkswegen A4 en A13, de 
hoofdverkeersas in dit deel van de Randstad, bestendigt het tracé 
WB3 de bestaande stedelijke structuur van de Randstad. Dit in 
tegenstelling tot het tracé A 1 , dat een nieuw element toevoegt aan 
die structuur, met een nieuwe doorsnijding van het Groene Hart. 

ontwikkeling VINEX-locaties 
Tracé A1 doorsnijdt de VINEX-locaties Zoetermeer-Oost en Noordrand 
I bij Rotterdam voornamelijk aan de rand en de locatie Noordrand II 
meer centraal. Dit tracé is zodanig ontworpen dat deze locaties zo 
veel mogelijk worden ontzien. In de VINEX-uitvoeringsconvenanten is 
bovendien rekening gehouden met de mogelijke aanleg van tracé A 1 . 

Tracé WB3 doorsnijdt eveneens VINEX-locaties. Deze doorsnijdingen 
gaan grotendeels langs de randen. Het gaat om de locaties: Leid-
schenveen, Ypenburg, Delfgauw-Emerald en Noordrand I bij Rotter
dam. Ook het ontwerp van tracé WB3 is gericht op het zo veel 
mogelijk ontzien van deze VINEX-locaties. Het verschil met A1 is 
echter dat in de uitvoeringsconvenanten met betrekking tot deze 
locaties geen rekening is gehouden met de mogelijke aanleg van tracé 
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WB3. WB3 bundelt ter hoogte van Noordrand I niet met bestaande 
infrastructuur waar tracé A1 dat wel doet. 

In het algemeen zullen de plannen voor de ontwikkeling van deze 
VINEX-locaties bij een keuze voor tracé WB3 in meerdere of mindere 
mate moeten worden aangepast. Hierdoor zal de ontwikkeling van de 
VINEX-locaties vertraging ondervinden. Ook is het niet uit te sluiten 
dat de aanpassing leidt tot een vermindering van het aant8l te 
bouwen woningen wat een ongunstige invloed heeft op de grond-ex-
ploitatie. Los van het tijdsaspect is er nagenoeg geen verschil tussen 
de invloed van de beide tracés op de VINEX-locaties. 

Groene Hart 
De tracés WB3 en A1 liggen over ongeveer dezelfde lengte in het 
Groene Hart. Er is echter een wezenlijk verschil: 

tracé WB3 ligt aan de rand van het Groene Hart en is gebun
deld met de rijksweg A 4 ; 
tracé A 1 doorsnijdt een open gedeelte van het Groene Hart 
waarbij de HSL over grote lengte verdiept is gelegen of gebun
deld is met rijksweg A4. 

Het tracé WB3 heeft daardoor een gunstiger effect op het behoud van 
de openheid van het Groene Hart. Verder heeft tracé A1 ook een 
beleidsmatig effect: de rijksoverheid introduceert een nieuw bouw
kundig element in het Groene Hart. 

Een mogelijk indirect beleidsmatig effect van tracé A1 zou kunnen zijn 
dat dit tracé tussen Hoogmade en Zoetermeer na verloop van tijd 
wordt beschouwd als een nieuwe grens van het verstedelijkt gebied. 
Hierdoor zou een verdere verstedelijking van het gebied tussen 
Zoetermeer, de rijksweg A4 en tracé A1 in beeld kunnen komen. 
Zoals in PKB1 is beschreven, is de omvang van dit gebied echter 
zodanig dat dit als een onderdeel van het Groene Hart kan blijven 
functioneren. 

vergelijking effecten WB3 en Al 
De vergelijking op basis van de verschillende effecten is samengevat 
in de tabel op de volgende bladzijde. Hierin is tracé A 1 , aangepast 
zoals hiervoor is aangegeven, gekozen als referentie. Daarom zijn alle 
effecten hiervan in de tabel met 'O' aangeduid. De verschillen worden 
kwalitatief aangegeven met behulp van plussen en minnen. Deze 
kwalitatieve vergelijking is gebaseerd op een uitgebreide kwantitatieve 
vergelijking. 
Hierna wordt een korte toelichting gegeven. 

landschap 
Ondanks de bundeling met de rijkswegen A4 en A13 zijn de effecten 
van tracé WB3 op het landschap groter dan de effecten van tracé A 1 . 
De belangrijkste verschillen treden op bij de beoordelingscriteria 
'kleinschaligheid' en 'oriëntatie'. 
De relatief ongunstige score van tracé WB3 wordt mede veroorzaakt 
door de verdiepte ligging van tracé A1 in de landschappelijk gevoelige 
gebieden tussen de Oude Rijn en Hazerswoude-Westeinde, terwijl 
tracé WB3 twee Gea-objecten doorsnijdt en de rijksweg A4 ter 
hoogte van Leidschendam op grote hoogte kruist. 
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. . 
vergelijking effecten tracé W83 ten opzichte van tracé A1 (inclusief mogelijke aanpassingen) 

tracé A1 tracé WB3 

natuurtijk müieu 

landschap openheid 
kleinschaligheid 
oriëntatie 
cultuurhistorische waarde 
aardkundige waarde 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

ecologie kwantitat ief biotoopverlies 
kwa l . biotoopverlies (verstoring) 
kwa l . biotoopverlies (versnippering) 
verbroken ecologische relaties 

0 
0 
0 
0 

++ 
+ 

bodem en water vergraving bodem 
bodembeschermingsgebieden 
grondwaterbeschermingsgebieden 
zand behoefte 
berging baggerspecie 

0 
0 
0 
0 
0 o 

o 
o 

o 
o 

ruimtelijke ordening 

wonen bestaande woongebieden 
toekomstige woongebieden 

0 
0 

+ 

werken bestaande werkgebieden 
toekomstige werkgebieden 

0 
0 

— 

recreatie bestaande voorzieningen 
toekomstige voorzieningen 
recreatieve gebieden 

0 
0 
0 

0 
0 

landbouw verlies areaal 
aantasting structuur 
doorsneden huiskavels 
landinrichtingsprojecten o 

o 
o 

o 0 

+ 
0 
0 

stedebouw 

toekomstwaarde doorsnijding structuren en patronen 
ontwikkel ingsmogeli jkheden 

0 
0 

+ 
0 

gebruikswaarde functieverandering 
restgebieden 

0 

0 
+ 

belevingswaarde beeldkwaliteit 
zichtli jnen en oriëntatie 

0 
0 

++ 
0 

woon- en leefmilieu 

geluid en tr i l l ing toename aantal gehinderden 

geluidbelast oppervlak > 5 0 dB(A) 
0 

0 
+ 
++ 

sociale aspecten afname sociale veiligheid 
visuele hinder 
gedwongen vertrek (sloop) 

0 
0 
0 

+ + 
0 

kotten nominale raming 3.1 4 .1 

ecologie 
Als gevolg van de bundeling met de rijkswegen A4 en A13 is tracé 
WB3 vooral gunstig wat betreft het beoordelingscriterium 'versto
r ing' . Daar staat tegenover dat tracé WB3 over grote lengte ecolo
gisch waardevolle gebieden doorsnijdt, waardoor het kwantitatief 
biotoopverlies groter is dan bij tracé A l . 
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• 

Daarnaast ontstaan op verschillende plaatsen langgerekte restruimten 
tussen de HSL en de rijksweg A4 en A13, waardoor ook de versnip
pering groter is dan bij tracé A 1 . 

Gelet op de ecologische relaties is het tracé WB3 beter dan het tracé 

Al. 

bodem en water 
Het beoordelingsaspect 'bodem en water' laat geen opmerkelijke 
verschillen zien tussen de tracés WB3 en A 1 . 

wonen 
Zowel bij tracé WB3 als bij tracé A1 bestaan de effecten op bestaan
de woongebieden voornamelijk uit een reeks van kleinere effecten: 
doorsnijdingen van lintbebouwingen en verspreide woonbebouwing. 

Ondanks de bundeling met de rijkswegen A4 en A13 zijn de effecten 
van tracé WB3 op toekomstige woongebieden mogelijk groter dan de 
effecten van tracé A 1 . Het verschil hangt grotendeels samen met het 
feit dat de uitvoeringsconvenanten inzake de VINEX-locaties langs 
tracé A1 rekening houden met de eventuele aanleg van de HSL en 
tracé WB3 in het gebied Noordrand I niet bundelt met bestaande 
infrastructuur. Los hiervan is het effect van de beide tracés op 
toekomstige woongebieden nagenoeg gelijk. 

werken 
Het gebied langs de rijkswegen A4 en A13 wordt gekenmerkt door de 
aanwezigheid van een groot aantal bestaande en toekomstige 
bedrijventerreinen. Om deze reden scoort tracé WB3 op het beoorde
lingsaspect 'werken' slechter dan tracé A 1 . 

recreatie 
Ter hoogte van Leiderdorp, Leidschendam, Delft en Rotterdam is tracé 
WB3 over grote lengte in stadsrandgebieden geprojecteerd. Als 
gevolg hiervan wordt een groot aantal bestaande recreatieve voorzie
ningen doorsneden. 
De beoordelingscriteria 'toekomstige voorzieningen' en 'recreatieve 
gebieden' laten geen opmerkelijke verschillen zien tussen de tracés 
W B 3 e n A 1 . 

landbouw 
Als gevolg van de bundeling met de rijkswegen A4 en A13 leidt tracé 
WB3 alleen in de Haarlemmermeerpolder tot een aantasting van de 
agrarische structuur. Zowel in de Haarlemmermeerpolder als in het 
gebied tussen de rijksweg A4 en Hazerswoude-Dorp veroorzaakt 
tracé A1 een nieuwe doorsnijding en daarmee een aanzienlijke 
aantasting van de agrarische structuur. 
Tracé A1 doorsnijdt het glastuinbouwgebied bij Bleiswijk, terwijl WB3 
nauwelijks glastuinbouwbedrijven doorsnijdt. 

geluid 
Zowel bij tracé WB3 als bij tracé A1 worden over grote lengte 
geluidschermen voorzien. 
Als gevolg van de bundeling met de rijkswegen A4 en A1 3 neemt het 
aantal gehinderden langs WB3 nauwelijks toe; dat is minder dan bij 
A 1 , maar ook daar neemt het aantal gehinderden nauwelijks toe, 
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vanwege de hinder die nu reeds wordt ondervonden van al aanwezige 
geluidbronnen. 
De toename van het oppervlak met een geluidbelasting van meer dan 
50 dB(A) is bij tracé WB3 aanzienlijk kleiner dan bij tracé A 1 . 

sociale aspecten 
Als gevolg van de bundeling met de rijkswegen A4 en A13 zijn de 
effecten van tracé WB3 op de beoordelingscriteria 'afname sociale 
veiligheid' en 'visuele hinder' kleiner dan de effecten van tracé A l . 
Het totale aantal aan te kopen woningen is voor beide tracés nage
noeg gelijk. 

stedebouw 
Doordat de bestaande en de toekomstige ruimtelijke structuur van de 
gebieden langs de rijkswegen A4 en A13 voor een groot gedeelte zijn 
aangepast aan de reeds aanwezige grootschalige infrastructuur, zijn 
de toegevoegde effecten van tracé WB3 in het algemeen gering. In de 
stadsrandgebieden van Leidschendam, Voorburg, Rijswijk en Rotter
dam is tracé WB3 niet gebundeld met de rijkswegen A4 en A13, 
waardoor de gebruikswaarde en de belevingswaarde van deze 
gebieden worden aangetast. 

In het gebied tussen Zoetermeer en Rotterdam veroorzaakt tracé A1 
een nieuwe doorsnijding. Als gevolg hiervan worden van de VINEX-
locaties Zoetermeer-Oost en Noordrand Il/Ml vooral de toekomstwaar
de en de belevingswaarde aangetast. 

kosten 
De totale kosten voor de aanleg van tracé WB3 worden geraamd op 
4,1 miljard gulden en liggen daarmee ongeveer 1 miljard gulden hoger 
dan de geraamde aanlegkosten van het geactualiseerde en enigszins 
aangepaste tracé A 1 . 

vervoerskundige aspecten 
In het ontwerp van WB3 is een fundamenteel uitgangspunt losgela
ten, n.l. de ontwerpsnelheid van 300 km/uur, die geldt voor het 
gehele voorkeurstracé A1 (en F voor het deel ten zuiden van Rotter
dam). In WB3 wordt ter hoogte van Ypenburg een snelheidsbeperking 
tot 250 km/uur voorzien. Aanhouden van de ontwerpsnelheid zou 
leiden tot een minder strakke bundeling en tot een kostenstijging van 
450 miljoen gulden. 
Voor tracé WB3 wordt in principe uitgegaan van hetzelfde patroon 
van treindiensten als bij tracé A 1 . Naast de hoge-snelheidstrein-
diensten tussen station Rotterdam CS en Schiphol wordt de mogelijk
heid van binnenlands medegebruik voorzien, alsmede van HST-
verbindingen met station Den Haag CS via de bestaande lijn. 

De reistijd van tracé WB3 tussen Schiphol en Rotterdam bedraagt 
ongeveer 22 minuten, terwijl de reistijd van tracé A1 ongeveer 20 
minuten bedraagt. De verbinding via WB3 zal daardoor enigermate 
minder reizigers trekken. Hierdoor en wegens de grotere lengte van 
het tracé, zal de exploitatie minder gunstig zijn dan die van de 
verbinding via A 1 . 
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

In maart 1994 heeft het kabinet deel 1 van de ontwerp-Planologische 
Kernbeslissing - met toelichting - inzake het Nederlandse deel van de 
hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam-Brussel-Parijs uitgebracht. 
Het bijbehorende milieu-effectrapport (MER) is in de verschillende 
nota's en deelrapporten van de Nieuwe HSL-Nota geïntegreerd. 

Naar aanleiding van de Nieuwe HSL-Nota zijn vele inspraakreacties 
binnengekomen. Eén van deze reacties heeft betrekking op een HSL-
tracé dat zo strak mogelijk is gebundeld met de rijkswegen A4 en 
A13. 
Hoewel een dergelijk tracé bij de voorbereiding van PKB 1 als 'niet 
reëel' is beschouwd, hebben de ministers van Verkeer en Waterstaat 
en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
besloten om dit tracé (WB3) alsnog nader te onderzoeken en uit te 
werken en als aanvulling op het MER in procedure te brengen. 

In paragraaf 1.5 wordt uiteengezet waarom tracé WB3 op dit moment 
alsnog nader wordt onderzocht en uitgewerkt. 

1.2 Doel van deze rapportage 

Het doel van deze rapportage is het zodanig onderzoeken en uitwer
ken van tracé WB3, dat dit tracé op een evenwichtige wijze bij de 
verdere besluitvorming kan worden betrokken. Het kabinet heeft in 
PKB 1 een voorkeur uitgesproken voor tracé A 1 . Om deze reden 
vormt de vergelijking van tracé WB3 met tracé A1 een belangrijk 
onderdeel van deze verdere besluitvorming. 

Ten aanzien van tracé A1 zijn naar aanleiding van de inspraakreacties 
en de uitgebrachte adviezen op het beleidsvoornemen (PKB 1) 
verschillende mogelijke aanpassingen uitgewerkt. Deze mogelijke 
aanpassingen zijn nog maar voor een gedeelte met de betrokken 
gemeenten besproken en het kabinet heeft hierover nog geen besluit 
genomen. Om de vergelijking tussen de tracés WB3 en A1 toch zo 
reëel mogelijk te laten zijn, wordt in deze rapportage uitgegaan van 
deze mogelijke aanpassingen (zie paragrafen 5.1 en 7.2). 

1.3 Aanvulling op het MER 

Voor de procedurele inpassing van tracé WB3 in de lopende besluit
vorming is gekozen voor een aanvulling op het MER, overeenkomstig 
het toetsingsadvies van de Commissie voor de milieu-effectrapportage 
(Commissie mer) van 2 december 1994. In dit advies stelt de Com
missie mer dat aanvullende informatie die essentieel is voor de 
verdere besluitvorming over de HSL in de vorm van een aanvulling op 
het MER voorafgaand aan deel 3 van de PKB ter visie moet worden 
gelegd. 
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Deze aanvulling op het MER volgt de volgende stappen uit de normale 
mer-procedure: 

publikatie en tervisielegging 
gelegenheid tot het geven van schriftelijke en mondelinge 
reacties door insprekers en instanties 
toetsing door de Commissie mer. 

1.4 Besluitvormingstraject 

Het reeds afgelegde en nog af te leggen besluitvormingstraject kan 
als volgt stapsgewijs worden samengevat: 

1. Op 11 mei 1994 is kennis gegeven van de tervisielegging -
vanaf 16 mei 1994 - van de Nieuwe HSL-Nota, waarin het 
kabinet zijn voorkeur voor tracé A1 heeft gepresenteerd en 
gemotiveerd. 

2. Tot 19 september 1994 heeft een ieder schriftelijk kunnen 
reageren op de plannen. 

3. In de periode van 26 september 1994 tot en met 1 november 
1994 zijn vijftien hoorzittingen gehouden. 

4 . Naar aanleiding van de ontvangen schriftelijke en mondelinge 
reacties van insprekers en instanties is onder andere een nadere 
studie uitgevoerd naar tracé WB3. 

5. Op grond van de uitkomsten van deze studie hebben de 
ministers van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer besloten om tracé WB3 in 
de vorm van deze aanvulling op het MER uit te werken en te 
presenteren, zodat over tracé WB3 informatie beschikbaar komt 
die gelijkwaardig is aan de informatie in de Nieuwe HSL-Nota. 

6. De reacties van insprekers en instanties op deze aanvulling op 
het MER en het hierop betrekking hebbende toetsingsadvies 
van de Commissie mer worden verwerkt in deel 3 van de PKB, 
waarin het kabinet zijn keuze zal presenteren en motiveren. 

7. Deel 3 van de PKB wordt behandeld in de Tweede en de Eerste 
Kamer. 

8. De regeringsbeslissing - na de behandeling in de Tweede en de 
Eerste Kamer - wordt vastgelegd in deel 4 van de PKB. 

Alle binnengekomen reacties en adviezen zullen in deel 2 van de PKB 
worden gepubliceerd. 
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1.5 Waarom tracé WB3 nader onderzocht 

Deelrapport 4 van de Nieuwe HSL-Nota bevat een beschrijving van 
mogelijkheden om met een HSL-tracé tussen Schiphol en Rotterdam 
de rijkswegen A4 en A13 te volgen. Hierbij is allereerst uitgegaan van 
bundeling met hoofdinfrastructuur en daarnaast - waar mogelijk - van 
een ontwerpsnelheid van 300 km/h. 

Met betrekking tot een HSL-tracé langs de rijkswegen A4 en A13 
werd een aantal kleinere en grotere problemen geconstateerd: 

de horizontale boogstralen in de rijkswegen A4 en A13 zijn op 
een aantal plaatsen kleiner dan de minimale boogstraal voor de 
HSL, zodat niet over de volle lengte strak kan worden gebun
deld; 
de beperkte ruimte tussen de rijksweg A4 en de l intbebouwing 
van Nieuwe Wetering, alsmede de aanwezigheid van de 
aansluitingen op de rijksweg A 4 ; 
ter plaatse van het bedrijventerrein Forepark I + II en de VINEX-
locaties Leidschenveen en Ypenburg is strakke bundeling met 
de rijkswegen A4 en A13 niet mogelijk; 
de beperkte ruimte aan de oostzijde van Delft, alsmede de 
aanwezigheid van de aansluitingen op de rijksweg A13 ; 
de entree van Rotterdam. 

Gevoegd bij de passage door Leiderdorp en Zoeterwoude leverden 
deze problemen een beeld op van enerzijds ruimtelijk ingrijpende 
effecten en anderzijds technisch moeilijke oplossingen. Als gevolg 
hiervan zou alleen tegen veel hogere kosten een HSL-tracé kunnen 
worden gerealiseerd. Bovendien was de inschatting dat het totaal aan 
effecten weinig zouden onderdoen voor de effecten van de andere 
HSL-tracés. 

Gezien de inspraakreacties is besloten om de effecten aan de hand 
van een concreet uitgewerkt tracé-ontwerp te beschrijven, teneinde 
een meer gedetailleerde vergelijking met het voorkeurstracé A1 te 
kunnen maken. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat het in deze rapportage beschre
ven ontwerp van tracé WB3 een eerste technisch ontwerp is, dat nog 
niet met belanghebbenden is besproken. Als het kabinet besluit om 
aan tracé WB3 zijn voorkeur te hechten, zal nader overleg nodig zijn, 
gevolgd door een verdere optimalisatie van het tracé. 

1.6 Leeswijzer 

Algemeen 
Het voorliggende rapport is een aanvulling op het MER bij deel 1 van 
de PKB. Omdat het MER en deel 1 van de PKB als één geïntegreerde 
rapportage zijn geschreven, heeft deze aanvulling betrekking op 
onderdelen van nagenoeg alle nota's en deelrapporten van de Nieuwe 
HSL-Nota. 
Ten behoeve van de leesbaarheid wordt niet telkens expliciet verwe
zen naar alle verschillende onderdelen van de Nieuwe HSL-Nota, maar 
is gekozen voor een opbouw die zo veel mogelijk aansluit bij de 
opbouw van de Tracénota's van de Nieuwe HSL-Nota. 
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Kaarten 
Bij deze rapport is een afzonderlijke kaartenbundel toegevoegd met: 

tracékaarten; 
lengteprofielen; 
geluidkaarten. 

Daarnaast zijn in de hoofdstukken 2 en 6 verschillende toelichtende 
kaarten opgenomen. 
Voor het toelichtend kaartmateriaal bij de beschrijving van de huidige 
situatie in hoofdstuk 2 wordt verder verwezen naar de Nieuwe HSL-
Nota (deelrapport 1 1 , bijlage 4), waarin nagenoeg het gehele studie
gebied van tracé WB3 is weergegeven. 

Per hoofdstuk 
In hoofdstuk 2 worden de huidige situatie en de autonome ontwikke
ling in het studiegebied van tracé WB3 tussen Schiphol en Rotterdam 
beschreven. 

Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van randvoorwaarden en uit
gangspunten voor het ontwerp van tracé WB3, voor zover deze zijn 
gewijzigd of aangevuld ten opzichte van PKB 1. 

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de methodiek van effectbeschrij
ving en -beoordeling en meer in het bijzonder op de aanpassingen aan 
het beoordelingskader ten opzichte van PKB 1. 

Hoofdstuk 5 bevat een beschrijving van het ontwerpproces vanaf de 
eerder genoemde inspraakreactie, via de verschillende onderzochte 
WB-varianten tot en met het ontwerp van het als representant 
uitgewerkte tracé WB3. 
In dit hoofdstuk wordt specifiek ingegaan op het tracédeel tussen 
Schiphol en Rijpwetering dat - als onderdeel van het voorkeurstracé 
A1 - naar aanleiding van inspraak, adviezen en bestuurlijk overleg 
voorlopig is aangepast ten opzichte van PKB 1 . 

Hoofdstuk 6 bevat de beschrijving en beoordeling van de effecten van 
het geselecteerde tracé WB3, alsmede een beschrijving van de 
vervoerswaarde van tracé WB3. 

In hoofdstuk 7 wordt tracé WB3 vergeleken met het voorkeurstracé 
A1 van het kabinet. Hierbij worden ook de overige mogelijke aanpas
singen van tracé A l naar aanleiding van inspraakreacties, adviezen en 
bestuurlijk overleg beknopt beschreven, alsmede de effecten van het 
aangepaste tracé A 1 . Naast een vergelijking van de effecten vindt 
ook een globale vergelijking tussen de beide tracés plaats tegen de 
achtergrond van enkele belangrijke beleidsthema's. 
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2 HUIDIGE SITUATIE EN AUTONOME ONTWIKKELING 

In dit hoofdstuk worden de huidige situatie en de autonome ontwikke
ling in het studiegebied van tracé WB3 tussen Schiphol en Rotterdam 
beschreven. Hierbij wordt met name aandacht besteed aan gebieden 
die door tracé WB3 worden doorsneden of op korte afstand gepas
seerd, alsmede aan infrastructurele elementen die door tracé WB3 
worden gekruist. 

2.1 Landschap 

De beschrijving van het landschap in het studiegebied van tracé WB3 
richt zich hoofdzakelijk op de huidige situatie. De toekomstige 
ontwikkelingen die mede van invloed zullen zijn op het landschap 
worden beschreven in de paragrafen 2.4 tot en met 2.8. 

Ten aanzien van mogelijke archeologische waarden in het studiege
bied van tracé WB3 moet worden opgemerkt dat in het kader van de 
verbreding van de rijksweg A4 tussen de aansluiting van de rijksweg 
N11 op de rijksweg A4 en het knooppunt Ypenburg geen aanleiding is 
gevonden voor nader archeologisch onderzoek. Voor het gedeelte 
tussen het knooppunt Burgerveen en de aansluiting van de rijksweg 
N11 op de rijksweg A4 wordt op dit moment de mer-procedure 
doorlopen, waarbij nog nader moet worden bepaald in hoeverre 
archeologisch onderzoek noodzakelijk is. 

Haarlemmermeerpolder 
De Haarlemmermeerpolder behoort tot de grotere droogmakerijen van 
Nederland. Na de droogmaking in de negentiende eeuw werd de 4 tot 
5 m onder NAP gelegen polder op rationele wijze ingedeeld door 
wegen en tochten in de lengterichting met een onderlinge afstand van 
ongeveer 1 km en dwars wegen met een onderlinge afstand van 3 km. 
De grootschalige, rationele indeling is nog steeds sterk bepalend voor 
de ruimtelijke hoofdstructuur van de Haarlemmermeerpolder en wordt 
benadrukt door de boerderijen met erfbeplanting en de beplanting 
langs de ontsluitingswegen. Samen met de hoger gelegen rand van de 
polder vormen deze elementen de ruimtelijke begrenzing van de zeer 
open delen van de polder. 
Door de duidelijke ruimtelijke indeling zijn de oriëntatiemogelijkheden 
op veel plaatsen groot. Afzonderlijke oriëntatiepunten zijn de ver
keerstoren van Schiphol en de kerktorens van Nieuw-Vennep en 
Abbenes. 

De recente uitbreidingen van Schiphol, Hoofddorp en Nieuw-Vennep 
hebben plaatselijk geleid tot een ruimtelijke verdichting van de 
Haarlemmermeerpolder en een afname van de kenmerkende openheid 
en de oriëntatiemogelijkheden. 
Met uitzondering van het zuidelijke gedeelte volgen de Schipholen en 
de rijksweg A4 de hoofdverkavelingsrichting van de polder. Bij 
ongelijkvloerse kruisingen zijn verhogingen ontstaan die als nieuwe 
oriëntatiepunten kunnen worden aangemerkt: de ligging van de infra
structuur krijgt een accent. Als gevolg hiervan zijn de oorspronkelijke, 
aan de structuur van het gebied gekoppelde oriëntatiemogelijkheden 
sterk verminderd en is de openheid aangetast. 
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Gogerpolder en Drooggemaakte Veender- en Lijkerpolder 
De Drooggemaakte Veender- en Lijkerpolder behoort tot de kleinere 
droogmakerijen van Zuid-Holland. Na de uitvening van het gebied is 
de polder in de achttiende eeuw - samen met de Veenderpolder -
drooggemalen en op rationele wijze ingedeeld, waarbij Nieuwe Wete
ring en Rijpwetering de belangrijkste ontginningsassen vormden. De 
polder Het Noordveen - aan de zuidzijde van de Ringvaart - is een 
restant van het oorspronkelijke, niet uitgeveende gebied. 

In kavelgrootte en bodemgebruik (grasland) stemt de Veender- en 
Lijkerpolder overeen met de (niet ontveende) veenpolders. De polder 
is minder diep ontveend dan de grotere droogmakerijen: het maaiveld 
ligt op ongeveer NAP -3,5 m. 

De polder Het Noordveen heeft door de aanwezige beplanting een vrij 
kleinschalig karakter. De Veender- en Lijkerpolder heeft daarentegen 
een zeer open karakter met zichtlijnen van ongeveer 2 km tussen 
Nieuwe Wetering en het Adegebied. Door de ontwikkeling van de 
glastuinbouw bij Nieuwe Wetering zal de openheid van het oostelijk 
gedeelte van het poldergebied echter afnemen. 
Het gebied wordt ruimtelijk begrensd door de l intbebouwing en 
beplanting van Nieuwe Wetering, de beplanting langs de rijksweg A4 
en de 3 m hoger gelegen randen van het Adegebied. De populieren
beplanting langs de Ripselaan vormt een opvallende grens in de 
Veender- en Lijkerpolder. De oost-west richting van de Ripselaan 
versterkt de breedtewerking van en de oriëntatiemogelijkheden in de 
polder. De beplanting langs de provinciale weg N445 zorgt voor een 
verdere compartimentering van het gebied. De belangrijkste oriënta
tiepunten zijn de kerktorens van Rijpwetering en Hoogmade en de 
cultuurhistorisch waardevolle molens aan de rand van de Ade en 
langs de Does. 

Het beleid is gericht op behoud van de samenhangende landschap
pelijke eenheid, gevormd door de Veender- en Lijkerpolder, het gebied 
rond de Kagerplassen en het veenweidegebied ten zuidwesten van 
Rijpwetering. Samen met het Adegebied vormt de Veender- en 
Lijkerpolder een gebied met een cultuurhistorisch belangwekkend 
verkavelingspatroon. 

Veenpolders bij Rijpwetering en Hoogmade 
Het poldergebied bij Rijpwetering en Hoogmade vormt een aaneen
schakeling van polders die in verschillende periodes zijn ontgonnen. 
Met uitzondering van een aantal droogmakerijen rond Oud Ade 
hebben de polders het algemene kenmerk dat de oorspronkelijke 
veenondergrond nog aanwezig is. Door het inklinken van het veen ligt 
het maaiveld op ongeveer NAP -1,5 m. 
Door het onvergraven veen zijn de polders een concentratiegebied 
met (mogelijke) archeologische waarden. 

Als gevolg van de verschillende ontginningsperiodes en de verschil
lende ontginningsassen van waaruit het gebied is verkaveld, verschilt 
de verkavelingsrichting van polder tot polder. Over het algemeen heb
ben de polders een vrij onregelmatig slagenverkavelingspatroon met 
hier en daar een blokverkaveling. Kenmerkend voor de polders ten 
noorden van Hoogmade - Blauwe Polder, Hoogmadesche Polder en 
Rode Polder - zijn de brede sloten tussen de kavels. 

studie tracé WB3, aanvulling op het MER, december 1995 22 



Rijpwetering en Hoogmade vormen de belangrijkste ontginningsassen. 
Rijpwetering is een kleinschalig lintdorp met een kenmerkende ligging 
op de overgang van het veengebied naar de lager gelegen droogma
kerij. Het lint is niet specifiek als cultuurhistorisch waardevol aange
merkt, maar heeft door zijn relatie met de omgeving toch een zekere 
waarde. Aan de noordzijde van het lint heeft uitbreiding van de 
woonbebouwing plaatsgevonden. 

De lintbebouwing van Hoogmade bestaat uit een kleinschalige bebou-
wingsstrook met grote cultuurhistorische en landschappelijke waar
den. Langs het lint heeft uitbreiding van de woonbebouwing plaats
gevonden. In de directe omgeving van Hoogmade bevindt zich een 
aantal cultuurhistorisch waardevolle boerderijen en molens. 

Het gebied heeft als geheel een zeer open karakter. De zichtlijnen 
richting Kagerplassen en Oude Rijn bedragen 3 tot 4 km. Ten zuiden 
van Hoogmade is het gebied kleinschaliger van karakter door de 
aanwezige bebouwing en (erf)beplanting. De bebouwing en beplan
ting van Rijpwetering en Hoogmade vormen belangrijke ruimtelijke 
begrenzingen van het gebied. De bebouwing van Leiden en de deels 
beplante en hoog gelegen rijksweg A4 zijn relatief nieuwe grenzen. Bij 
Hoogmade ligt de ri jksweg A4 lager dan bij Leiden, waardoor er nog 
enige ruimtelijke relatie tussen de gebieden aan weerszijden van de 
rijksweg A4 bestaat. 
Door de onregelmatige verkaveling en de wisselende ontginningsrich
tingen zijn de oriëntatiemogelijkheden veelal matig. Ook de doorsnij
ding van het gebied door de rijksweg A4 draagt hier aan bij. Belangrij
ke oriëntatiepunten zijn de kerktorens van Rijpwetering en Hoogmade, 
diverse molens, de verder zuidelijk gelegen bebouwing langs de Oude 
Rijn en de zendmast van Alphen a/d Rijn. 

Het gebied rond het riviertje de Ade is een restant van een laaglandri
viertje met daarlangs verschillende kleiwinputten, waaronder de 
Hanepoel en de Kleipoel. Het gebied wordt - in samenhang met de 
Oude Ade en de Wijde Aa bij Hoogmade - beschouwd als een Gea-
object. 

Rijnstreek-Noord: veenpolders tan noorden van de Oude Rijn 
Ook de Munnikenpolder en de Polder Achthoven behoren tot de niet 
afgegraven veenpolders. Het belangrijkste kenmerk van deze polders 
is dat ze vanaf de Oude Rijn zijn ontgonnen. Ze hebben een onregel
matige, waaiervormige strokenverkaveling, met zeer lange en diepe 
kavels. De 'achterkant' van de verkaveling wordt gevormd door de 
Ruige Kade. 
Het maaiveld in de polders loopt van de Ruige Kade tot de Oude Rijn 
licht op: van NAP -1,5 m tot + 1 , 0 m. Door de onvergraven toestand 
van de bodem vormen de polders een concentratiegebied met (moge
lijke) archeologische waarden. 

De Munnikenpolder en de Polder Achthoven zijn zeer open van 
karakter met zichtlijnen tussen Hoogmade en de Oude Rijn van 
ongeveer 4 km en in oost-west richting zelfs 6 km. De polders 
vormen een ruimtelijke eenheid met de meer oostelijk gelegen polders 
en met de polders aan de noordzijde van de Ruige Kade. De ruimtelij
ke begrenzing wordt gevormd door de bebouwing van Hoogmade, de 
erfbeplanting langs de Groenwegh en Ofwegen, de stadsrand van 
Leiderdorp en de bebouwing langs de Oude Rijn. 
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De oriëntatiemogelijkheden zijn goed. Markante oriëntatiepunten in 
het gebied zijn de molens (waaronder de Doesmolen, de Achthovense 
Molen en de molen De Hondsdijk), de bebouwing langs de Oude Rijn 
en de kerktorens van Hoogmade, Groenendijk en Koudekerk a/d Rijn. 

Stedelijk gebied Leiderdorp en Oude Rijn 
De veenpolders aan weerszijden van de Oude Rijn zijn vanaf de smalle 
oeverwallen ontgonnen. De oeverwallen liggen hoger dan de veenge
bieden - waar het maaiveld door inklinking is gedaald - en waren 
hierdoor vanouds geschikt voor bewoning. 
Langs het water ontstonden wegen met l intbebouwing en boerderijen. 
Op diverse plaatsen is deze l intbebouwing uitgegroeid tot grotere 
woongebieden en industrieterreinen. Ter hoogte van Leiderdorp en 
Leiden is de bebouwing langs de Oude Rijn zelfs uitgegroeid tot een 
stedelijk gebied. 

De stadsranden aan de noordzijde van Leiderdorp en langs de 
rijksweg A4 bieden plaats aan verschillende functies, waaronder 
sportvelden, een jachthaven en een ziekenhuis. De aanwezige bebou
wing en groenvoorzieningen, alsmede de barrièrewerking van de 
rijksweg A4 geven de zuidoostelijke stadsrand een besloten karakter, 
waardoor de oriëntatiemogelijkheden in het gebied gering zijn. 

De Oranjewijk en de Kerkwijk in Leiderdorp hebben door het straten-
patroon, de beplanting en de betrekkelijk uniforme bebouwing een vrij 
kleinschalig en besloten karakter. Als gevolg hiervan zijn de oriëntatie
mogelijkheden met name in de Oranjewijk gering. De kerk in de 
Oranjewijk - een bouwkundig monument - vormt het enige duidelijke 
oriëntatiepunt. De hoge populierenbeplanting langs de rijksweg A4 
zorgt enerzijds voor een ruimtelijke accentuering van de rijksweg A4 
en anderzijds voor een vermindering van de zichtbaarheid van het ver
keer. 
In een deel van de Munnikkenpolder zijn populieren en lagere beplan
ting aangebracht om een voorheen geplande stortplaats aan het 
gezicht te onttrekken. Op termijn zullen deze bomen de doorkijk op de 
Polder Achthoven beletten. 

Rijnstreek-Zuid: veenpolders ten zuiden van de Oude Rijn 
De Grote Polder en de Westbroekpolder aan de oostzijde van de 
rijksweg A4 zijn grote, waterrijke veenpolders waar geen veenafgra-
ving heeft plaatsgevonden. De polders zijn ontgonnen vanuit de 
randen: Zoeterwoude-Rijndijk, Weipoort, Zoeterwoude-Dorp en Zuid-
buurt. De Groote Westeindsche Polder ten zuiden van Zoeterwoude-
Dorp is ontgonnen vanuit het lint Westeinde. Oorspronkelijk vormde 
deze polder een geheel met de polders aan de westzijde van de 
rijksweg A 4 . 

Het gebied tussen de Oude Rijn en de spoorlijn Leiden-Alphen a/d Rijn 
wordt gekenmerkt door een toenemende ruimtelijke verdichting en 
afnemende oriëntatie in westelijk richting. Ter hoogte van Zoeterwou
de-Rijndijk is het gebied volledig verdicht door de bedrijventerreinen 
Grote Polder en Barre Polder. De aanleg van rijksweg N11 heeft het 
isolement van het gebied verder versterkt. 
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De Grote Polder heeft - samen met de Westbroekpolder - een zeer 
open en vrij grootschalig karakter met zichtlijnen van ongeveer 2 km 
vanaf de rijksweg A4 tot de Nieuwe Weg. Kenmerkend is het patroon 
van een enigszins uitwaaierende slagenverkaveling, waarbij de kavels 
soms een diepte hebben van 2 km. Het maaiveld ligt door het inklin-
ken van het veen op ongeveer NAP -1,5 m. 

De ruimtelijke begrenzing wordt gevormd door de rijksweg A4 met de 
begroeiing van de Kleine Cronesteinse- of Knotterpolder, de rijksweg 
N11 met de daarachter gelegen bedrijventerreinen Grote Polder en 
Barre Polder, de beplanting langs de Nieuwe Weg en de bebouwing 
van Zoeterwoude-Dorp en Weipoort. 
De oriëntatiemogelijkheden zijn goed. Afzonderlijke oriëntatiepunten 
zijn de molen van Weipoort, de kerktorens van Zoeterwoude-Dorp en 
Zuidbuurt, de hoogbouw van Zoetermeer en het Heineken-complex 
langs de Oude Rijn. 

De Grote Polder vormt samen met de Westbroekpolder, de Oost
broekpolder en een gedeelte van de Oude Groenendijkse en Barre 
Polder het Gea-object Weipoort. Het gebied wordt gekenmerkt door 
representatieve en nog redelijk gave kreekruggen (afzettingen van 
Duinkerke). 

De Groote Westeindsche Polder heeft eveneens een zeer open 
karakter met zichtlijnen van de Stompwijksche Vaart tot de Vliet van 
ongeveer 3 km. Kenmerkend is de regelmatige slagenverkaveling, die 
doorloopt in de Hofpolder en de Oostvlietpolder aan de westzijde van 
de rijksweg A4. De lintbebouwing van de ontginningsas Westeinde en 
de Lange Watering staan loodrecht op dit verkavelingspatroon. De 
polder wordt ruimtelijk begrensd door de hoger gelegen Stompwijk
sche Vaart, de lintbebouwing van Stompwijk, de ri jksweg A4 met de 
beplanting van De Vlietlanden en de bebouwing van Leiden. 
De belangrijkste oriëntatiepunten in de omgeving zijn de beplanting 
van de Vlietlanden en de kerktorens van Zoeterwoude-Dorp, Zuid-
buurt en Stompwijk. De molen 'Zelden van Passe' is een markant en 
cultuurhistorisch waardevol object. 
De gebieden aan de westzijde van de rijksweg A4 worden ontwikkeld 
voor natuur, recreatie en landschapsbouw. De Oostvlietpolder is 
genoemd als potentiële bergingslocatie voor slib. Als gevolg van deze 
ontwikkelingen zullen de openheid en oriëntatiemogelijkheden verder 
afnemen. 

Het bebouwde gebied en de directe omgeving van Leiderdorp en 
Zoeterwoude-Rijndijk, de oeverwallen van de Oude Rijn en de niet 
uitgeveende polders zijn een concentratiegebied met (mogelijke) 
archeologische waarden. 

Droogmakerijen bij Stompwijk 
Na de droogmaking in de zeventiende en achttiende eeuw werden 
deze laag gelegen droogmakerijen ingedeeld in smalle regelmatige 
kavels en in gebruik genomen als grasland. De Meeslouwerpolder en 
de Gecombineerde Starrevaart- en Damhouderpolder vormden ooit 
één geheel, waarbij de verkaveling doorliep tot aan de Vliet. De 
droogmakerijen liggen ongeveer 2,5 m lager dan de Groote Westeind
sche Polder op ongeveer NAP -4 m. 
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Door de aanleg van de rijksweg A4, het recreatiegebied De Vliet-
landen en de kassen bij Stompwijk is de openheid van het gebied 
sterk afgenomen: de zichtlijnen in de Meeslouwerpolder zijn nu 
ongeveer 1,5 km (matig open). 

Ondanks de aanwezigheid van de rijksweg A4 bestaat in de Gecombi
neerde Starrevaart- en Damhouderpolder een ruimtelijke relatie tussen 
de gebieden aan weerszijden van de rijksweg A4. Door de aanleg van 
een recreatiegebied met natuur- en landschapsbouw aan de westzijde 
van de rijksweg A4 blijft van de open polder alleen een smalle strook 
aan de oostzijde van de rijksweg A4 over. 

De Drooggemaakte Grote Polder is zeer open van karakter met zicht
lijnen van ongeveer 4 km tussen Stompwijk en de Molenvaart. De 
Nieuwe Vaart, de Stompwijksche Vaart en de Meerdijk vormen de 
hoger gelegen ringvaarten van de polder. De ruimtelijke begrenzing 
wordt gevormd door de dijken langs deze ringvaarten, de lintbebou
wing van Stompwijk, de ri jksweg A4 met de beplanting van De 
Vlietlanden en de beplanting van de puinstort bij Zoetermeer. 
Het hoger gelegen Stompwijk heeft een kleinschalig karakter. Aan de 
oostzijde is het lint uitgegroeid tot een kleine kern. Het lint heeft door 
zijn relatie met de ontstaansgeschiedenis een belangrijke cultuurhisto
rische waarde. De omgeving van Stompwijk is tevens een concentra
tiegebied met (mogelijke) archeologische waarden. 
Een afzonderlijk oriëntatiepunt is de kerktoren van Stompwijk. Ook de 
drie molens langs de Molenvaart vormen karakteristieke oriëntatiepun
ten en hebben een belangrijke cultuurhistorische waarde. 

Omgeving Leidschendam, Voorburg en Rijswijk 
Deze plaatsen zijn van oorsprong ontstaan op een wat hoger gelegen 
strandwal, parallel aan de kustlijn. Ten zuidoosten hiervan ging het 
landschap over in een moerasgebied. 
Het gebied is later in cultuur gebracht en kan worden gerekend tot 
het droogmakerijenlandschap. De Vliet vormde lange tijd een ruimte
lijke begrenzing tussen het strandwallengebied en de droogmakerijen. 
De richting van de verkaveling was en is georiënteerd op deze 
waterloop. 
Door recente ontwikkelingen is het gebied sterk verstedelijkt en 
doorsneden door infrastructuur: de rijkswegen A 4 , A12 en A13 met 
de knooppunten Ypenburg en Prins Clausplein, alsmede de spoorlijn 
Den Haag-Gouda. Met name de 'breiwerken' tussen het Prins 
Clausplein en het knooppunt Ypenburg vormen een hoge en brede 
zone. Als gevolg van de aanwezige infrastructuur is het gebied 
ruimtelijk verdicht en versnipperd. 
De restgebieden tussen stedelijk gebied en infrastructuur worden 
langzamerhand steeds verder ingevuld met stadsrandactiviteiten. Door 
de ontwikkeling van onder andere de VINEX locaties Leidschenveen 
en Ypenburg en het bedrijventerreinen Forepark worden ook de 
gebieden aan de oostzijde van de infrastructuur verder verdicht. 

De strook tussen de rijksweg A4 en De Vliet heeft plaatselijk nog een 
matig open karakter. De oriëntatiemogelijkheden zijn overwegend 
gering. De kruising tussen de rijkswegen A4 en A12 (knooppunt Prins 
Clausplein) vormt een opvallend element in het gebied. De voormalige 
luchthaven Ypenburg vormt een vrij open ruimte, omgeven door 
verdichte randen. 
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Door de verbreding van de rijksweg A4 wordt de openheid van het 
landschap in geringe mate aangetast. 
Door de ontwikkeling van woningbouw tussen Leidschendam en 
Zoetermeer (VINEX-locatie Leidschenveen) zal het nu nog open 
karakter van de droogmakerij verdwijnen. 

Omgeving Delft en Pijnacker 
Het gebied tussen Delft en Pijnacker behoort voor een deel tot het 
droogmakerijenlandschap (Polder van Nootdorp) en voor een deel tot 
het veenweidegebied (Noord- en Zuidpolder van Delfgauw). Van 
oorsprong heeft het gebied een verkaveling die is georiënteerd op de 
Delftse Schie. 
Aan de westzijde van de rijksweg A13 ligt het stedelijk gebied van 
Delft met onder andere woongebieden, het terrein van de TU-Delft en 
het Waterloopkundig Laboratorium. 
Aan de oostzijde van de rijksweg A13 is tussen de rijksweg en de 
Noordeindse Weg sprake van een verdichte, plaatselijk kleinschalige 
strook met verschillende stadsrandactiviteiten zoals sportvelden, een 
hertenkamp, het recreatiegebied Delftse Hout, volkstuinen en een 
camping. 
Ten oosten hiervan is het Bieslandse Bos aangelegd, waardoor het 
oorspronkelijk open gebied tussen Delft en Pijnacker ruimtelijk is 
verdicht. De bebouwing langs de Brasserskade en de Noordeindse 
Weg heeft een kleinschalig karakter. 

In de Zuidpolder van Delfgauw, aan de oostzijde van de rijksweg A l 3, 
wordt de VINEX-locatie Delfgauw-Emerald ontwikkeld en is het tracé 
voor de provinciale weg N470 tussen Delft en Zoetermeer vastge
steld. Het nu nog vrij open poldergebied tussen de rijksweg A13 en 
de Zuideindse Weg zal hierdoor ruimtelijk verdichten, in aansluiting op 
de ruimtelijk verdichte strook ten noorden van dit gebied. 

Kleigebied en veenpolders tussen Delft en Schiedam 
Het gebied tussen Delft, Schiedam en Oude Leede bestaat hoofdza
kelijk uit restanten van een krekengebied met kreekruggen - onder 
andere de Akkerdijksche Polder - afgewisseld met veenpolders en 
kleine droogmakerijen. De Polder Schieveen - ten noorden van de 
luchthaven Zestienhoven - is een wat grotere droogmakerij. 
De verkaveling van het gebied is hoofdzakelijk georiënteerd op de oor
spronkelijke ontginningsbasis: de Delftse Schie. De rijksweg A l 3 met 
hoge populierenbeplanting en de spoorlijn Delft-Rotterdam lopen min 
of meer parallel aan deze waterloop. Door de aanwezige kreekruggen, 
kades en verschillende polderdieptes is er sprake van veel hoogtever
schillen. 
De bebouwing en beplanting in Oude Leede, langs de Delftse Schie en 
langs verschillende wegen in het gebied vormen verdichte, kleinschali
ge randen in het voor het overige vrij open landschap. Ook de 
beplanting bij de Ackerdijksche Plassen zorgt plaatselijk voor een 
ruimtelijke verdichting. Cultuurhistorisch waardevolle elementen in het 
gebied zijn de kades, die de begrenzing vormen tussen de verschillen
de polders. Daarnaast zijn er verschillende bouwkundige monumen
ten. 
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Stedelijk gebied Rotterdam 
Het stadsrandgebied van Rotterdam-Overschie wordt gekenmerkt 
door een grote ruimtelijke afwisseling vanwege de verschillende 
functies: met name stadsrandactiviteiten zoals sportvoorzieningen en 
volkstuincomplexen. 
De luchthaven Zestienhoven vormt in de huidige situatie een vrij grote 
open ruimte in het overigens ruimtelijk verdichte gebied. Mede basis 
van een modellenstudie is inmiddels een ontwerp-structuurplan 
opgesteld (zie paragraaf 2.4). Uitgaande van hierin opgenomen 
woningbouw en de mogelijke aanleg van de rijksweg A16/A13 zal het 
gebied aan de noordzijde van de Rotterdam ruimtelijk verder verdich
ten. 

Het gebied aan de zuidzijde van de rijksweg A20 is voor de beoorde
ling van het aspect 'landschap' buiten beschouwing gelaten. 
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2.2 Ecologie 

De beschrijving van het aspect 'ecologie' in het studiegebied van 
tracé WB3 richt zich hoofdzakelijk op de huidige situatie en autonome 
ontwikkeling in gebieden die in de huidige situatie een ecologische 
waarde hebben en waarvoor geen verstedelijking - woningbouw of 
aanleg van bedrijventerreinen - is voorzien in de (streek)plannen van 
de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. De toekomstige ontwik
kelingen die mede van invloed zullen zijn op de ecologische waarden 
worden beschreven in de paragrafen 2.4 tot en met 2.8. 

In de beschrijving van de huidige situatie wordt achtereenvolgens 
aandacht besteed aan de waarde van de vegetaties en het voorkomen 
van weidevogels, wintergasten, amfibieën en reptielen. 
Daarnaast is geïnventariseerd of voor de betreffende gebieden 
specifiek beleid is geformuleerd, bijvoorbeeld in het kader van het 
Structuurschema Groene Ruimte (Ecologische Hoofdstructuur), het 
Natuurbeleidsplan, de Relatienota en het Beleidsplan Natuur en Land
schap van de provincie Zuid-Holland. 

Haarlemmermeerpolder 

huidige situatie 
Het cultuurland van de Haarlemmermeerpolder heeft een geringe na
tuurwaarde. Op de uitgestrekte akkers wordt intensieve landbouw 
bedreven, waardoor er weinig ruimte is voor natuurlijke ontwikkeling. 
De polder wordt doorsneden door de Schiphollijn. De spoordijk heeft 
een vrij dikke, voedselrijke grondafdeklaag, waarop geen bijzondere 
planten voorkomen. De bodem is bedekt met gras of ruigtebeplanting. 
Langs de Schiphollijn staan populieren; de overhoeken zijn beplant 
met bosplantsoen. 
De condities voor de ontwikkeling van waardevolle vegetaties zijn 
slecht, mede als gevolg van het gevoerde beheer. De ruigtebeplanting 
is een biotoop voor kleine zoogdieren. In vergelijking met de omrin
gende cultuurlanden is de natuurwaarde van de spoorbermen hoger. 
Gegevens over fauna zijn niet beschikbaar. 

Gogerpolder en Drooggemaakte Veender- en Lijkerpolder 
Veenpolders bij Rijpwetering en Hoogmade 

huidige situatie 
In de Veender- en Lijkerpolder heeft de vegetatie tussen de Ringvaart 
en de Ripselaan over het algemeen een matig hoge natuurwaarde; een 
enkele sloot heeft echter een hoge natuurwaarde. Hier komt het 
Moeraszoutgras voor, een internationaal bedreigde soort die karakte
ristiek is voor laagveen. Ten zuiden van de Ripselaan komen hier en 
daar nog waardevolle graslanden voor met onder andere Kamgras, 
Duizendblad en Struisgras. 

studie tracé WB3. aanvulling op het MER. december 1995 29 





De polders ten zuiden van Rijpwetering hebben een hoge natuur
waarde door het voorkomen van waardevolle oever- en slootvege-
taties. In de sloten wordt veel Holpijp aangetroffen, evenals de 
bedreigde soorten Gewone Agrimonie en Selderij. Aan de oevers komt 
Moeraszoutgras voor. In de Blauwe Polder worden plaatselijk Water
scheerling en Waterkruiskruid aangetroffen. Het gebied is - zoals het 
hele veenweidegebied - gevoelig voor verdroging. 
De genoemde polders zijn ook een belangrijk gebied voor weidevo
gels. In de Veender- en Lijkerpolder komen onder andere Kievit, 
Grutto, Tureluur en Slobeend voor. In de wintermaanden wordt deze 
regio bezocht door trekvogels en wintergasten zoals Rietgans, 
Smient, Kievit en Wulp. 

Een gedeelte van de Blauwe Polder geldt als zeer rijk weidevogelge
bied. Behalve Kievit, Scholekster en Grutto is hier in 1990 ook een 
tiental broedparen Veldleeuwerikken en een aantal broedende Zomer-
talingen gesignaleerd. 
Verder komen in de genoemde polders zes soorten amfibieën voor en 
drie soorten vleermuizen: Watervleermuis, Rosse Vleermuis en 
Laatvlieger. 

In de Rode Polder en de Bospolder is recentelijk biotoop voor weide
vogels en graslandvegetaties verloren gegaan door de aanleg van 18 
ha produktie- en recreatiebos in het kader van de Randstadgroen-
structuur (RGS). 

De cultuurgraslanden in het veenweidegebied tussen de Haarlemmer
meerpolder en de Oude Rijn maken deel uit van de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS). Het Adegebied is een agrarisch gebied met 
natuur- en landschapswaarden (ANL-gebied). In dit gebied zijn in het 
kader van de Relatienota beheersovereenkomsten afgesloten, waar
door de natuurwaarden een zekere bescherming genieten. 
De Kromme Does-Wijde Aa vormt binnen de Provinciale Ecologische 
Hoofdstructuur (PEHS) een ecologische verbindingszone tussen de 
Kagerplassen en het Braassemermeer voor moeras- en waterge
bonden plant- en diersoorten in het oosten. 

autonome ontwikkeling 
Het behoud van de veenweidegebieden voor landbouw en natuur zal 
in het algemeen verder worden versterkt door het afsluiten van be
heersovereenkomsten in het kader van de Relatienota. De waarde van 
het gebied voor weidevogels en waardevolle oever-, sloot- en gras
landvegetaties zal hierdoor worden versterkt. 
De natuurwaarden worden daarnaast vergroot door de aanleg van de 
verbindingszone Braassemermeer-Ade, via de Kromme Does. Deze 
zone zal worden ingericht als moeraszone, bestemd voor moerasvo-
gels en voor soorten als waterspitsmuis, ringslang en verschillende 
amfibieën. 
In het gebied zal echter ook natuurwaarde verloren gaan als gevolg 
van de uitbreiding van het glastuinbouwgebied bij Nieuwe Wetering. 
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Rijnstreek-Noord: veenpolders ten noorden van de Oude Rijn 

huidige situatie 
De sloot- en oevervegetaties van de polders ten noorden van de Oude 
Rijn hebben een hoge tot zeer hoge natuurwaarde, met name in de 
Polder Achthoven, waar de internationaal bedreigde soorten Krabbe-
scheer, Moeraszoutgras, Gewone Agrimonie en Padderus worden 
aangetroffen. Tussen de Oude Rijn en de Wijde Aa komen in het alge
meen Aarvederkruid, Holpijp en Drijvend Fonteinkruid voor. Deze 
soorten duiden op de aanwezigheid van kwel. 

Langs de Does komen plaatselijk graslandvegetaties voor met hoge 
natuurwaarden; elders hebben de graslanden een geringe natuur
waarde. Door de hoge waarden van de sloten en oevers heeft het 
totale gebied langs de Does een hoge natuurwaarde. 

De veenpolders ten noorden van de Oude Rijn zijn vrij rijk aan 
weidevogels: Kievit, Grutto en Tureluur komen er regelmatig voor. 
Het gebied wordt tevens bezocht door overwinteraars zoals Smient, 
Meerkoet en Kleine Zwaan en geldt als waardevol overwinteringsge
bied. 
Verder komen in dit gebied zes soorten amfibieën voor. 

De graslanden in het veenweidegebied zijn kerngebieden binnen de 
EHS. 
De Polder Achthoven is tevens een ANL-gebied, waarin de natuur
waarden gedeeltelijk worden beschermd, doordat een stiltegebied is 
vastgesteld. De natuurwaarden van Rijnstreek-Noord zullen verder 
worden beschermd door het afsluiten van beheersovereenkomsten in 
het kader van de Relatienota. 

autonome ontwikkeling 
De uitwerking van het Natuurbeleidsplan (NBP) en het Beleidsplan 
Natuur en Landschap van de provincie Zuid-Holland zal op ver
schillende vlakken leiden tot een versterking van de natuurwaarden. 

Stedelijk gebied Leiderdorp en Oude Rijn 

huidige situatie 
De natuurwaarde van het stedelijk gebied bij Leiderdorp en Zoeter-
woude-Rijndijk is gering. Langs de rijksweg A4 bij Leiderdorp zijn 
enkele kleinere elementen, zoals een bomenrij en wat percelen 
grasland. De wegbeplanting heeft geen hoge natuurwaarde, maar wel 
een belangrijke functie als een van de groene linten in het stedelijk 
gebied van Leiderdorp. 

De Munnikkenpolder bij Leiderdorp is een ontwikkelingszone voor 
recreatie, natuur en landschapsbouw. Recentelijk zijn op de meest 
westelijke percelen van deze polder populieren aangeplant. 
De voorgenomen reconstructie van de rijksweg A4 zal voornamelijk 
gevolgen hebben voor de huidige geringe waarden van de bermen. 
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Rijnstreek-Zuid: veenpolders ten zuiden van de Oude Rijn 

huidige situatie 
De graslanden van de Grote Polder ten noorden van Zoeterwoude-
Dorp hebben een matig hoge natuurwaarde. Langs de Meerburgerwa-
tering komen Moeraszoutgras, Zomprus, Waterbies, Moerasrolklaver 
en Waternavel voor. Deze soorten zijn kenmerkend voor enigszins 
schrale, vochtige graslanden. 

De Grote Polder is een arm weidevogelgebied, maar 's winters wel 
waardevol als overwinteringsgebied. Concentraties van wintergasten -
vooral Kievit en Kleine Zwaan - zijn er algemeen. 

De natuurwaarden van het veenweidegebied ten zuiden van de Oude 
Rijn worden gedeeltelijk beschermd, doordat een stiltegebied is 
vastgesteld. 

autonome ontwikkeling 
De strook tussen de rijksweg N11 en de spoorlijn Leiden-Alphen a/d 
Rijn is aangeduid als een ecologische verbinding binnen de PEHS en 
wordt door Rijkswaterstaat ingericht met onder andere kleine moeras
gebieden. Deze strook moet de verbinding tussen De Vlietlanden en 
de Reeuwijksche Plassen versterken en zal ook de weidevogelge-
bieden ten noorden en ten zuiden van de Oude Rijn verbinden. Bij een 
aantal kruisingen met wegen en waterlopen worden ecoducten onder 
de rijksweg N11 aangelegd. 

Droogmakerijen bij Stompwijk 

huidige situatie 
De graslandvegetaties van de Groote Westeindsche Polder ten zuiden 
van Zoeterwoude-Dorp hebben een matig hoge natuurwaarde. De 
Meerburgerwatering heeft een hoge natuurwaarde; langs deze 
watergang komen Moeraszoutgras, Zomprus, Waterbies, Moeras
rolklaver en Waternavel voor. 
De graslanden en de slootvegetaties in de Drooggemaakte Grote 
Polder en de Gecombineerde Starrevaart- en Damhouderpolder 
hebben op een aantal plaatsen nog een hoge natuurwaarde. Holpijp, 
Sterrekroos en Watergentiaan komen hier vaak voor. De oevervegeta
ties hebben over het algemeen een matig hoge natuurwaarde. De 
totale waarde voor deze graslanden is - inclusief de oevers en sloten -
hoog. 

In de Groote Westeindsche Polder ligt het weidevogelreservaat West
einde. Dit reservaat is zeer waardevol vanwege de hoge dichtheid aan 
weidevogels, waaronder Tureluur en Gele kwikstaart. Ook het 
gedeelte van de Groote Westeindsche Polder ten zuiden van Zoeter
woude-Dorp heeft een vrij hoge weidevogeldichtheid. 
Ook de polders ten zuiden van Stompwijk - met uitzondering van de 
Meeslouwerpolder - hebben een vrij hoge weidevogeldichtheid. Naast 
Kievit, Scholekster, Grutto, en Tureluur broeden in deze regio ook 
Slobeend, Visdief en Zomertaling. 
Tussen Stompwijk en de rijksweg A12 wordt de overgang van 
veenweiden naar droogmakerijen getypeerd door het teruglopen van 
de aantallen weidevogels. 
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Concentraties van wintergasten zijn te vinden in alle polders van dit 
gebied; Kievit en Kleine Zwaan zijn er algemeen. In een aantal winters 
werd in de Haaglanden - ten zuiden van Stompwijk - de 1 %-norm van 
Kleine Zwaan overschreden. Het gebied heeft daarom een zeer hoge 
waarde voor wintergasten. Ook Smient en Goudplevier zijn hier 
veelvuldig te vinden. In het gebied ten noorden van Stompwijk komen 
ook veel Scholeksters en Wulpen voor. 

De droogmakerijen bij Stompwijk zijn relatief rijk aan overige fauna, 
met zes soorten amfibieën, drie soorten reptielen en vier soorten 
vleermuizen: Rosse Vleermuis, Laatvlieger, Watervleermuis en 
Nathusius Owergvleermuis. 

De graslanden van de Drooggemaakte Grote Polder en de Gecombi
neerde Starrevaart- en Damhouderpolder zijn kerngebieden en 
natuurontwikkelingsgebieden binnen de EHS. De graslanden van de 
Groote Westeindsche Polder zijn kerngebieden binnen de EHS. 
Een deel van de Drooggemaakte Grote Polder geldt als ANL-gebied, 
evenals de polders ten zuiden van Stompwijk. 

Aan de westzijde van de rijksweg A4 ligt een aantal projecten in het 
kader van de Randstadgroenstructuur: Vlietpark Cronesteyn, Oost-
vlietpolder, De Vlietlanden en Leidschendammerhout. De betreffende 
gebieden zijn vooral van belang voor weide-, water- en moerasvogels 
en als ecologische verbindingszone tussen de Duivenvoordse en 
Veenzijdse Polder (bos- en veenweide-ecosystemen) en de Haaglan
den. Het gedeelte van het gebied dat grenst aan het recreatiegebied 
De Vlietlanden is een beschermd natuurgebied. 

autonome ontwikkeling 
In de polders ten zuiden van Stompwijk zal het agrarisch gebruik 
gepaard gaan met behoud en versterking van de natuur- en land
schapswaarden door middel van beheersovereenkomsten. Het gebied 
krijgt tevens een recreatiefunctie. 

In deze regio zullen in het kader van de PEHS twee belangrijke 
ecologische verbindingszones worden ontwikkeld. De eerste verbin
ding loopt tussen de landgoedbossen aan de westzijde van de 
rijksweg A4 en de geplande bosgebieden Bentwoud en Balij. Om deze 
zone geschikt te maken voor land- en bosdieren is een ongeveer 100 
m brede strook nodig, bestaande uit open gebieden met beboste 
plekken. In het kader van het landinrichtingsproject Leidschendam 
wordt aan de oostzijde van de rijksweg A4 reservaats- en beheersge
bied gerealiseerd. 
De tweede ecologische verbinding - tussen het landgoed Duiven
voorde via de Starrevaart en de Zoetermeersche Meerpolder naar de 
Oostkade - heeft tot doel zowel natte graslanden als verschillende 
moeraszones met elkaar te verbinden. Ten behoeve van deze verbin
ding zullen aan de westzijde van de rijksweg A4 bos en natte gras
landen worden gerealiseerd. Ter hoogte van Stompwijk wordt een 
breed ecoduct onder de rijksweg A4 gerealiseerd. Verder zuidelijk 
worden enkele kleine faunapijpen onder de rijksweg A4 aangebracht. 
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Omgeving Leidschendam, Voorburg en Rijswijk 

huidige situatie 
Het gebied Tedingerbroek en Park Leeuwenbergh is een agrarisch 
gebied met verschillende stadsrandactiviteiten zoals een golfbaan en 
volkstuinen en vormt een ontwikkelingszone voor recreatie, natuur en 
landschapsbouw. Het gebied Tedingerbroek kent een geringe waarde 
voor weidevogels. 

autonome ontwikkeling 
In de komende jaren zal het stedelijk gebied zich in oostelijke richting 
uitbreiden (VINEX-locaties Leidschenveen en Ypenburg). Deze 
ontwikkelingen zullen ten koste gaan van delen van de groene ruimte. 

Omgeving Delft en Pijnacker 

huidige situatie 
Het gebied aan de oostzijde van de rijksweg A13 heeft een sterk 
wisselend karakter. In het noorden van deze strook liggen de plas- en 
bosgebieden van het recreatiegebied Delftse Hout. 
De oorspronkelijke vegetatie in het gebied rond de Delftse Hout is 
verdwenen door recreatieve groenvoorzieningen zoals sportparken en 
volkstuinen. Langs de Brasserskade bevindt zich vrij waardevolle 
oevervegetatie. Nabij het Hertenkamp en het Arboretum komen 
waardevolle graslandvegetaties voor (veldgerst en Rode Klaver). De 
graslanden nabij het Arboretum kennen een hoge waarde voor 
weidevogels. 
Het vooralsnog vrij open gebied tussen de Delfgauwse Weg en de 
Ackerdijksche Plassen bestaat uit open weidegebieden, afgewisseld 
door recreatie-objecten, volkstuin- en kassencomplexen en bosge-
biedjes. 
De Zuidpolder van Delfgauw kent als veenweidegebied een ecologi
sche betekenis. De graslandvegetaties tussen de Pauwbrug en de 
Vorkbrug en tussen de Ruivensche Molensloot en de Karitaatbrug zijn 
waardevol met ondermeer Veldgerst en Rode Klaver. Gedeelten van 
de Zuidpolder Delfgauw vormen een hydrobiologisch waardevol 
milieu. 

autonome ontwikkeling 
In de Zuidpolder van Delfgauw is het gebied tussen de Pauwbrug en 
de Ruivensche Molensloot voorzien als woningbouwlocatie (VINEX-
locatie Delfgauw-Emerald) en bedrijventerrein. 

Kleigebied en veenpolders tussen Delft en Schiedam 

huidige situatie 
De graslanden in het gebied tussen Delft en Schieveen worden in het 
algemeen intensief gecultiveerd en zijn daarom relatief soortenarm en 
van geringe natuurwaarde. De voornaamste waarden van de vegetatie 
worden aangetroffen in de oevers en de slootranden, vooral aan de 
oostzijde van de rijksweg A13 . 

studie tracé WB3, aanvulling op het MER, december 1995 35 



Aan de oostzijde van de rijksweg A13 vertegenwoordigen de Acker-
dijksche Plassen belangrijke ecologische waarden. Het gebied is een 
reservaatsgebied van de Vogelbescherming en biedt een afwisseling 
van glooiende graslanden en duidelijk waarneembare kreekruggen en 
verveningsplassen met moerasbos. 

De vegetatiewaarde van het gebied gaat achteruit. Waardevolle 
graslandvegetaties (veldgerst en Rode Klaver) komen voor nabij de 
Ackerdijkse Brug en de Zwethbrug. Het oostelijke gedeelte van de 
Akkerdijksche Polder herbergt uitzonderlijk veel soorten paddestoelen 
en is gevoelig voor vergraving en verdroging. 

Met name de Ackerdijksche Plassen vervullen voor wintergasten een 
zeer belangrijke functie. In de Ackerdijksche Plassen overwinteren 
behalve verschillende soorten ganzen en zwanen ook de sterk 
bedreigde Roerdomp, Ooievaar en Patrijs. Voor wat betreft de Smient 
kan worden aangenomen dat in de Ackerdijksche Plassen 's winters 
meer dan 1 % van de Europese populatie verblijft. Daarnaast vormt de 
gehele Akkerdijksche Polder een waardevol weidevogelgebied. 
Ten zuiden van de Akkerdijksche Polder ligt de open Polder Schie-
veen. Deze polder vormt een zeer waardevol gebied voor weidevo
gels. De waarde van de vegetatie is echter in de loop van de tijd 
afgenomen. 

Het gebied aan de westzijde van de rijksweg A l 3 - bestaande uit de 
Lage Abtwoudsche Polder, het westelijk deel van de Akkerdijksche 
Polder en de Polder Noord-Kethel - heeft een duidelijke, directe 
ecologische relatie met het overige deel van Midden-Delfland. 
De Lage Abtwoudsche Polder ten zuiden van Delft is onderdeel van 
de Randstadgroenstructuur en de Polder Noord-Kethel bestaat uit een 
beheers- en reservaatsgebied. 

Het gehele gebied kent een waardevolle vegetatie en heeft plaatselijk 
een waardevol hydrobiologisch milieu. Daarnaast is het gehele gebied 
ten zuiden van Delft waardevol tot zeer waardevol voor weidevogels. 
Met name Polder Noord-Kethel en de West-Akkerdijksche Polder zijn 
waardevolle weidevogelgebieden. De Polder Noord-Kethel is daar
naast ook waardevol voor wintergasten. De begraafplaats Hofwijk en 
het landgoed De Tempel langs de rijksweg A13 zijn belangrijk als 
broedplaats van bos- en struweelvogels. 

Het gebied tussen Delft en Schiedam is kerngebied en natuurontwik
kelingsgebied binnen de EHS. 

autonome ontwikkeling 
De uitvoering van het provinciaal natuurbeleid en projecten in het 
kader van de Randstadgroenstructuur betekenen veiligstelling van 
natuurgebieden in deze regio. In een deel van het gebied worden 
Relatienota-gelden ingezet om de natuurwaarden binnen landbouw
gebieden te behouden en te stimuleren. 
De maatregelen in het kader van de reconstructie Midden-Delfland 
leveren een bijdrage aan de versterking van de natuur- en landschaps
waarden in het gebied aan de westzijde van de ri jksweg A13 . 
Rijkswaterstaat gaat vier bestaande passages onder de rijksweg A13 
aanpassen ten behoeve van het medegebruik door fauna. 
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Stedelijk gebied Rotterdam 

huidige situatie 
Het stedelijk gebied van Rotterdam-Overschie heeft een geringe 
natuurwaarde. Ter hoogte van de Doenkade bevindt zich een natte 
strook met rietvegetaties langs de rijksweg A13 . Ten zuiden van de 
luchthaven Zestienhoven bevindt zich een stadsrandzone met -
groenvoorzieningen zoals parken, sportparken en volkstuinen. 
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2.3 Bodem en water 

De beschrijving van het aspect 'bodem en water' in het studiegebied 
van tracé WB3 richt zich hoofdzakelijk op de huidige situatie. Hierbij 
zijn de gegevens over de functies van het grondwater en het opper
vlaktewater ontleend aan de Waterhuishoudingsplannen van de 
provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. 

De toekomstige ontwikkelingen die mede van invloed zullen zijn op de 
bodemgesteldheid en de waterhuishouding worden beschreven in de 
paragrafen 2.4 tot en met 2.8. 
Voor de meeste aspecten — waaronder bodemtype, grondmechani-
sche eigenschappen en het regionale grondwaterstromingspatroon — 
veranderen de fysieke kenmerken zeer geleidelijk in de ti jd. De 
beschrijving van de autonome ontwikkeling voor bodem en water 
heeft daarom vooral betrekking op de kwaliteit van de milieucomparti
menten. Aangezien deze ontwikkelingen globaal voor heel Nederland 
van toepassing zijn, wordt de autonome ontwikkeling niet voor ieder 
gebiedsdeel beschreven. 

In deel 1 van de PKB zijn de HSL-tracés onder andere beoordeeld op 
het criterium 'doorsnijding bodembeschermingsgebieden'. Het betreft 
de gebieden die worden beschreven in het Intentieprogramma 
bodembeschermingsgebieden Zuid-Holland en worden vermeld op de 
concept-plankaart 'Gebieden met (gewenste) planologische bescher
ming' (versie 1992). De bodembeschermingsgebieden komen overeen 
met grote delen van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur 
(PEHS). 
Overigens liggen in de provincie Noord-Holland geen bodembescher
mingsgebieden in het studiegebied van de HSL-tracés. 

Met de invoering van de Wet milieubeheer is de formele status van de 
bodembeschermingsgebieden komen te vervallen. In het tweede 
Milieubeleidsplan van de provincie Zuid-Holland zijn de sectorale 
beschermingsgebieden geïntegreerd in de milieubeschermingsge-
bieden en wordt de term bodembeschermingsgebied niet meer 
gehanteerd. 

Het vervallen van de bodembeschermingsgebieden staat echter los 
van de waarden waarmee deze gebieden samenhangen: natuur, land
schap, aardkunde, archeologie. Om deze reden en ten behoeve van 
de consistentie met PKB 1 worden bodembeschermingsgebieden wel 
meegenomen in de beschrijving van de huidige situatie en bij de 
effectbeschrijving en -beoordeling in hoofdstuk 6. 

De plankaart uit het intentieprogramma is in de afgelopen jaren 
regelmatig aan veranderingen onderhevig geweest. Vele in PKB 1 
beschreven potentiële bodembeschermingsgebieden worden niet meer 
op de plankaart bij het vastgestelde Intentieprogramma bodembe
schermingsgebieden Zuid-Holland (medio 1994) aangegeven. Bij de 
effectbeschrijving en -beoordeling worden de tracés WB3 en A1 
daarom aan deze ontwerp-plankaart getoetst. 
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2.3.1 Huidige situatie 

Haarlemmermeerpolder 

Bodem 
De bodem in de Haarlemmermeerpolder is opgebouwd uit zeeklei-
gronden. De maaiveldhoogte varieert van ongeveer NAP -4 m tot -5,2 
m. De zettingsgevoeligheid van de ondergrond is relatief groot. 
De gronden in de polder worden voornamelijk benut voor akkerbouw. 
Er zijn geen bodembeschermingsgebieden aangewezen. 

Grondwater 
De dikte van de slecht doorlatende, holocene deklaag in de Haarlem
mermeerpolder bedraagt ongeveer 6 tot 8 m. Het grondwater heeft 
een oostelijke tot noordoostelijke stromingsrichting. Het grensvlak 
tussen zoet en brak grondwater - het isochloridevlak van 1 50 mg/l -
ligt op minder dan 25 m diepte. In de polder heerst een sterke 
kwelsituatie. Het stijghoogteverschil tussen het grondwater in het 
eerste watervoerend pakket en het freatisch grondwater varieert 
tussen 1 en 2 m. Met name in het zuidwestelijke gedeelte van de 
Haarlemmermeerpolder zijn in het verleden bij de aanleg van aardeba
nen (rijksweg A4, Schiphollijn) wellen — plaatsen met een verhoogde 
kwelintensiteit — ontstaan. Deze wellen vormen een probleem met 
betrekking tot de begaanbaarheid van landbouwgronden. Tevens 
hebben de wellen en het hoge zoutgehalte van het kwelwater 
opbrengstdepressies tot gevolg. 

Oppervlaktewater 
In 1990 was de ecologische waterkwaliteit van de Ringvaart goed. 
Over de periode 1986-1990 werd de waterkwaliteit van enkele kleine 
wateren in de polder als matig beoordeeld. 
De waterbodem van de Ringvaart bevat klasse 3 slib. 
Aan de Ringvaart zijn de functies vaar-, recreatie- en viswater en 
water voor het ontvangen van lozingen toegekend. Aan alle boezem
wateren en hoofdwatergangen in de Haarlemmermeerpolder is de 
functie viswater toegekend. 

Gogerpolder en Drooggemaakte Veender- en Lijkerpolder 

Bodem 
In de Drooggemaakte Veender- en Lijkerpolder is de bodem afwisse
lend opgebouwd uit zeekleigronden, veengronden en moerige 
gronden. Het bovenste deel van de bodem bestaat op veel plaatsen 
nog uit veengronden en moerige gronden. Op minder dan 120 cm 
onder het maaiveld liggen onder het veen of de moerige bovenlaag, 
zeekleigronden. 
De maaiveldhoogte bedraagt ongeveer NAP -3,7 m. De zettingsge
voeligheid van de venige en moerige ondergrond is aanzienlijk. 
De gronden worden voornamelijk gebruikt als grasland. De Droogge
maakte Veender- en Lijkerpolder - ten noorden van de rijksweg A4 - is 
aangewezen als ANL-gebied en bodembeschermingsgebied. 
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Grondwater 
De dikte van de slecht doorlatende, holocene deklaag bedraagt 
ongeveer 10 m. Het grondwater stroomt in het eerste watervoerend 
pakket globaal naar het noordoosten, in de richting van de Haarlem
mermeerpolder en de Polder Mijdrecht. Het isochloridevlak van 150 
mg/l ligt op minder dan 25 m diepte. In het gebied heerst een 
kwelsituatie. Het stijghoogteverschil tussen de freatische grondwater
stand en de stijghoogte van het grondwater in het eerste watervoe
rend pakket varieert van ongeveer 0,5 tot 1 m. 
Aan het grondwater zijn noch specifieke winningsfuncties noch 
potentiële functies toegekend. Aan het freatisch grondwater in het 
ANL-gebied in de Drooggemaakte Veender- en Lijkerpolder is een 
ecologische waarde toegekend. 

Oppervlaktewater 
In 1989 was de ecologische waterkwaliteit van een polderwatergang 
in het oostelijk deel van de Drooggemaakte Veender- en Lijkerpolder 
matig. 
De waterbodem van de Wijde Aa is sterk verontreinigd en bevat 
klasse 4-slib. 
Aan de Wijde Aa is de functie van recreatie- en zwemwater toege
kend. Tevens hebben dit oppervlaktewater en alle boezemwateren en 
hoofdwatergangen in de polder de functie viswater. Aan het opper
vlaktewater in het ANL-gebied is een ecologische waarde toegekend. 

Veenpolders bij Rijpwetering en Hoogmade 

Bodem 
Ten zuidwesten van Rijpwetering liggen in de Blauwe Polder en de 
Hoogmadesche Polder respectievelijk koopveen- en weideveengron
den met een opgebracht moerig dek van 15 tot 50 cm. De hoogte 
van het maaiveld bedraagt in deze polders ongeveer NAP -1,5 m. In 
de Bospolder bestaat de ondiepe ondergrond uit weideveengronden 
(bosveen of eutroof broekveen) met een opgebracht moerig bovendek 
van 15 tot 50 cm. Het maaiveld ligt op ongeveer NAP -1,6. De 
zettingsgevoeligheid van de ondergrond in deze polders is zeer hoog. 
De gronden in het gebied worden gebruikt als grasland. De Blauwe 
Polder en de Hoogmadesche Polder zijn als ANL-gebied en bodembe
schermingsgebied aangewezen. 

Grondwater 
De dikte van de slecht doorlatende, holocene deklaag bedraagt in het 
gebied ongeveer 10 m. Het grondwater stroomt in het eerste water
voerend pakket globaal naar het noordoosten, in de richting van de 
grote droogmakerijen: Haarlemmermeerpolder, Polder Mijdrecht. Het 
isochloridevlak van 150 mg/l ligt op minder dan 25 m diepte. In het 
gebied vindt zowel kwel als infiltratie plaats; het stijghoogteverschil 
varieert van ongeveer 0,5 tot 1,5 m. 
Aan het grondwater zijn noch specifieke winningsfuncties, noch 
potentiële functies toegekend. Aan het freatisch grondwater in de 
ANL-gebieden in de Blauwe Polder en de Hoogmadesche Polder is een 
ecologische waarde toegekend. 
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Oppervlak tewa ter 
De ecologische waterkwaliteit van de Kleipoel ten noorden van 
Rijpwetering was in 1989 matig. Voor de situatie in 1990 wordt de 
ecologische waterkwaliteit van de Koppoel ten noorden van Rijpwete
ring en van de Rijpweteringervaart als redelijk beoordeeld. 
De waterbodemkwaliteit van de Kleipoel en Zuidzijdervaart is redelijk, 
van de Achterwetering matig en van de Boekhorstvaart/Zomervaart -
even ten noorden van Rijpwetering - slecht. 
Aan alle boezemwateren en hoofdwatergangen in de polders is de 
functie viswater toegekend. Aan het oppervlaktewater in de Blauwe 
Polder en de Hoogmadesche Polder is eveneens een ecologische 
waarde toegekend. 

Rijnstreek-Noord: veenpolders ten noorden van de Oude Rijn 

Bodem 
In de Polder Achthoven is de ondiepe bodem uit zeekleigronden 
opgebouwd. De maaiveldhoogte varieert van ongeveer NAP -1,4 m in 
het noordelijk deel tot ongeveer NAP -1 m ter hoogte van de Oude 
Rijn. 
De gronden worden voornamelijk gebruikt als grasland. De Polder 
Achthoven is ten noorden van de Molenwatering aangewezen als 
ANL-gebied en bodembeschermingsgebied. 

Grondwater 
Aan het freatisch grondwater in de ANL-gebieden is een ecologische 
waarde toegekend. 

Oppervlak te wa ter 
Niet van toepassing. 

Stedelijk gebied Leiderdorp en Oude Rijn 

Bodem 
In de Munnikkenpolder en de Kleine Cronesteinse- of Knotterpolder is 
de bodem opgebouwd uit kleigronden. Het maaiveld ligt op ongeveer 
NAP -1 m tot -1,5 m. De zettingsgevoeligheid is als gevolg van 
veenlagen in de ondergrond hoog. Even ten noorden en zuiden van de 
Oude Rijn is de zettingsgevoeligheid veel geringer, aangezien zich op 
deze plaats een dik zandpakket in de ondergrond bevindt. 
De gronden in het gebied dienen voornamelijk agrarische doeleinden. 
In het gebied liggen geen bodembeschermingsgebieden. 

Grondwater 
De dikte van de slecht doorlatende, holocene deklaag varieert van 
ongeveer 10 tot 15 m. Langs de Oude Rijn is het holoceen deels 
zandig ontwikkeld en neemt de dikte van de slecht doorlatende 
deklaag plaatselijk af tot enkele meters. 
De richting van de grondwaterstroming in het eerste watervoerend 
pakket wordt hoofdzakelijk bepaald door de ligging ten opzichte van 
de diepste droogmakerijen. Globaal kan worden gesteld dat de Oude 
Rijn de waterscheiding vormt. Ten noorden hiervan stroomt het 
grondwater naar de Haarlemmermeerpolder en de Polder Mijdrecht, 
ten zuiden hiervan naar de droogmakerijen ten noorden van Rot
terdam. 
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Het isochlorjdevlak van 150 mg/l ligt in vrijwel het gehele gebied op 
minder dan 25 m diepte. Ter plaatse van de Oude Rijn vindt infiltratie 
plaats en ligt het isochloridevlak plaatselijk tot op 75 m diepte. Ten 
westen van de rijksweg A4 heerst een kwelsituatie, ten oosten van 
de rijksweg A4 merendeels een infiltratiesituatie. Het verschil tussen 
de freatische grondwaterstand en de stijghoogte van het grondwater 
in het eerste watervoerend pakket varieert van ongeveer 0,5 tot 1,5 
m. 

Oppervlak te wa ter 
In 1990 was de ecologische waterkwaliteit van de Dwarswatering ten 
westen en oosten van de A4 respectievelijk goed en redelijk, van de 
Does, de Oude Rijn en de Meerburgerwatering redelijk en van De 
Vlietlanden zeer goed. Ecologische waterkwaliteitsgegevens van 
kleine oppervlaktewateren zijn over de periode 1986-1990 van drie 
polderwatergangen in de Kleine Cronesteinse- of Knotterpolder 
beschikbaar. Bij twee meetpunten is de waterkwaliteit redelijk en bij 
één meetpunt goed. 

De waterbodem van de Oude Rijn, de Stompwijksche Vaart en de 
Meerburgerwatering bevat klasse 4-slib, die van de Does klasse 3-slib 
en die van de Dwarswatering klasse 2-slib. 
Aan de Does en Dwarswatering zijn de functies recreatie- en viswater 
toegekend. De Oude Rijn heeft naast bovenstaande functies, een 
functie als vaarwater. Aan het water in De Vlietlanden is de functie 
zwemwater toegekend. Aan de overige boezemwateren en hoofd
watergangen is de functie viswater toegekend. 

Rijnstreek-Zuid: veenpolders ten zuiden van de Oude Rijn 

Bodem 
In de Grote Polder, de Groote Westeindsche Polder, de Westbroek
polder en de Oostbroekpolder is de bodem opgebouwd uit weideveen
gronden met een opgebracht moerig dek van 15 tot 50 cm. Het maai
veld ligt in deze polders op ongeveer NAP -1,5 tot -1,8 m. 
In de Polder Groenendijk is de bodem opgebouwd uit dezelfde zeeklei-
, rivierklei- en veengronden (weideveen- en koopveengronden) als in 
de beschreven veenpolders ten noorden van de Oude Rijn. Het maai
veld in de Polder Groenendijk ligt ter hoogte van de Oude Rijn op 
ongeveer NAP -1 m en in het zuidelijk deel op ongeveer NAP -1,6 m. 
De ondergrond heeft ter hoogte van de veengronden een zeer hoge 
zettingsgevoeligheid (deelgebied 2). De zettingsgevoeligheid van de 
rivier- en zeekleigronden is relatief gering, aangezien de ondergrond in 
de richting van de Oude Rijn reeds op geringe diepte zandig is ontwik
keld. 
De gronden worden voornamelijk als grasland gebruikt. Het natuurge
bied Westeinde (weidevogelreservaat) in de Groote Westeindsche 
Polder is aangewezen als bodembeschermingsgebied. 

Grondwater 
De dikte van de slecht doorlatende, holocene deklaag varieert van 
ongeveer 10 tot 15 m. Langs de Oude Rijn is het holoceen deels 
zandig ontwikkeld en neemt de dikte van de slecht doorlatende 
deklaag plaatselijk af tot enkele meters. Het grondwater in het eerste 
watervoerend pakket stroomt in zuidoostelijke richting naar de diepe 
droogmakerijen ten oosten van Zoetermeer en ten noorden van 
Rotterdam. 
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In het gebied heerst een infiltratiesituatie. Het stijghoogteverschil 
bedraagt ongeveer 0,5 tot 1,5 m. Het isochloridevlak van 150 mg/l 
ligt in vrijwel het gehele gebied op minder dan 25 m diepte. 
Aan het freatisch grondwater in het natuurgebied is een ecologische 
waarde toegekend. 

Oppervlaktewater 
De ecologische waterkwaliteit van een polderwatergang nabij de 
Barremolen (Polder Groenendijk) en van de Hoogeveensche Vaart 
(Polder Groenendijk) wordt over de periode 1986-1990 respectievelijk 
als redelijk en goed beoordeeld. 
Aan alle boezemwateren en hoofdwatergangen is de functie viswater 
toegekend. Aan het oppervlaktewater in het natuurgebied is tevens 
een ecologische waarde toegekend. 

Droogmakerijen bij Stompwijk 

Bodem 
Ten zuiden van de Nieuwe Vaart, in de Drooggemaakte Grote Polder 
en de Nieuwe Driemanspolder, ligt het maaiveld op NAP -4 tot -4,5 m 
en is de bodem opgebouwd uit koopveengronden. Even ten noorden 
en ten zuiden van de Stompwijksche Vaart is de bodem afwisselend 
uit zeeklei- en moerige gronden opgebouwd. Ter plaatse van de 
moerige gronden bevindt zich katteklei in de ondergrond, beginnend 
ondieper dan 80 cm en tenminste 10 cm dik. Ten zuiden van de 
Nieuwe Vaart, in de droogmakerijen, is de zettingsgevoeligheid 
aanzienlijk minder groot dan in de veengronden. 
De gronden in het gebied doen voornamelijk dienst als grasland. Ter 
hoogte van Stompwijk ligt een glastuinbouwgebied en ten westen van 
Zoetermeer een groot recreatiegebied (Westerpark, golfbaan). Een 
groot deel van de Drooggemaakte Grote Polder en de Nieuwe 
Driemanspolder, alsmede de aangrenzende Zoetermeersche Meer
polder zijn aangewezen als ANL-gebied en bodembeschermingsge
bied. 

Grondwater 
De dikte van de slecht doorlatende, holocene deklaag varieert van 
ongeveer 8 tot 15 m. Het grondwater in het eerste watervoerend 
pakket stroomt in zuidelijke tot zuidoostelijke richting naar de grote 
droogmakerijen ten noordoosten van Rotterdam en ten oosten van 
Zoetermeer. Het isochloridevlak van 150 mg/l ligt op ongeveer 25 m 
diepte. In het gebied heerst een kwelsituatie. Het stijghoogteverschil 
bedraagt ongeveer 1 tot 2 m. 
Ten westen van de rijksweg A4 en ter plaatse van Zoetermeer 
worden het grondwater en het oppervlaktewater hoofdzakelijk benut 
voor industriële doeleinden. Verder dient het grondwater voornamelijk 
agrarische doeleinden (veeteelt en glastuinbouw). Aan het freatisch 
grondwater in de ANL-gebieden (Drooggemaakte Grote Polder, 
Zoetermeersche Meerpolder en Driemanspolder) is een ecologische 
waarde toegekend. 
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Oppervlak te wa ter 
De ecologische waterkwaliteit van de Middentocht in de Nieuwe Drie-
manspolder - even ten zuiden van Wilsveen - was in 1989 redelijk. In 
1990 was de kwaliteit van de Meerburgerwatering en de Nieuwe 
Vaart (ter plaatse van de splitsing met de Meerburgerwatering) 
redelijk en van de Nieuwe Vaart (ten noorden van Stompwijk) matig. 
De waterbodem van de Vrouwenvaart, de Stompwijksche Vaart en de 
Meerburgerwatering bevat klasse 4-slib en die van de Nieuwe Vaart 
klasse 2 slib. 

Alle boezemwateren en hoofdwatergangen hebben de functie viswa
ter. Aan het oppervlaktewater in de ANL-gebieden is tevens een 
aquatische waarde toegekend. 

Omgeving Leidschendam, Voorburg en Rijswijk 

Bodem 
Ten zuiden van de Nieuwe Vaart gaat het veenweidegebied over in de 
relatief laag gelegen droogmakerijen. De bodem is uit zeeklei-, 
moerige of veengronden opgebouwd. Het maaiveld ligt globaal tussen 
NAP -4 m tot -4,5 m. De gronden doen vooral dienst als grasland. 
Het noordelijk deel van de Gecombineerde Starrevaart en Damhouder-
polder is aangewezen als reservaat en heeft derhalve tevens de status 
van bodembeschermingsgebied. Ook delen van de Grote Polder en de 
Driemanspolder - ongeveer een kilometer ten zuidoosten van de 
rijksweg A4 - zijn aangewezen als bodembeschermingsgebied. 

Grondwater 
Het grondwater in het eerste watervoerend pakket stroomt in 
(zuid)oostelijke richting naar de grote droogmakerijen ten noordoosten 
van Rotterdam en ten oosten van Zoetermeer. In de droogmakerijen 
heerst een kwelsituatie. 

In het stadsrandgebied van Voorburg en Rijswijk — Prins Clausplein 
en voormalige luchthaven Ypenburg - komen geen bijzondere waarden 
voor met betrekking tot bodem en water. 

Omgeving Delft en Pijnacker 
In het stadsrandgebied van Delft — sportpark Brasserskade, recrea
tiegebied Delftse Hout, zwembad, sportpark Biesland en begraafplaats 
lepenhof — komen geen bijzondere waarden voor met betrekking tot 
bodem en water. 

Kleigebied en veenpolders tussen Delft en Schiedam 

Bodem 
Aan weerszijden van de rijksweg A13 liggen zowel veenweide-
gebieden (maaiveld op ongeveer NAP -2,5 m) als droogmakerijen 
(maaiveld op ongeveer NAP -4,8). De gronden doen vooral dienst als 
grasland. 
De Zuidpolder van Delfgauw, het gedeelte van de Akkerdijksche 
Polder ten westen van de rijksweg A13 en ten zuiden van de Acker-
dijkse Weg, alsmede de Polder Schieveen zijn aangewezen als 
bodembeschermingsgebied. 
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Grondwater 
Het grondwater in het eerste watervoerend pakket stroomt in 
noordoostelijke richting naar de grote droogmakerijen ten noordoosten 
van Rotterdam en ten oosten van Zoetermeer. In de droogmakerijen 
heerst een kwelsituatie, in de veenweidegebieden overwegend een 
lichte infiltratiesituatie. 

Stedelijk gebied Rotterdam 
In het stedelijk gebied van Rotterdam komen geen bijzondere waarden 
voor met betrekking tot bodem en water. 

2.3.2 Autonome ontwikkeling 

Bij de beschrijving van de algemene autonome ontwikkeling wordt 
ingegaan op de belasting van de milieucompartimenten door nutri
ënten (fosfor- en stikstofverbindingen), bestrijdingsmiddelen en zware 
metalen en de ontwikkelingen met betrekking tot bodemsanering. De 
gegevens zijn ontleend aan de Nationale Milieuverkenning 1990-2010 
(RIVM, 19911. 

Bij de bemestingsnormen die zijn voorgesteld voor het jaar 2000 zal 
de aanvoer van fosfaat naar de bodem hoger zijn dan de afvoer, zodat 
de ophoping van fosfaat na 2000 blijft doorgaan. Het areaal fosfaat
verzadigde gronden zal tussen 1990 en 2000 met 50 .000 tot 
100.000 ha toenemen. 
De uitspoeling van nitraat zal dalen, maar als gevolg van zeer trage 
verspreidingssnelheden in de bodem en het grondwater zal de kwali
teit van het diepere grondwater blijven verslechteren, het zogenaam
de na-ijlingseffect. In geval van een evenwichtsbemesting zal het op 
veel plaatsen decennia duren voor het diepere grondwater voldoet 
aan de drinkwaterkwaliteitsnormen. 

Bij volledige uitvoering van het Meerjarenplan Gewasbescherming zal 
de ophoping van bestrijdingsmiddelen en residuen in de bodem sterk 
verminderen, maar niet volledig verdwijnen. De belasting van het 
bovenste grondwater zal binnen tien jaar tot een verwaarloosbaar 
niveau dalen. De daling van de concentraties in het diepere grondwa
ter verloopt, vanwege het na-ijlingseffect, wederom veel trager. 

De belasting van de landbouwgronden met zware metalen zal tussen 
1989 en 2000 met 30 tot 60 procent dalen, voornamelijk door 
vermindering van het gebruik van dierlijke mest an kunstmest en 
verlaging van het loodgehalte in brandstoffen. Door de toenemende 
verzuring van de bodem neemt de mobiliteit van zware metalen echter 
toe. 

Wat betreft bodemverontreiniging zullen de zogenaamde milieu-
urgente gevallen, waarbij een grote kans bestaat op verspreiding van 
de verontreiniging of een acute bedreiging voor mens en milieu, 
binnen tien jaar worden gesaneerd. Met het voorziene saneringstempo 
zullen echter pas aan het eind van de volgende eeuw alle locaties 
waar de c-waarde wordt overschreden, zijn gesaneerd. 
Wat betreft de grondwaterkwantiteit het grondwater meer en meer 
voor drinkwaterdoeleinden worden gebruikt, voor zover grondwater 
nog bruikbaar is vanwege het na-ijlingseffect. 
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Het oppervlaktewater zal zoveel mogelijk voor andere doeleinden 
moeten worden gebruikt (industriële- en landbouwtoepassingen en in 
mindere mate de drinkwaterwinning). Bij bronbemalingen zullen 
steeds stringentere eisen met betrekking tot retourbemalingen worden 
gesteld. 

De lozingen op het oppervlaktewater vanuit de industrie en rioleringen 
zullen sterk zijn teruggedrongen. Er is een groot aantal rioolwater
zuiveringsinstallaties (RWZI's) in werking gesteld, die voor een aantal 
zware metalen en organische microverontreinigingen reducties van 
meer dan 90 procent zullen bereiken. De verbetering van de zuurstof
huishouding van het oppervlaktewater zal de komende twint ig jaar 
doorzetten. De toevoer vanuit diffuse bronnen (luchtdepositie, af- en 
uitspoeling landbouwgrond, huishoudens die niet op het riool waren 
aangesloten) is verder afgenomen. Wat betreft de stoffen die voor 
een groot deel via het grondwater in het oppervlaktewater terechtko
men zullen, vanwege het na-ijlingseffect, de effecten merkbaar wor
den. 

Met de verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit zal de kwaliteit 
van de waterbodem eveneens zijn verbeterd. 
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2.4 Wonen 

2.4.1 Bestaande woongebieden 

De belangrijkste woonkernen in het studiegebied van tracé WB3 zijn 
Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Nieuwe Wetering, Rijpwetering, Leider
dorp, Leiden, Zoeterwoude-Rijndijk, Zoeterwoude-Dorp, Stompwijk, 
Leidschendam, Voorburg, Den Haag, Rijswijk, Delft en Rotterdam. 

2.4.2 Toekomstige woongebieden 

Haarlemmermeer 
In het streekplan Amsterdam-Noordzeekanaalgebied (ontwerp partiële 
herziening) wordt in Hoofddorp en Nieuw-Vennep voor het jaar 2005 
de bouw van in totaal 13.500 woningen voorzien, verdeeld over de 
volgende locaties: 

Hoofddorp (Overbos-West): 3.000 woningen; 
Hoofddorp (Overbos-Zuid): 3.500 woningen; 
Hoofddorp (Toolenburg-Zuid): 1.000 woningen; 
Nieuw-Vennep West: 6.000 woningen. 

Leiderdorp en Leiden 
In de 'Nota Beslispunten' ten behoeve van de herziening van het 
streekplan Zuid-Holland West (september 1994) wordt in de Leidse 
Regio voor het jaar 2005 een beschikbare capaciteit voor woning
bouw gesignaleerd van 8.700 woningen. Een gedeelte van deze 
woningen zal worden gerealiseerd op kleine en middelgrote uitleglo-
caties. In het studiegebied van tracé WB3 gaat het hierbij om de 
locatie Roomburg aan de westzijde van de rijksweg A4 en een kleine 
uitleglocatie bij de Does in Leiderdorp. 

Leidschendam 
Aan de oostzijde van de rijksweg A4 en de noordzijde van de rijksweg 
A12 ligt de VINEX-locatie Leidschenveen. In het VINEX-uitvoerings-
convenant voor het stadsgewest Haaglanden (juni 1995) wordt in 
Leidschenveen de bouw van in totaal 6.800 woningen voorzien. 
De gemeenteraad van Leidschendam heeft in februari 1995 het 
'masterplan' voor de ontwikkeling van Leidschenveen vastgesteld. Op 
dit moment wordt het 'masterplan' uitgewerkt in een bestemmings
plan. 

Ypenburg 
Aan de oostzijde van de rijksweg A4 en de zuidzijde van de rijksweg 
A12 ligt de VINEX-locatie Ypenburg. Het programma voor de ontwik
keling van Ypenburg is in eerste instantie vastgelegd in een haalbaar
heidsanalyse (augustus 1993) en een marktonderzoek (januari 1994). 
In deze documenten wordt in Ypenburg de bouw van 9.984 wonin
gen voorzien. In het 'Stedebouwkundig Plan Buitenplaats Ypenburg' 
(oktober 1994) is het aantal te realiseren woningen opgevoerd tot 
11.180. 
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In het VINEX-uitvoeringsconvenant voor het stadsgewest Haaglanden 
(juni 1995) is het minimale aantal aan de voorraad toe te voegen 
woningen voor de gecombineerde locaties Ypenburg en Wateringen 
(ten zuiden van Den Haag) vastgesteld op 17.000, met een restcapa-
citeit van 2.000 woningen die na het jaar 2004 zo spoedig mogelijk 
moet worden benut. Voor de periode tot het jaar 2005 wordt voor de 
locatie Ypenburg uitgegaan van de bouw van 10.500 woningen, 
alsmede van de aanleg van een aantal bedrijventerreinen (zie para
graaf 2.5). 

Op dit moment wordt het bestemmingsplan voor de VINEX-locatie 
Ypenburg voorbereid. Naar verwachting kan het ontwerp-bestem-
mingsplan in het voorjaar van 1996 ter inzage worden gelegd. 

Pijnacker 
Ten oosten van Delft ligt - op het grondgebied van de gemeente 
Pijnacker - de VINEX-locatie Delfgauw-Emerald. In het VINEX-uitvoe
ringsconvenant voor het stadsgewest Haaglanden (juni 1995) wordt 
in Delfgauw-Emerald de bouw van in totaal 2 .000 woningen voorzien. 
Op 31 augustus 1995 is het bestemmingsplan voor deze VINEX-
locatie vastgesteld, zodat in 1996 de eerste woningen kunnen 
worden gebouwd. 

Rotterdam 
Ten noorden van Rotterdam ligt de VINEX-locatie Noordrand I. In het 
VINEX-accoord op hoofdlijnen voor de stadsregio Rotterdam (april 
1994) wordt in Noordrand I de bouw van in totaal 3.000 woningen 
voorzien. Hieraan kunnen nog eens 3.000 woningen worden toege
voegd, afhankelijk van de besluitvorming omtrent de luchthaven 
Zestienhoven. 

Mede op basis van de VINEX heeft de gemeente Rotterdam in 1992 
het 'Voorontwerp Structuurplan Noordrand Rotterdam' in procedure 
gebracht. In dit plan zijn onder andere de volgende elementen 
opgenomen: 

realisatie van een nieuwe luchthaven in de Polder Schieveen; 
aanleg van een hoofdverbinding tussen de rijksweg A16 en 
A13 onder de nieuwe start- en landingsbaan; 
realisatie van het woongebied Rijs en Daal met 7.000 wonin
gen; 
realisatie van bedrijvigheid en kantoren rond de aankomst- en 
vertrekhal van de nieuwe luchthaven; 
realisatie van een recreatieve en ecologische verbindingszone. 

Omdat het definitieve besluit omtrent de luchthaven Zestienhoven 
naar verwachting pas in 1997 door het Kabinet en de Tweede Kamer 
wordt genomen, zijn de hiermee samenhangende procedures voor de 
andere ontwikkelingen in de Noordrand van Rotterdam opgeschort. 
Binnen de gemeente Rotterdam is een modellenstudie verricht om na 
te gaan met welke alternatieven verder kan worden gegaan in de 
procedures voor de aanleg van een hoofdverbinding tussen de 
rijkswegen A16 en A13 en de ontwikkeling van de VINEX-locatie 
Noordrand I. 
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Mede op basis van de modellenstudie is inmiddels een ontwerp 
structuurplan opgesteld, dat voor het westelijke gedeelte van het 
plangebied ongeveer gelijk is aan het voorontwerp uit 1992 (zie 
afbeelding op de vorige pagina). 

Voor de ontwerp en de beoordeling van tracé WB3 wordt vooralsnog 
uitgegaan van het ontwerp-structuurplan, waarbij de volgende 
aannames worden gedaan: 

voorlopig geen realisatie van een nieuwe luchthaven en in
standhouding van de huidige luchthaven Zestienhoven, tenmin
ste tot het moment dat de HSL in gebruik wordt genomen; 
realisatie van een beperkt aantal woningen, in aansluiting op de 
bestaande woonbebouwing van Rotterdam-Overschie; 
aanleg van een hoofdverbinding tussen de rijksweg A16 en 
A13 aan de noordzijde van de Doenkade. 

Als op termijn aan de noordzijde van de huidige luchthaven Zestien
hoven een nieuwe luchthaven wordt aangelegd of verdergaande 
woningbouw wordt gerealiseerd, zal het ontwerp van tracé WB3 
hierop worden aangepast. 

Vanuit stedebouwkundig oogpunt wordt aangenomen dat de plan
structuur in het zuidwestelijke gedeelte van het plangebied - met 
onder andere een woonfunctie - betrekkelijk onafhankelijk van de 
besluitvorming omtrent de luchthaven Zestienhoven kan worden 
ontwikkeld (zie paragraaf 6.10). 

Vanuit de organisatie van de luchthaven Zestienhoven is aangegeven 
dat op het terrein van de luchthaven een verdergaande ontwikkeling 
van bedrijventerrein is voorzien. 
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2.5 Werken 

2.5.1 Bestaande werkgebieden 

Haarlemmermeer 
Aan de noordoostzijde van station Hoofddorp ligt aan weerszijden van 
de Schiphollijn de op de luchthaven Schiphol georiënteerde kantoren
locatie Beukenhorst. 
Aan de zuidzijde van Hoofddorp ligt aan de westzijde van de Schip
hollijn het bedrijventerrein Graan voor Visch. 

Aan de oostzijde van Nieuw-Vennep liggen op enige afstand van de 
Schiphollijn de lokale bedrijventerreinen Spoorzicht en Zuidoost. 

Alkemade 
Aan de oostzijde van de rijksweg A4 ligt het bedrijventerrein De 
Lasso. 

Leiderdorp 
In het gebied tussen de rijksweg A4 en de Persant Snoepweg ligt een 
zone met twee wegrestaurants, het Meubelplein Leiderdorp en een 
ziekenhuis. 

Leiden 
Tussen de Oude Rijn en de spoorlijn Leiden-Alphen a/d Rijn ligt aan de 
westzijde van de rijksweg A4 het in ontwikkeling zijnde bedrijven
terrein Roomburg. 

Zoeterwoude 
Tussen de Oude Rijn en de spoorlijn Leiden-Alphen a/d Rijn ligt aan de 
oostzijde van de rijksweg A4 het bedrijventerrein Grote Polder. 

Ter hoogte van Zoeterwoude-Dorp ligt aan de oostzijde van de 
rijksweg A4 het lokale bedrijventerrein Keerweer. 

Leidschendam 
In het gebied van de VINEX-locatie Leidschenveen wordt op dit 
moment het bedrijventerrein Forepark l + l l ontwikkeld. Het centrale 
gedeelte van dit bedrijventerrein is reeds gerealiseerd. 

Aan de westzijde van de rijksweg A4 en de noordzijde van de 
rijksweg A12 ligt de NS-werkplaats Leidschendam. 
Aan de noordzijde van de rijksweg A12 ligt een gedeelte van het 
bedrijventerrein Westvlietweg IV. Aan de zuidzijde van de rijksweg 
A12 liggen terreinen en gebouwen van het electriciteitsbedrijf Eneco 
en het in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein Westvlietweg III. 

Rijswijk 
Aan de oostzijde van het knooppunt Ypenburg ligt een vestiging van 
Fokker. Hoewel deze vestiging op termijn mogelijk zal worden 
gesloten, wordt in de planvorming voor de ontwikkeling van de 
VINEX-locatie Ypenburg uitgegaan van handhaving van de bedrijfsge
bouwen. Daartoe wordt in het 'Stedebouwkundig Plan Buitenplaats 
Ypenburg' (oktober 1994) rond de vestiging van Fokker de ontwikke
ling van een nieuw bedrijventerrein voorzien (zie paragraaf 2.5.2). 
Ten zuiden van de Fokker-vestiging ligt het terrein van een slipschool. 
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Ter hoogte van de afrit Delft-Noord ligt aan de oostzijde van de 
rijksweg A13 een klein bedrijventerrein, alsmede een kazerne van de 
Koninklijke Marechaussee. 

Delft 
Ter hoogte van de afrit Delft ligt aan de oostzijde van de rijksweg 
A13 het recent ontwikkelde bedrijventerrein Delftse Poort met een 
tweetal kantoren en een vestiging van IKEA. 

Pijnacker 
Ter hoogte van de afrit Delft-Zuid ligt aan de oostzijde van de 
rijksweg A13 een dienstkringkantoor en opslagterrein van Rijkswater
staat. Verder zuidelijk ligt aan de oostzijde van de rijksweg A13 de 
verzorgingsplaats Ruyven. 

Rotterdam 
In de omgeving van het stationsgebouw van de luchthaven Zestien
hoven is een aantal bedrijven gevestigd, voornamelijk gericht op 
distributie en transport. 
Aan de noordzijde van de rijksweg A20 ligt een klein bedrijventerrein 
aan de Oudedijkse Schiekade. 

2.5.2 Toekomstige werkgebieden 

Haarlemmermeer 
In Hoofddorp zijn zowel de kantorenlocatie Beukenhorst als het 
bedrijventerrein Graan voor Visch nog in ontwikkeling. 

Leiden 
Tussen de Oude Rijn en de spoorlijn Leiden-Alphen a/d Rijn ligt aan de 
westzijde van de rijksweg A4 het in ontwikkeling zijnde bedrijven
terrein Roomburg. 

Zoeterwoude 
In de 'Nota Beslispunten' ten behoeve van de herziening van het 
streekplan Zuid-Holland West (september 1994) wordt voor de 
bedrijventerreinen Grote Polder en Barre Polder aan de oostzijde van 
de rijksweg A4 alleen nog een beperkte uitbreiding in oostelijke 
richting voorzien. 

Rijswijk 
Aan de noordwestzijde van het knooppunt Ypenburg ligt de locatie 
Hoornwijck, die in de 'Nota Beslispunten' ten behoeve van de 
herziening van het streekplan Zuid-Holland West (september 1994) is 
opgenomen als potentiële nieuwe streekplancapaciteit. Hoewel de 
ontwikkeling van Hoornwijck in eerste aanleg niet past in het ABC-
locatiebeleid, hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-
Holland toegezegd onder nader te stellen voorwaarden mee te werken 
aan de ontwikkeling van de eerste fase van dit bedrijventerrein. 
De gemeente Rijswijk heeft het bestemmingsplan voor de locatie 
Hoornwijck inmiddels vastgesteld. Gedeputeerde Staten van de 
provincie Zuid-Holland zullen de locatie Hoornwijck opnemen in het 
streekplan Zuid-Holland West en uiterlijk in februari 1996 een besluit 
nemen over de goedkeuring van het bestemmingsplan. 
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Ypenburg 
In het 'Stedebouwkundig Plan Buitenplaats Ypenburg' (oktober 1994) 
wordt - mede op basis van het streekplan Zuid-Holland West (tweede 
gedeeltelijke herziening, 1993) - in het gebied van de VINEX-locatie 
Ypenburg de ontwikkeling van een vijftal bedrijventerreinen voorzien: 

kantoren rond een nieuw NS-station aan de spoorlijn Den Haag-
Gouda (9,4 ha); 
bedrijven langs de rijksweg A4 (17,0 ha); 
bedrijven rond de bestaande vestiging van Fokker (23,4 ha); 
bedrijven aan de noordzijde van de Brasserskade (6,4 ha); 
bedrijven op het voormalige GAVI-terrein aan de zuidzijde van 
het Prins Clausplein (26,2). 

In de 'Nota Beslispunten' ten behoeve van de herziening van het 
streekplan Zuid-Holland West (september 1994) staat het voormalige 
GAVI-terrein overigens ook aangegeven als onderzoekslocatie voor 
een nieuwe, aanvullende afvalwaterzuiveringsinstallatie. 

Delft 
Aan de oostzijde van de rijksweg A13 wordt tussen de Brasserskade 
en Aan 't Verlaat de vestiging voorzien van een restaurant en een 
educatief bezoekerscentrum op het gebied van exotische tuinbouw. 
Hiervoor is inmiddels een voorontwerp-bestemmingsplan in procedure 
gebracht op grond van art. 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 

Pijnacker 
In de 'Nota Beslispunten' ten behoeve van de herziening van het 
streekplan Zuid-Holland West (september 1994) is de locatie Delf-
gauw opgenomen als potentiële nieuwe streekplancapaciteit in het 
gebied ten zuiden van de VINEX-locatie Delfgauw-Emerald. 
In het bestemmingsplan 'Bouwlokatie Delfgauw' - vastgesteld op 31 
augustus 1995 - is binnen de VINEX-locatie Delfgauw-Emerald aan de 
oostzijde van de Rijksstraatweg een 80 tot 170 m brede strook 
aangewezen voor bedrijfsdoeleinden en groenvoorzieningen. 

Rotterdam 
In de 'Interim-Beleidsnota Ruimtelijke Ontwikkeling Stadsregio 
Rotterdam' (september 1994) wordt de ontwikkeling van bedrijven
terreinen aan de noordzijde van Rotterdam afhankelijk gesteld van 
besluitvorming omtrent de luchthaven Zestienhoven, waarvoor drie 
varianten worden gepresenteerd. Voor de VINEX-locatie Noordrand I 
loopt het te ontwikkelen areaal aan bedrijventerrein en kantoorruimte 
hierbij uiteen van respectievelijk 20 tot 150 ha en 50 .000 tot 
655 .000 m2 (zie ook paragraaf 2.4). 
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2.6 Recreatie 

2.6.1 Bestaande voorzieningen, routes en gebieden 

Haarlemmermeer 
In Nieuw-Vennep liggen aan de westzijde van de Schiphollijn een 
sportcomplex en het zwembad De Meerval. Aan de oostzijde van 
Schiphollijn ligt een manege. 

De Ringvaart Haarlemmermeer vervult als onderdeel van het Blauw 
Netwerk een belangrijke functie als recreatieve vaarroute. 

Alkemade 
De Kagerplassen vormen een belangrijk gebied voor water- en 
oeverrecreatie. Langs de oevers van de Kagerplassen ligt daarom een 
groot aantal voorzieningen voor deze vormen van recreatie: aanleg-
plaatsen, jachthavens, campings, etc. Door de aanwezigheid van 
natuur- en landschapswaarden lenen de veenpolders rond de Kager
plassen zich uitstekend voor extensieve landrecreatie. 

Leiderdorp 
In Leiderdorp ligt aan de westzijde van de rijksweg A4 het sport- en 
recreatiepark De Bloemerd. 
In het gebied tussen de rijksweg A4 en de Hoogmadese Weg liggen 
een volkstuincomplex, het zwembad De Does en een sporthal. Aan de 
oostzijde van de rijksweg A4 liggen de Doeshaven (jachthaven) en 
een natuurijsbaan. 

De Does en de Oude Rijn vervullen een belangrijke functie als 
recreatieve vaarroute. 

Leiden 
In Leiden ligt aan de westzijde van de rijksweg A4 Park De Bult, 
waarin onder andere een wielerbaan is aangelegd. 
Aan de zuidzijde van de spoorlijn Leiden-Alphen a/d Rijn ligt Polder
park Cronesteyn. In het gedeelte langs de rijksweg A4 ligt een 
omvangrijk volkstuincomplex. In de verder zuidelijk gelegen Oostvliet-
polder liggen tussen de rijksweg A4 en de Vliet nog eens twee 
volkstuincomplexen. 

Zoeterwoude 
In het gebied tussen de rijksweg A4 en de Meerburgerwatering liggen 
het sportpark Meerburg en enkele volkstuinen. 
In het gebied tussen de spoorlijn Leiden-Alphen a/d Rijn en de 
rijksweg N11 is een recreatieve fietsroute aangelegd. 
Tussen Zoeterwoude-Dorp en de Nieuwe Vaart ligt aan de noordzijde 
van de Westeindse Weg een camping. 

De Meerburgerwatering vervult een beperkte functie als recreatieve 
vaarroute. 

Leidschendam 
Aan de westzijde van de rijksweg A4 ligt het recreatiegebied De 
Vlietlanden met een groot aantal voorzieningen voor waterrecreatie. 
Aan de oostzijde van de rijksweg A4 ligt camping De Merenburger 
met een kleine jachthaven. 
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Aan de noordzijde van het Prins Clausplein liggen twee volkstuin
complexen, het sportpark Westvliet en het tennis- en squashcentrum 
Westvliet. 
Ook aan de westzijde van het Prins Clausplein liggen verschillende 
volkstuincomplexen. Rond Park Leeuwenbergh liggen een golfbaan en 
een tennispark. 

Rijswijk 
Aan de noordzijde van het knooppunt Ypenburg liggen het recreatie
park Drievliet, het sportpark Hoornpark en een manege. 

Delft 
Ter hoogte van Delft is vrijwel het volledige gebied aan de oostzijde 
van de rijksweg A1 3 ingericht voor recreatieve doeleinden. Van noord 
naar zuid liggen in dit gebied het sportpark Brasserskade, het wandel
park De Nootdorpse Plassen, de Delftse Hout, het sportpark Biesland, 
het Arboretum Heempark, een camping en een volkstuincomplex.2 

Aan de zuidzijde van de Pijnackersche Vaart wordt op dit moment het 
sportpark Pauwbrug aangelegd. 

Pijnacker 
Aan de oostzijde van de rijksweg A13 zijn tussen de provinciale weg 
N470 en de verzorgingsplaats Ruyven enkele kleine groenzones 
aangelegd met een recreatieve functie. 
In het open gebied ten zuidoosten van Delft liggen de Ackerdijksche 
Plassen, die naast een natuurfunctie ook van belang zijn voor exten
sieve landrecreatie. Ter hoogte van de Berketsche Zweth ligt - op het 
grondgebied van de gemeente Delft - een manege. 

Rotterdam 
Aan de noordzijde van Rotterdam is een groot gedeelte van het 
gebied tussen de luchthaven Zestienhoven en de Stadhoudersweg 
ingericht voor stedelijke recreatie. Naast een groot aantal volkstuin
complexen liggen in dit gebied het park Zestienhoven, het sportpark 
Laag Zestienhoven en een aantal kleinere sportvoorzieningen. 

2.6.2 Toekomstige voorzieningen, routes en gebieden 

Groene Hart 
Het gebied aan de oostzijde van de rijksweg A4 en de noordzijde van 
de VINEX-locatie Leidschenveen maakt deel uit van het Groene Hart. 
Het Plan van aanpak ROM-beleid Groene Hart (1992) bevat voor het 
aspect recreatie de volgende uitgangspunten: 

versterking van de belevingswaarde; 
versterking van de gebruikswaarde, onder andere door vergro
t ing van recreatief medegebruik en natuurgerichte recreatie. 

In het westeli jke gedeelte van het sportpark Brasserskade wordt de vestiging 
voorzien van een restaurant en een educatief bezoekerscentrum op het gebied 
van de exotische tu inbouw. Hiervoor is inmiddels een voorontwerp-bestem
mingsplan in procedure gebracht op grond van art. 19 van de W e t op de 
Ruimtelijke Ordening (zie paragraaf 2.5.2). 
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Deze uitgangspunten zijn vertaald in een aantal strategische projec
ten, waarvan een gedeelte van invloed is op het studiegebied van 
tracé WB3: 

Stedelijke Randen; 
Groene Wiggen; 
Groen Netwerk; 
Blauw Netwerk. 

Conform het streekplan Zuid-Holland West (1987) moet het recreatie-
beleid vooral zijn gericht op het bieden van een breed scala aan 
recreatiemogelijkheden voor de eigen bevolking, waarbij speciale 
aandacht wordt geschonken aan groepen die in hun financiële 
bestedingsruimte en mobiliteit beperkt zijn. Voor de dagrecreatie 
gelden onder andere de volgende prioriteiten: 

de woonomgeving en de binnenstad, vooral in de oude steden; 
de stadsranden van grote stedelijke eenheden, waaronder de 
Vlietrand tussen Delft en Leidschendam; 
de structuurbepalende elementen van de Randstadgroenstruc-
tuur, waaronder de Vlietrand tussen Leidschendam en Leiden 
en het gebied tussen Delft, Nootdorp, Zoetermeer en Pijnacker. 

Randstadgroenstructuur 
De beleid voor de Randstadgroenstructuur is gericht op de realisatie 
van een samenhangende en duurzame groenstructuur in de Randstad. 
Hiertoe is sinds 1985 een groot aantal projecten in gang gezet, veelal 
gericht op de aanleg van bossen, natuurgebieden en recreatiegebie
den. 

In het studiegebied van tracé WB3 zijn de volgende (nog lopende) 
projecten in het kader van de Randstadgroenstructuur van belang: 

het Doesgebied bij Leiderdorp; 
de Oostvlietpolder tussen de rijksweg A4 en de Vliet, waarvan 
de definitieve functie en inrichting nog moet worden bepaald; 
het recreatiegebied Leidschendammerhout tussen de rijksweg 
A4 en de Vliet, waarvan de inrichting zal zijn gericht op bos
bouw, intensieve en extensieve landrecreatie, landbouw en 
natuur. 
het gebied Ruyven ten noorden van de Ackerdijksche Plassen, 
waarvan de inrichting zal zijn gericht op extensieve landrecrea
tie en natuur (zie 'Groen-Blauwe Slinger'). 

Groen-Blauwe Slinger 
In de 'Nota Beslispunten' ten behoeve van de herziening van het 
streekplan Zuid-Holland West (september 1994) wordt het concept 
'groen-blauwe slinger' geïntroduceerd. In het kader van de integrale 
ontwikkeling van de Zuidvleugel van de Randstad wordt gestreefd 
naar de realisatie van een substantiële groene geledingszone tussen 
het kustgebied en het Groene Hart, via Midden-Delfland, de Acker
dijksche Plassen en De Balij. Naast een landschappelijke en ecologi
sche functie zal deze geledingszone ook van belang zijn voor (exten
sieve) recreatie. 
In de 'Interim-Beleidsnota Ruimtelijke Ontwikkeling Stadsregio 
Rotterdam' (september 1994) wordt aan het volledige gebied tussen 
de VINEX-locatie Delfgauw-Emerald en de Doenkade een dergelijke 
gecombineerde functie toegekend. 
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2.7 Landbouw 

Met inachtneming van de autonome ontwikkeling zoals beschreven in 
de paragrafen 2.4 en 2.5 beperkt de agrarische functie in het studie
gebied van tracé WB3 zich tot: 

de Haarlemmermeerpolder; 
de veenweidegebieden tussen de Ringvaart Haarlemmermeer en 
Leiden; 
de droogmakerijen bij Stompwijk; 
de polders tussen Delft en Rotterdam. 

De belangrijkste glastuinbouwgebieden in het studiegebied van tracé 
WB3 liggen rond Nieuwe Wetering, Roelofarendsveen en Stompwijk. 

Het studiegebied van tracé WB3 valt voor een deel samen met het 
westelijk gedeelte van het Groene Hart. Hierdoor worden de ontwik
kelingsmogelijkheden van vooral de melkveehouderij in hoge mate 
bepaald door het overkoepelende beleid voor deze gebieden: bevorde
ren van de duurzaamheid van de agrarische sector als economische 
drager van het gebied, rekening houdend met kenmerkende natuur
en landschapswaarden. 

In het gebied tussen Delft en Rotterdam wordt de autonome ontwik
keling van de agrarische sector in hoge mate bepaald door het beleid 
zoals opgenomen in de het streekplan Zuid-Holland-West (tweede 
gedeeltelijke herziening, 1993). Voor het gebied tussen de Haagse en 
Rotterdamse agglomeratie, Delft en Zoetermeer wordt een herin
richting voorgesteld ten behoeve van stedelijke functies, in samen
hang met een stelsel van groene geledingszones met een landschap
pelijke en recreatieve functie. 

Het studiegebied van tracé WB3 kent de volgende landinrichtingspro
jecten: 

De ruilverkaveling Rijnstreek-Zuid is in 1993 afgerond. Naast een 
herverkaveling en een aantal bedrijfsverplaatsingen zijn in het kader 
van dit landinrichtingsproject in de Polder Groenendijk een stiltegebied 
en een weidevogelreservaat gerealiseerd, beide in beheer bij Staats
bosbeheer. 

Het herinrichtingsproject Leidschendam is gericht op de handhaving 
van het veenweidegebied als bufferzone, in samenhang met de 
ontwikkeling van het Randstadgroenstructuurproject Driemanspolder. 
Inmiddels is startnotitie voor de milieu-effectrapportage voor dit 
landinrichtingsproject gepubliceerd. 

Door middel van de daarvoor ter beschikking staande sectorale 
instrumenten zijn de projecten binnen de landinrichting Rijswijk-
Noukoop inmiddels in een ver gevorderde stadium van uitvoering. Om 
deze reden wordt overwogen om het herinrichtingsproject als zodanig 
te beëindigen. 
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Het landinrichtingsproject Abtswoude maakt deel uit van de 'Recon
structie Midden-Delfland', die bij bijzondere wet is vastgesteld. Het 
voorontwerp van het deelplan 'Abtswoude' is in oktober 1992 
vastgesteld en omvat zowel Relatienotagebieden als natuurontwikke
lingsgebieden. Naar verwachting zal het deelplan 'Abtswoude' aan 
het einde van 1995 of het begin van 1996 definitief worden vastge
steld. 

Het landinrichtingsproject Oude Leede is aangehouden tot de planvor
ming voor de ontwikkeling van de noordrand van Rotterdam zodanig 
ver is gevorderd, dat beide plannen integraal kunnen worden ontwik
keld. 
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2.8 Infrastructuur 

2.8.1 Bestaande infrastructuur 

Spoorlijnen 
Het studiegebied van tracé WB3 wordt doorsneden door de volgende 
spoorlijnen: 

Schiphollijn; 
spoorlijn Leiden-Alphen a/d Rijn; 
spoorlijn Den Haag-Gouda; 
spoorlijn Den Haag-Rotterdam; 
Sprinterlijn (Zoetermeerlijn en Hofpleinlijn). 

Rijkswegen 
Het studiegebied van tracé WB3 wordt doorsneden door de volgende 
rijkswegen: 

A4 Amsterdam-Rijswijk; 
A12 Den Haag-Arnhem; 
A13 Rijswijk-Rotterdam; 
A20 Gouda-Maassluis; 
A44 Burgerveen-Wassenaar; 
N11 Leiden-Bodegraven (in uitvoering); 
N14 Leidschendam (tussen Vlietweg en Forepark). 

Provinciale wegen 
Het studiegebied van tracé WB3 wordt doorsneden door de volgende 
provinciale wegen: 

N206 Leiden-Zoetermeer; 
N207 Hillegom-Alphen a/d Rijn; 
N209 Boskoop-Rotterdam; 
N445 Leiden-Nieuwe Wetering; 
N446 Leiderdorp-Ter Aar; 
N470 Delft (Kruithuisweg); 
N473 Delft-Pijnacker. 

Vaarroutes 
In het studiegebied van tracé WB3 liggen geen verbindingen uit het 
hoofdvaarwegennet, zoals weergegeven in het Tweede Structuur
schema Verkeer en Vervoer (1990). De Ringvaart Haarlemmermeer en 
de Oude Rijn hebben - naast een recreatieve functie - echter wel een 
functie voor de beroepsvaart. 

Technische infrastructuur 
Het studiegebied van tracé WB3 wordt in het gebied tussen de 
Ringvaart Haarlemmermeer en Rijpwetering doorsneden door het 
voorkeurstracé voor de leidingenstrook Umond-Rijnmond. 
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2.8.2 Toekomstige infrastructuur 

Spoorlijnen 
Voor wat betreft de aanpassing van bestaande spoorlijnen en de 
aanleg van nieuwe spoorlijnen en stations worden in het studiegebied 
van tracé WB3 de volgende ontwikkelingen voorzien: 

spoorlijn Leiden-Alphen a/d Rijn: 
gedeeltelijke verbreding van één- naar tweesporigheid. 
railontsluiting VINEX-locaties stadsgewest Haaglanden: 
Leidschenveen (station aan de Sprinterlijn, alsmede een tram
verbinding met het centrum van Den Haag); 
Ypenburg (station aan de spoorlijn Den Haag-Gouda, alsmede 
een tramverbinding met het centrum van Rijswijk). 

Rijksweg A4 
Voor de mogelijke verbreding van de rijksweg A4 tussen het knoop
punt Burgerveen en de aansluiting van de rijksweg N11 op de 
rijksweg A4 wordt op dit moment de mer-procedure doorlopen. 

Tussen het knooppunt Burgerveen en Leiderdorp wordt gezocht naar 
een zo goed mogelijke afstemming tussen de verbreding van de 
rijksweg A4 en het voorkeurstracé A1 voor de HSL. 
Ter plaatse van Leiderdorp leiden de verbreding van de rijksweg A4 
en de mogelijke aanleg van een aquaduct in de rijksweg A4 volgens 
de huidige inzichten tot een situatie waarin het oorspronkelijke 
ontwerp van tracé B3 (boortunnel) moet worden aangepast (zie 
paragraaf 5.2). 

Tussen de aansluiting van de rijksweg N11 op de rijksweg A4 en het 
knooppunt Ypenburg is de verbreding van de rijksweg A4 van 2x2 
naar 2x3 rijstroken reeds in uitvoering genomen. Uitgedrukt in de 
kilometrering van tracé WB3 ziet deze verbreding er als volgt uit: 

asymmetrische uitbreiding aan de westzijde (vanaf km 23,1); 
symmetrische uitbreiding (tussen km 22,4 en km 23,1) ; 
asymmetrische uitbreiding aan de oostzijde (tot km 22,4). 

Rijksweg A12 
In het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer is een verbreding 
van de rijksweg A12 tussen Den Haag en Gouda opgenomen. 
Voor het gedeelte tussen Den Haag en Zoetermeer is deze verbreding 
inmiddels gerealiseerd. Voor het gedeelte tussen Zoetermeer en 
Gouda wordt binnenkort een studie opgestart. 

Rijksweg A13 
In het kader van de tracé/MER-studie voor de verlengde rijksweg A4 
tussen Rijswijk en Schiedam wordt de verbreding van de rijksweg 
A13 als alternatief onderzocht (zie ook paragraaf 5.5). 

Rijksweg A16/A13 
De aanleg van een hoofdverbinding tussen de rijkswegen A16 en A1 3 
- opgenomen in het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer - is 
binnen Rijkswaterstaat op dit moment onderwerp van nader onder
zoek. Zowel in de 'Interim-Beleidsnota Ruimtelijke Ontwikkeling 
Stadsregio Rotterdam' (september 1994) als in de 'Concept Struc
tuurvisie 2B3' wordt een dergelijke verbinding indicatief aangegeven 
(zie ook paragraaf 2.4). 
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Rijksweg N I 4 (NORAH) 
Teneinde het stedelijk wegennet van Den Haag te ontlasten en de 
bereikbaarheid van de Haagse agglomeratie te vergroten is in het 
ontwerp-streekplan Zuid-Holland West (oktober 1995) de rijksweg 
N14 opgenomen als volledig nieuwe stadsrandroute. 
In april 1994 is het tracé voor deze Noordelijke Randweg Haagse 
Regio (NORAH) vastgesteld. De betrokken overheden werken op dit 
moment aan een ontwerp-bestemmingsplan. 

Provinciale weg N469 
In het streekplan Zuid-Holland West (1987) wordt aan de noordzijde 
van de Zoetermeerlijn de aanleg van de provinciale weg N469 voor
zien. De aanleg van deze provinciale weg moet leiden tot een 
verbetering van de verbinding tussen Zoetermeer en Den Haag, 
alsmede tot een adequate ontsluiting van de VINEX-locatie Leid 
schenveen. 
Het tracé voor de provinciale weg N469 is reeds in 1989 vastgesteld. 

Provinciale weg N470 
Het tracé voor de provinciale weg N470 tussen Delft en Zoetermeer is 
door Provinciale Staten van Zuid-Holland vastgesteld. 
In de 'Interim-Beleidsnota Ruimtelijke Ontwikkeling Stadsregio 
Rotterdam' (september 1994) wordt in het kader van de ontwikkeling 
van de VINEX-locaties Noordrand II en III gestreefd naar de aanleg 
van de provinciale weg N470-zuid als verbinding tussen de provincia
le weg N470 en de rijksweg A16 /A13 . 
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3 RANDVOORWAARDEN EN UITGANGSPUNTEN 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de randvoorwaarden en uitgangspunten voor 
het ontwerp van tracé WB3 beschreven, voor zover deze afwijken 
van de uitgangspunten en randvoorwaarden uit PKB 1. Op het 
beleidsmatige vlak wordt hierbij aandacht besteed aan het ontwerp 
van tracé WB3 in relatie tot het beleid voor de VINEX-locaties en het 
Groene Hart. Op het technische vlak wordt vooral ingegaan op 
wijzigingen in het Programma van Eisen. 

3.2 Beleidskader 

3.2.1 VINEX-locaties 

In deelrapport 3 van de Nieuwe HSL-Nota is uitgebreid aandacht 
besteed aan de mogelijke aanleg van de HSL in relatie tot de ruimtelij
ke ontwikkelingen zoals vastgelegd in de Vierde Nota Ruimtelijke 
Ordening (VINEX) en meer specifiek in relatie tot de in de VINEX 
aangegeven locaties voor woningbouw in de Randstad. 

Ten opzichte van de Nieuwe HSL-Nota is de planvorming voor deze 
VINEX-locaties verder gevorderd. In de loop van 1995 zijn voor de 
stadsgewesten Amsterdam, Haaglanden en Rotterdam de VINEX-
uitvoeringsconvenanten ondertekend door de betrokken overheden. 
Voor de ontwikkeling van tracé WB3 zijn vooral de uitvoeringsconve-
nanten voor de stadsgewesten Haaglanden en Rotterdam van belang. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat deze uitvoeringsconvenanten voor 
de VINEX-locaties in het studiegebied van het voorkeurstracé A1 -
Zoetermeer-Oost en Noordrand Il/Hl - voorzien in een onderlinge 
afstemming tussen de planvorming voor deze VINEX-locaties en de 
mogelijke aanleg van de HSL. Omdat tracé WB3 in PKB 1 niet als 
voorkeurstracé is gepresenteerd, wordt in de uitvoeringsconvenanten 
geen rekening gehouden met de mogelijke aanleg van de HSL ter 
plaatse van de VINEX-locaties Leidschenveen, Ypenburg en Delf-
gauw-Emerald. 

Stadsgewest Haaglanden 
Voor het stadsgewest Haaglanden stelt het Rijk 1,3 miljard gulden 
beschikbaar voor openbaar vervoerprojecten. Daarnaast zullen in de 
periode tot 2005 in totaal tenminste 42 .500 woningen worden 
gebouwd op de volgende locaties: 
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locatie aantal woningen 
tot 2006 

rettcapacrtait 
na 2005 

bestaand stedelijk gebied 9.000 

Leidschenveen 6.800 

Ypenburg en Wateringen 17.000 2.000 

Pijnacker-Delfgauw 
( • Delfgauw Emerald) 

2.000 

Pijnacker-Zuid 1.700 2.300 

Zoetermeer Oost 6.000 2.000 

totaal 42.500 6.300 

Stadsgewest Rotterdam 
Voor het stadsgewest Rotterdam stelt het Rijk 2,3 miljard gulden 
beschikbaar voor openbaar vervoerprojecten. Daarnaast zullen in de 
periode tot 2005 in totaal tenminste 53.000 woningen worden 
gebouwd op de volgende locaties: 

locatie aantal woningen 
tot 2005 

raatcapacitait 
na 2006 

bestaand stedelijk gebied 16.000 

aansluitend op 
bestaand stedelijk gebied 12.000 

Achtkamp 5.000 

Noordrand 1 3 000 
i 

Noordrand Il/Hl 8.000 

Smitshoek 9.000 

afhankelijk van de besluitvorming 
over de luchthaven Zestienhoven 6.500 

totaal 53.000 6.500 

3.2.2 Groene Hart 

In deelrapport 3 van de Nieuwe HSL-Nota is eveneens aandacht 
besteed aan de mogelijke aanleg van de HSL in relatie to t het restric
tieve beleid voor het Groene Hart. Een en ander heeft ertoe geleid dat 
in het ontwerp van het voorkeurstracé A1 in het Groene Hart over 
grote lengte een verdiepte ligging van de HSL wordt voorgesteld. 
Het ontwerp van tracé WB3 is gericht op het zo veel mogelijk ontzien 
van het Groene Hart door een tracering aan de rand van het Groene 
Hart en bundeling met de ri jksweg A4. 
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In oktober 1995 is het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer gestart met het organiseren van gesprekken 
over de toekomst van het Groene Hart: de 'Groene-Hart-Gesprekken'. 
Deze gesprekken met bestuurders, belangengroepen, deskundigen en 
andere belangstellenden hebben tot doel het beleid voor het Groene 
Hart een extra impuls te geven. Hiertoe is een drietal mogelijke 
impulsen voor het Groene Hart besproken: 

het 'ontspannen hart' (accent op natuur en recreatie); 
het 'sportieve hart' (accent op recreatie en landbouw); 
het 'agrarische hart' (accent op landbouw en natuur). 

De resultaten van de Groene-Hart-Gesprekken zullen begin 1996 aan 
de Tweede Kamer worden gepresenteerd. 

3.3 Programma van Eisen 

Het ontwerp van tracé WB3 is gebaseerd op het Programma van 
Eisen van de Nieuwe HSL-Nota (deelrapport 7). In deze paragraaf 
wordt aandacht besteed aan de nadere uitwerking van de in deelrap
port 7 geformuleerde functionele eisen, alsmede aan de omgevings
factoren en de vormgevingsaspecten. 

3.3.1 Functionele eisen 

Ten opzichte van de functionele eisen uit deelrapport 7 van de 
Nieuwe HSL-Nota heeft een verdiepingsslag plaatsgevonden die 
vooral van belang is voor de nadere uitwerking in de fase van het 
Ontwerp Tracébesluit. 

Overloopwissels 
Op grond van het Programma van Eisen moet in tracé WB3 een aantal 
overloopwissels worden opgenomen. Van noord naar zuid zijn deze 
wissels op de volgende plaatsen voorzien: 

ten noordoosten van Nieuw-Vennep (km 51,0); 
ten zuiden van Nieuwe Wetering (km 42,0) ; 
ten zuidwesten van Stompwijk (km 25,5); 
ter hoogte van Delft (km 13,5); 
ter hoogte van de Doenkade (km 6,0). 

Horizontale bogen 
Het Programma van Eisen voorziet in een minimale horizontale 
boogstraal van 4 .500 m. Hierbij worden geen beperkingen genoemd 
ten aanzien van het aantal malen dat deze minimale boogstraal kan 
worden toegepast. 

In het ontwerp van tracé WB3 wordt elf keer een boogstraal van 
4 .500 m toegepast. Als gevolg van het frequent voorkomen van deze 
boogstralen leidt het daarbij behorende verkantingstekort tot een 
beperking van het comfort van de reiziger. Hierdoor kan een beper
king van de rijsnelheid tot 250 km/h noodzakelijk zijn. 
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Verticale bogen 
Ten aanzien van de eisen voor de minimum straal van verticale 
afrondingsbogen heeft nader onderzoek plaatsgevonden naar de 
normstelling hierover in andere landen, met name België, Frankrijk en 
Duitsland. Op grond van dit onderzoek is geconstateerd, dat de eisen 
zoals geformuleerd in de Nieuwe HSL-Nota vooralsnog als volgt 
moeten worden aangepast: 

ontwerpsneiheid minimum straal 
Nieuwe HSL-Nota 

minimum straal 
aangepast 

v » 300 km/h R, = 16.000 m 

i 1 

R. = 23 .000 m 

v = 250 km/h R. - 12.000 m R, = 16 .000 m 

v - 200 km/h RY = 7 .000 m R, = 10 .500 m 

Naar de eisen voor de combinatie van verticale en horizontale 
boogstralen wordt op dit moment nog nader onderzoek verricht. 

Dwarsprofiel 
Ten aanzien van het dwarsprofiel van een tweesporig baanvak met 
schouwpaden wordt in de Nieuwe HSL-Nota uitgegaan van een 
minimale kruinbreedte van 14,00 m. 
Op basis van overwegingen ten aanzien van vormgeving en inpas-
singsmogelijkheden wordt overwogen om geluidschermen - en 
daarmee samenhangend de bovenleidingportalen - een gebogen vorm 
te geven. Mede als gevolg van deze aanpassingen bedraagt de 
minimale kruinbreedte 16,70 m. 

De helling van de taluds is niet aangepast. Voor een aardebaan 
resulteren bij verschillende hoogteliggingen - uitgedrukt in bovenkant 
spoor (BS) - de volgende totale baanbreedtes: 

baanhoogte (BS) 
(boven maaiveld) 

baanbroedte 
Nieuw» HSL-Nota 

baanbroedte 

aangepast 

1,35 m 31.6 m 4 0 , 4 m 

3.50 m 38.4 m 49 .0 m 

7 ,00 m 50,6 m 6 4 , 0 m 

10.00 m 6 1 , 8 m 80.1 m 

Bundeling HSL met autosnelwegen 
Als gevolg van de onderlinge beïnvloeding kent bundeling van de HSL 
met andere infrastructuur specifieke risico's. Ten aanzien van de 
bundeling van de HSL met autosnelwegen is nader onderzoek verricht 
naar de risico's van wederzijdse versperring. Op grond van dit 
onderzoek zijn criteria opgesteld voor de bundeling van de HSL met 
autosnelwegen (zie onderstaande tabel). 
In het ontwerp van tracé WB3 spelen deze criteria overigens alleen 
ten westen van Hoogmade een rol (zie paragraaf 5.1). 
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afstand tus»«n 
profi«! van vrij« ruimt« (PVR) 
• n kant asfalt 

maatregelen 

> 35 m geen 

25 - 35 m vangrail 

20 • 35 m groot obstakel 

(sloot 8 m kruin kruin of wal) 

2 0 - 25 m vangrail + greppel 
of 
vangrail + wa l 

10 2 0 m vangrail + zware brugleunconstructie + greppel 

of 
vangrail + zware brugleunconstructie + wa l 

< 10 m ondoordringbare barrière 

Veiligheid 
In het ontwerp van tracé WB3 wordt voor de kruisingen met de 
rijksweg A4, het Prins Clausplein en het knooppunt Ypenburg de 
aanleg voorzien van een lang en hoog spoorviaduct. Vanuit het 
oogpunt van veiligheid worden aan een dergelijke constructie specifie
ke eisen gesteld. 

Spoorwegveiligheid 
Bij een lang en hoog spoorviaduct kunnen de gevolgen van een 
eventuele ontsporing aanzienlijk groter zijn dan bijvoorbeeld bij een 
lage aardebaan. Om deze reden moeten in het spoorviaduct over de 
rijksweg A4, het Prins Clausplein en het knooppunt Ypenburg aanvul
lende ontsporingsconstructies worden toegepast. 

Arbeidsveiligheid 
Ten aanzien van de instandhouding in de gebruiksfase van de HSL 
vormt een lang en hoog spoorviaduct een bijzondere constructie. 
Vanuit het oogpunt van arbeidsveiligheid gelden hiervoor specifieke 
regelingen die in de verdere planontwikkeling nader zullen worden 
uitgewerkt. 

Omgevingsveiligheid 
Met het oog op de omgevingsveiligheid moeten bij een lang en hoog 
spoorviaduct afdoende beschermende maatregelen worden getroffen 
om te voorkomen dat voorwerpen van buitenaf op de spoorbaan of 
tegen de ondersteunende constructie terechtkomen. 
Daarnaast moet aandacht worden besteed aan de afstraling van 
geluid en licht naar de omgeving. 

Bereikbaarheid 
Voor de inspectie en instandhouding van de spoorbaan en de bijbeho
rende installaties, alsmede voor hulpverlening bij calamiteiten is 
bereikbaarheid van de spoorbaan voor personen en voertuigen 
noodzakelijk. 
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Als algemeen uitgangspunt geldt dat elke plaats langs de HSL voor 
personen bereikbaar moet zijn, zonder dat hiervoor een HSL-spoor 
gelijkvloers moet worden gekruist. Hiertoe wordt op het baanlichaam 
aan beide zijden van de sporen een inspectiepad aangelegd buiten de 
drukgolfzone. 
Voor de bereikbaarheid over het spoor is - uitgaande van buiten
dienststelling van de HSL - de spoorbaan zelf de toegangsroute. Het 
hierbij inzetten van de rail- en wegvoertuigen vindt plaats vanuit 
instandhoudingsemplacementen. 

Voor de bereikbaarheid vanaf de openbare weg worden per object op 
of aan de spoorbaan verschillende eisen gesteld aan de toegangsweg 
en de bijkomende voorzieningen. In het Programma van Eisen worden 
per object de vereiste bereikbaarheidsvoorzieningen geformuleerd. 

3.3.2 Omgevingsfactoren en vormgevingsaspecten 

Het programma waarin de eisen ten aanzien van de omgevingsfacto
ren en vormgevingsaspecten worden toegelicht is nader uitgewerkt in 
de vorm van een 'inpassingsvisie' die in deze paragraaf wordt 
toegelicht. 

Aanleiding 
Bij de tracering van de HSL is getracht zo veel mogelijk te bundelen 
met andere infrastructuur en nieuwe doorsnijdingen te vermijden. Een 
eerste visie op de tracering en de hoogteligging van de HSL is 
beschreven in drie deelrapporten van de Nieuwe HSL-Nota: 

Verkenning van de tracévarianten (deelrapport 4); 
Hogesnelheidslijn en landschap (deelrapport 16); 
Hogesnelheidslijn en stedelijke gebieden (deelrapport 17). 

Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn onder andere een ligging nabij 
het maaiveld in open gebieden en de toepassing van slanke construc
ties. Voor de aanvullende maatregelen is een uitwerking ontwikkeld in 
de vorm van een 'inpassingsvisie', een integrale visie die in onderling 
overleg tussen de diverse omgevingsdisciplines — architectuur, 
bodem en water, ecologie, landschapsarchitectuur, sociale beleving 
en stedebouw — tot stand is gekomen. 

Doel 
De inpassingsvisie beoogt richting te geven aan de inpassing van de 
HSL. Hiertoe zijn vanuit een multidisciplinaire achtergrond ontwerp
richtlijnen voor de inpassing opgesteld en suggesties gedaan voor de 
vormgeving. Naast het rijksbeleid — in het bijzonder de Nota Land
schap, het Structuurschema Groene Ruimte (SGR), de Vierde Nota 
Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX) en het Tweede Structuurschema 
Verkeer en Vervoer (SVV-2) — hebben vakinhoudelijke kennis en 
ervaring hierbij een belangrijke rol gespeeld. 
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Specifieke doelen zijn: 
het bereiken van een goede ruimtelijke en functionele kwaliteit 
van de HSL in de omgeving; 
integratie van de omgevingsaspecten in het programma van 
eisen voor techniek, instandhouding, exploitatie, geluid en 
ruimtelijke ordening; 
het bieden van een referentiekader voor overleg met overheden 
en derden; 
het optimaliseren van kwaliteit en kosten. 
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beoordelingskader 

thema 
aspect 

criterium eenheid 

natuurlijk milieu 

landschap openheid 
kleinschaligheid 
oriëntatie 

cultuurhistorische waarde 
aardkundige waarde 

kilometer (gewogen) 
kilometer (gewogen) 
kilometer (gewogen) 
kilometer (gewogen) 
kilometer (gewogen) 

ecologie kwanti tat ief biotoopverlies 
kwal . biotoopverlies (verstoring) 
kwal . biotoopverlies (versnippering) 
verbroken ecologische relaties 

hectare (gewogen) 
hectare (gewogen) 
hectare (gewogen) 
aantal (gewogen) 

bodem en water vergravmg bodem 
bodembeschermingsgebieden' 
grondwaterbeschermingsgebieden 
zandbehoefte 

berging baggerspecie 

kilometer 
kilometer 
kilometer 
miljoen m3 

duizend m 3 

ruimtelijke ordening 

wonen bestaande woongebieden 
toekomstige woongebieden 

aantal (gewogen) 
aantal (gewogen) 

werken bestaande werkgebieden 

toekomstige werkgebieden 

aantal (gewogen) 
aantal (gewogen) 

recreetie bestaande voorzieningen 
toekomstige voorzieningen 
recreatieve gebieden 

aantal (gewogen) 
aantal (gewogen) 
kilometer (gewogen) 

lendbouw verlies areaal 
aantasting structuur 
doorsneden huiskavels 
landinrichtingsprojecten 

hectare 
kilometer (gewogen) 
aantal 
aantal 

»t»d«bouw 

toekomstwaarde doorsnijding structuren en patronen 
ontwikkel ingsmogeli jkheden 

kilometer (gewogen) 
kilometer (gewogen) 

gebruikswaarde functieverandering 
Testgebieden 

kilometer (gewogen) 
kilometer (gewogen) 

bete vingswaar de beeldkwaliteit 
zichtli jnen en oriëntatie 

kilometer (gewogen) 
kilometer (gewogen) 

woon- en leefmitieu 

geiuid en trilling toename aantal gehinderden 
geluidbelast oppervlak > 50 dB|A) 

aantal 
hectare 

sociale aspecten afname sociale veiligheid 
visuele hinder 
gedwongen vertrek (sloop) 

aantal kruisingen (gewogen) 
aantal woningen (gewogen) 
aantal woningen 

kosten nominale raming miljard gulden 

De status van bodembeschermingsgebieden in het beoordelingskader wordt 

nader toegelicht in de inleiding van paragraaf 2 .3. 
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4 BEOORDELINGSKADER 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de methodiek van effectbeschrij
ving en -beoordeling en meer in het bijzonder op de aanpassingen ten 
opzichte van het beoordelingskader zoals toegepast in deel 1 van de 
PKB. De tabel op de vorige pagina geeft een overzicht van de 
thema's, aspecten en criteria op basis waarvan de effecten van tracé 
WB3 worden beschreven en beoordeeld in hoofdstuk 6. 

4 .2 Aanpassingen ten opzichte van PKB 1 

4 .2.1 Recreatie 

In PKB 1 is binnen de beoordelingscriteria 'bestaande recreatieve 
voorzieningen' en 'toekomstige recreatieve voorzieningen' ook de 
invloed van de HSL op grotere gebieden met een recreatieve functie 
beoordeeld. Teneinde het onderscheid tussen deze gebieden en de -
veelal aangelegde - recreatieve voorzieningen meer inzichtelijk te 
maken voorziet het beoordelingskader in een afzonderlijke beoordeling 
van gebieden die - uitgaande van de betreffende streekplannen - een 
zekere recreatieve functie vervullen. 
De omvang van het effect 'recreatieve gebieden' wordt uitgedrukt in 
gewogen kilometers en bepaald door de lengte van de doorsnijding 
van een gebied te vermenigvuldigen met de recreatieve waarde van 
het betreffende gebied. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt 
tussen: 

gebieden met (extensief) recreatief medegebruik (factor 1); 
gebieden met een overwegend recreatieve functie (factor 2). 

4.2.2 Landbouw 

Het beoordelingscriterium 'doorsnijding agrarische l intbebouwing' is 
om de volgende redenen in het beoordelingskader ondergebracht bij 
het criterium 'aantasting bestaande woongebieden': 

als structuurbepalend element worden agrarische l intbebouwin
gen reeds beoordeeld bij het aspect ' landschap' en dan met 
name bij de criteria kleinschaligheid en cultuurhistorische waar
de; 
vanuit functioneel oogpunt hebben agrarische linten geen 
bijzondere waarde voor de landbouw; 
de invloed van de HSL op de functionele waarde van agrarische 
lintbebouwingen betreft in eerste instantie de aantasting van de 
woonfunctie. 

Ten behoeve van PKB 1 is op basis van veldverkenningen een 
gedetailleerde inventarisatie uitgevoerd van alle doorsneden huiska-
vels en veldkavels. 
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Om een tweetal redenen is deze inventarisatie van de veldkavels 
vervangen door een analyse op het niveau van de structuur van 
gebieden die vanuit het oogpunt van landbouw een eenheid vormen: 
polders, droogmakerijen, e t c : 

op dit schaalniveau wordt beter aangesloten op de benadering 
van de andere aspecten van het thema 'ruimtelijke ordening'; 
een analyse op het niveau van individuele agrarische bedrijven 
wordt pas in de fase van het Ontwerp Tracébesluit echt 
relevant. 

De omvang van het effect 'aantasting structuur' wordt uitgedrukt in 
gewogen kilometers en bepaald door de lengte van de doorsnijding 
van een gebied te vermenigvuldigen met een factor voor de ernst van 
de doorsnijding. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

bundeling met grootschalige infrastructuur (factor 0); 
structuurvolgend (kavelrichting of grootschalige infrastructuur) 
(factor 1); 
niet structuurvolgend (factor 2). 

4.2.3 Geluid 

In de inspraak naar aanleiding van PKB 1 is gevraagd om rekening te 
houden met cumulatie van het geluid van de HSL met het geluid dat 
door andere bronnen dan de HSL wordt veroorzaakt. Hieraan is 
gevolg gegeven door gebruik te maken van de rekenmethode die is 
beschreven door ir. M. van de Berg in het blad 'Geluid' (maart 1993). 
Overigens is reeds in PKB 1 melding gemaakt van deze methode. Op 
het moment van het verschijnen van PKB 1 waren de ervaringen nog 
te beperkt om deze methode op verantwoorde wijze te kunnen 
toepassen. 

In deze rekenmethode is het beoordelingscriterium 'aantal gehin-
derden' vervangen door het criterium 'toename van het aantal 
gehinderden'. 
De beoordelingscriteria'recreatievoorzieningen > 5 0 d B ( A ) ' , 'aantas
ting stiltegebieden' en 'potentiële trillinghinder' zijn in deze aanvulling 
op het MER nog niet meegenomen, maar zullen in PKB 3 worden 
ingevuld. Gelet op de uitkomsten in PKB 1 zijn deze criteria naar 
verwachting niet differentiërend. 
Het beoordelingscriterium 'geluidbelast oppervlak > 50 dB(A)' is 
berekend aan de hand van de nieuwe rekenmethode voor de cumula
tie met andere bronnen. In deze aanvulling op het MER is het geluid 
van de HSL gecumuleerd met het geluid van ri jkswegen en bestaande 
spoorlijnen. Hierbij is uitgegaan van de autonome ontwikkeling zoals 
beschreven in hoofdstuk 2. 

Voor de situatie zonder HSL zijn de volgende aannamen gedaan: 
prognosejaar 2015; 
voltooide sanering van het wegverkeerslawaai, waarbij de 
saneringswaarde 55 dB(A) bedraagt. 

Voor de situatie met HSL is het uitgangspunt dat de voorkeursgrens
waarde van de HSL voor woonbebouwing van 57 dB(A) zo veel 
mogelijk wordt gehaald door het plaatsen van geluidschermen. 
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Ten aanzien van de toepassing van geluidschermen moet worden 
opgemerkt dat inmiddels naast geluidschermen van 2 m en 4 m ook 
rekening wordt gehouden met geluidschermen van 5 m. In een aantal 
gevallen kan namelijk alleen door de toepassing van een 5 m hoog 
geluidscherm aan de aan te houden grenswaarden worden voldaan. 
Voor de toepassing langs de HSL blijken er geen technische bezwaren 
te bestaan tegen geluidschermen van deze hoogte. 

In deze fase van het onderzoek is de geluidbelasting voor de wonin
gen globaal berekend ten behoeve van de vergelijking van tracé WB3 
met tracé A 1 . De beoordelingscriteria dienen om deze tracés onder
ling te vergelijken. De uitkomsten hebben geen absolute waarde, maar 
een relatieve waarde; het gaat om het verschil in uitkomsten. De 
nauwkeurigheid van de gehanteerde rekenmethode is voor beide 
tracés gelijk. 

In de fase van het Ontwerp Tracébesluit zal een meer gedetailleerd 
akoestisch onderzoek worden uitgevoerd. 

4.2.4 Sociale aspecten 

Binnen het beoordelingsaspect 'sociale aspecten van het woon- en 
leefmilieu' is het criterium 'afname sociale integratie' niet meer 
opgenomen in het beoordelingskader. De belangrijkste reden hiervoor 
is dat het criterium in feite niet meer is dan een globale optelsom van 
de andere criteria: 

afname sociale veiligheid; 
visuele hinder; 
gedwongen vertrek. 

4.2.5 Stedebouw 

Het beoordelingskader is uitgebreid met het thema 'stedebouw', 
waarbij de vormgeving en het functioneren van bebouwde gebieden 
centraal staan. Het thema 'stedebouw' voorziet daarmee in een 
overbrugging tussen de functiegerichte benadering van het thema 
'ruimtelijke ordening' en het microniveau waarop de sociale aspecten 
van het woon- en leefmilieu worden beoordeeld. 

Het thema 'stedebouw' is opgebouwd uit drie aspecten met een 
verschillend schaalniveau (van hoog naar laag): 

toekomstwaarde: 
gebruikswaarde: 
belevingswaarde: 

Toekomstwaarde 
Het beoordelingsaspect ' toekomstwaarde' omvat de effecten van de 
HSL op de ruimtelijke en functionele structuur en samenhang van 
bestaande en toekomstige gebieden. Bepalende factoren hierin zijn 
het stedelijk raamwerk, de ruimtelijke dragers, de hoofdopzet van 
(deel)gebieden en de functionele relaties tussen (deel)gebieden. De 
effecten van de HSL worden afgemeten aan de mate waarin bestaan
de of toekomstige raamwerken duurzaam kunnen (blijven) functione
ren. 
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Binnen het beoordelingsaspect ' toekomstwaarde' worden de effecten 
van de HSL beoordeeld aan de hand van twee criteria: 

doorsnijding structuren en patronen: 
Hierbij wordt gekeken naar de doorsnijding van ruimtelijke en 
functionele eenheden als zodanig (bebouwingsvlakken, stede-
bouwkundige patronen, e t c ) , alsmede naar de aantasting van 
relaties tussen verschillende eenheden. 
ontwikkelingsmogelijkheden locaties: 
Bij bestaande locaties wordt nagegaan in hoeverre de aanleg 
van de HSL kan leiden tot een versterking van de bestaande 
ruimtelijk en functionele structuur. Bij toekomstige locaties 
wordt nagegaan op welke - positieve of negatieve - wijze de 
HSL de geplande ruimtelijke en functionele structuur beïnvloed. 

Gebruikswaarde 
Het beoordelingsaspect 'gebruikswaarde' betreft de invloed van de 
HSL op de functioneel-ruimtelijke kwaliteit: 

van ruimtelijke en functionele eenheden als zodanig; 
binnen ruimtelijke en functionele eenheden. 

Binnen het beoordelingsaspect 'gebruikswaarde' worden de effecten 
van de HSL beoordeeld aan de hand van twee criteria: 

verandering van functionele kwaliteit (functieverandering): 
Als mogelijke effecten van de HSL op de functionele kwaliteit 
kunnen onder andere worden genoemd de verdringing van 
(hoogwaardige) functies, de beperking van verkavelingsmoge-
lijkheden van toekomstige gebieden en het risico van verpaupe
ring van gebieden. 
restgebieden: 
Hierbij wordt gekeken naar de functionele kwaliteit van gebie
den die fysiek worden ingesloten door de HSL. De functionele 
kwaliteit van dergelijke Testgebieden is mede afhankelijk van de 
ligging, de vorm, de omvang en de bereikbaarheid. 

Belevingswaarde 
Het beoordelingsaspect 'belevingswaarde' betreft de invloed van de 
HSL op de visueel-ruimtelijke kwaliteiten van het stedelijk milieu op 
microniveau. 

Binnen het beoordelingsaspect 'belevingswaarde' worden de effecten 
van de HSL beoordeeld aan de hand van twee criteria: 

beeldstructuur: 
Hierbij wordt gekeken naar de invloed van de HSL op de 
beeldstructuur in termen van openheid, kleinschaligheid, 
beeldcontrast en schaalverweving. 
zichtlijnen en oriëntatie: 
Als mogelijke effecten van de HSL op de oriëntatiemogelijkhe-
den in een gebied kunnen onder andere worden genoemd de 
verandering van zichtlijnen naar belangrijke oriëntatiepunten, 
verandering in de ligging van routes en verandering in de 
herkenbaarheid van elementen. 
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Beoordeling 
De omvang van de effecten wordt bij alle beoordelingscriteria 
uitgedrukt in gewogen kilometers en bepaald door de lengte van de 
doorsnijding van een gebied te vermenigvuldigen met: 

een factor voor de waarde van het doorsneden gebied voor het 
betreffende beoordelingscriterium, uiteenlopend van 1 (geringe 
waarde) tot 3 (hoge waarde); 
een factor voor het effect van de HSL uiteenlopend van -2 
(ernstig negatief effect) tot + 2 (groot positief effect). 
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5 ONTWIKKELING EN SELECTIE WB-VARIANTEN 

Mede op basis van de in hoofdstuk 1 beschreven inspraakreactie zijn 
voor het ontwerp de WB-varianten twee hoofduitgangspunten 
geformuleerd: 

bundeling met de rijkswegen A4 en A l 3; 
een ontwerpsnelheid van 300 km/h. 

In dit hoofdstuk worden allereerst de verschillende onderzochte WB-
varianten beschreven in het licht van deze uitgangspunten. In het 
studiegebied tussen Schiphol en Rotterdam worden hierbij vijf 
deelgebieden onderscheiden: 

Schiphol - Leiderdorp; 
Leiderdorp - Zoeterwoude-Rijndijk; 
Zoeterwoude-Rijndijk - Stompwijk; 
Stompwijk - Delft; 
Delft - Rotterdam. 

In paragraaf 5.6 wordt het ontwerp van tracé WB3 beschreven voor 
het volledige studiegebied tussen Schiphol en Rotterdam. 

5.1 Schiphol - Leiderdorp 

Varianten 
Het belangrijkste uitgangspunt voor tracé WB3 betreft bundeling met 
de rijksweg A4 en een inhoudelijk integratie van het ontwerp van de 
HSL en de mogelijke verbreding van de rijksweg A 4 . Als gevolg 
hiervan wordt het oorspronkelijke tracé B3 tussen Nieuw-Vennep en 
Hoogmade tot maximaal ongeveer 1.100 m in oostelijke verschoven 
en wordt over minder grote lengte - ongeveer 1.700 m - gebundeld 
met de Schiphollijn. 
Ter hoogte van Hoogmade kan tracé WB3 worden aangesloten op het 
oorspronkelijke tracé B3 zonder dat de tracering van de rijksweg A4 
hiervoor moet worden aangepast. Gelet op de verschillen in de 
horizontale boogstralen in de HSL en de rijksweg A4 moet ten westen 
van Hoogmade naar verwachting over geringe lengte een kerende 
constructie tussen de HSL en de rijksweg A4 worden aangebracht. 

Het ontwerp van tracé WB3 komt daarmee overeen met een mogelij
ke aanpassing - tracévariant A1g - van het voorkeurstracé A1 op 
basis van de inspraakreacties en de uitgebrachte adviezen op het 
beleidsvoornemen (PKB 1). Ten opzichte van tracévarianten ten 
westen van Nieuwe Wetering - waaronder de in PKB 1 gepresenteer
de tracés A 1 , A1v en B3 - heeft bundeling met de rijksweg A4 
overwegend minder effecten voor de omgeving. 
Ten aanzien van deze en andere mogelijke aanpassingen van het 
voorkeurstracé A1 moet worden opgemerkt dat zij nog maar voor een 
gedeelte met de betrokken gemeenten zijn besproken en het kabinet 
hierover nog geen besluit heeft genomen. Om deze redenen moet het 
ontwerp van de mogelijke aanpassing tussen Nieuw-Vennep en 
Hoogmade worden beschouwd als 'voorlopig'. 
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Als gevolg van de bundeling met de rijksweg A4 kunnen de volgende 
verbeteringen worden vastgesteld: 

de toename van de geluidhinder als gevolg van de HSL is 
aanzienlijk minder; 
de lintbebouwing van Rijpwetering wordt niet centraal maar 
perifeer doorsneden, gebundeld met de rijksweg A 4 ; 
de landschappelijk en ecologisch waardevolle Drooggemaakte 
Veender- en Lijkerpolder wordt niet centraal maar langs de rand 
doorsneden. 

Tegenover deze verbeteringen staan de volgende 'nieuwe' effecten: 
de Haarlemmermeerpolder wordt over grotere lengte - ongeveer 
1.100 km - schuin doorsneden; 
de lintbebouwing van Nieuwe Wetering wordt op korte afstand 
- uiteenlopend van ongeveer 100 tot ongeveer 300 m - gepas
seerd. 

Representant 
In het ontwerp van tracé WB3 wordt voor het gedeelte tussen 
Schiphol en Leiderdorp uitgegaan van de genoemde verschuiving van 
het oorspronkelijke tracé B3 in oostelijke richting, zodat de HSL 
tussen de Ringvaart Haarlemmermeerpolder en Leiderdorp aan de 
westzijde bundelt met de rijksweg A4. 

5.2 Leiderdorp - Zoeterwoude-Rijndijk 

Varianten 
In het ontwerp van tracé WB3 is voor de passage door Leiderdorp en 
Zoeterwoude-Rijndijk in eerste instantie uitgegaan van tracé B3 zoals 
beschreven in PKB 1. Het ontwerp van tracé B3 voorziet voor deze 
passage in een afstemming op de mogelijke verbreding van de 
rijksweg A 4 . Als resultaat is een ontwerp gepresenteerd met een 
verdiepte ligging over een lengte van ongeveer 5,0 km, inclusief een 
korte boortunnel per plaatse van de kruising met de rijksweg A4. 
Hierbij is aangenomen dat de toepassing van een boortunnel de 
mogelijkheid biedt om de aanleg van de HSL onafhankelijk van de 
verbreding van de rijksweg A4 uit te voeren. 

Boortunnel (conform tracé B3) 
Nadere technische studies hebben echter geleid tot de conclusie dat 
de aanleg van een boortunnel voor de passage door Leiderdorp echter 
geen haalbare oplossing is, omdat de veronderstelde onafhankelijk
heid bij de aanleg van de HSL niet daadwerkelijk kan worden gereali
seerd. Uitgaande van een verdiepte ligging van de rijksweg A4 leidt 
de toepassing van een boortunnel tot een ernstige aantasting van de 
fundering van de tunnelbak in de rijksweg A 4 . 
Om deze reden is gezocht naar alternatieve oplossingen voor het 
ontwerp van tracé WB3. 

Integrale varianten 
Voor de passage door Leiderdorp en Zoeterwoude-Rijndijk is het 
onmogelijk om onafhankelijk van elkaar een oplossing voor de 
rijksweg A4 en een oplossing voor de HSL te ontwikkelen. 
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Ten behoeve van het ontwerp van tracé WB3 is daarom integraal naar 
beide projecten gekeken, waarbij is voortgeborduurd op de deelrap
port 19 van de Nieuwe HSL-Nota. In dit deelrapport is voor tracé B3 
een aantal mogelijke oplossingen onderzocht, met als resultaat een 
strakke bundeling van de HSL met de rijksweg A4 in Leiderdorp en 
een ligging van de HSL in een tunnel onder de Oude Rijn. 
Voor deze aanvulling op het MER is de tracéstudie geactualiseerd met 
gegevens uit: 

een studie naar de voor- en nadelen van ondergrondse ver
voersinfrastructuur (CUR-studie);4 

een studie naar de cumulatieve effecten van de rijksweg A4 en 
de HSL;5 

de lopende projectstudie voor de verbreding van de rijksweg 
A4. 

Voor de rijksweg A4 kunnen in wezen drie hoofdvarianten worden 
onderscheiden, waarbij de grootste verschillen aan de noordzijde van 
de Oude Rijn liggen: 

een aquaduct ter plaatse van de Oude Rijn met aansluitend in 
Leiderdorp een open tunnelbak tot voorbij de Ericalaan; 
een aquaduct ter plaatse van de Oude Rijn; 
een vaste brug over de Oude Rijn met een doorvaarthoogte van 
12 m. 

Voor de HSL zijn de volgende varianten denkbaar, waarbij de grootste 
verschillen aan de zuidzijde van de Oude Rijn liggen: 

een tunnel vanaf de rijksweg N11 tot voorbij de Ericalaan; 
een open tunnelbak tussen de rijksweg N11 en de Oude Rijn 
met aansluitend een tunnel tot voorbij de Ericalaan; 
een viaduct over de rijksweg N11 en de spoorlijn Leiden-Alphen 
a/d Rijn met aansluitend een tunnel onder de Oude Rijn, de 
rijksweg A4 en de Ericalaan. 

De genoemde varianten voor de rijksweg A4 en de HSL kunnen niet 
allemaal met elkaar worden gecombineerd. Onderstaande tabel geeft 
een overzicht van de mogelijke combinaties: 

variant 
rijkiwag A4 

variant HSL variant 
rijkiwag A4 

lange tunnel 
(cut & cover) 

korte tunnel 
(cut & cover) en 
open tunnelbak 

korte tunnel 
(cut & cover) en 
spoorviaduct 

aquaduct en 
open tunnelbak 

1 2 3 

aquaduct 4 5 -

vaste brug 6 7 -

DHV Milieu en Infrastructuur BV, 

Ondergrondse Vervoersinfrastructuur (case-studie III): 
Passage A4/HSL Leiderdorp (mei 1993) 

Zandvoort Ordening & Advies. Cumulatieve effecten HSL RW4 (mei 1995) 
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Gelet op de effecten van de verschillende varianten wordt voor deze 
aanvulling op het MER uitgegaan van variant 5 met de rijksweg A4 in 
een aquaduct en de HSL in een tunnel en een open tunnelbak. Deze 
variant ligt in het verlengde van tracé B3 zoals beschreven in de 
Nieuwe HSL-Nota. Overigens blijven bij variant 5 de twee andere 
varianten voor de rijksweg A4 - een vaste brug of een aquaduct met 
een aansluitende open tunnelbak - nog steeds mogelijk. 

Omdat voor de HSL nu wordt uitgegaan van een cut & cover tunnel 
in plaats van een boortunnel, ligt de tunnel minder diep dan bij tracé 
B3. Uit een nadere analyse blijkt dat hierdoor ter hoogte van Zoeter-
woude-Rijndijk een goedkopere oplossing mogelijk is in de vorm van 
een open tunnelbak onder de spoorlijn Leiden-Alphen a/d Rijn de 
rijksweg N 1 1 . 

Het gevolg van de aanname om uit te gaan van variant 5 is wel dat 
bij een eventuele keuze voor tracé WB3 een nadere integrale studie 
zal moeten plaatsvinden naar de optimale (hoogte)ligging van de 
rijksweg A4 en de HSL. Deze studie zal snel kunnen leiden tot hogere 
kosten voor de HSL. 

5.3 Zoeterwoude-Rijndijk - Stompwijk 

Varianten 
Om te voldoen aan de uitgangspunten van bundeling met de rijksweg 
A 4 en een ontwerpsnelheid van 300 km/h wordt voor het gedeelte 
tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Stompwijk uitgegaan van tracé B3 
zoals beschreven in PKB 1. Het ontwerp van tracé B3 voorziet voor 
dit gebied in een ligging aan de oostzijde van de Meerburgerwatering. 

Subvarianten 
Om te komen tot een strakke bundeling met de rijksweg A4 is een 
subvariant onderzocht, waarbij de HSL direct naast de rijksweg A4 
komt te liggen op de huidige plaats van de Meerburgerwatering. In 
dat geval moet aan de oostzijde van de HSL over grote lengte een 
nieuwe watergang worden gegraven. De verbreding van de rijksweg 
A4 aan de oostzijde is op dit moment echter al in uitvoering en als 
gevolg van de gekozen uitvoeringsmethode kunnen bij de aanleg van 
de HSL te grote zettingen ontstaan. Om deze reden is deze subvariant 
niet nader uitgewerkt. 

Uitgaande van een ligging aan de westzijde van de rijksweg A4 ter 
plaatse van de VINEX-locatie Ypenburg wordt in de in hoofdstuk 1 
beschreven inspraakreactie een aantal subvarianten voorgesteld voor 
de kruising met de rijksweg A 4 . Tussen Zoeterwoude-Rijndijk en 
Stompwijk worden als mogelijke locaties voor deze kruising voorge
steld: 

Zoeterwoude-Rijndijk; 
recreatiegebied De Vlietlanden. 

In deze subvarianten ligt de HSL ter hoogte van Leidschendam aan de 
westzijde van de rijksweg A4. Als gevolg hiervan moeten in Leid
schendam dertien huizenblokken en vijf flats moeten gesloopt. Om 
deze reden zijn deze subvarianten niet nader ui tgewerkt. 
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Representant 
In het ontwerp van tracé WB3 wordt voor het gedeelte tussen 
Zoeterwoude-Rijndijk en Stompwijk uitgegaan van tracé B3, zodat de 
HSL aan de oostzijde bundelt met de Meerburgerwatering en de 
rijksweg A 4 . 

5.4 Stompwijk - Delft 

Varianten 

Variant WB3 
Tracé WB3 kruist de ri jksweg A4 ter hoogte van de Sprinterlijn bij 
Leidschendam om - met inachtneming van het uitgangspunt van 
bundeling - het bedrijventerrein Forepark en de VINEX-locatie Ypen-
burg zo veel mogelijk te ontzien. Ter hoogte van het knooppunt 
Ypenburg kruist de HSL nogmaals de rijksweg A 4 , om vervolgens aan 
de oostzijde te bundelen met de rijksweg A13. 

Ter plaatse van deze kruisingen worden in het ontwerp van tracé 
WB3 twee uitzonderingsboogstralen toegepast: 

ter hoogte van Ypenburg (Rh = 2.900 m); 
ter hoogte van het Prins Clausplein (Rh = 3.000 m). 

Als gevolg van de toepassing van deze uitzonderingsboogstralen is 
tracé WB3 niet over de volle lengte geschikt voor een snelheid van 
300 km/h. Daarnaast kan bij tracé WB3 niet over de volle lengte aan 
het uitgangspunt van strakke bundeling met de rijkswegen A4 en A1 3 
worden voldaan. 

Om tracé WB3 ten aanzien van ontwerpsnelheid en bundeling met de 
rijkswegen A4 en A13 in een breder perspectief te kunnen bekijken 
zijn de varianten WBO en WBH ontworpen. 

Variant WBO 
Deze variant combineert een ontwerpsnelheid van 300 km/h -
conform het programma van eisen - met het streven om zo veel 
mogelijk te bundelen met de rijkswegen A4 en A13 . Variant WBO is 
daarmee in grote lijnen vergelijkbaar met de tracévariant die in deel 1 
van de PKB globaal is verkend. 

Als gevolg van de ligging aan de oostzijde van de rijksweg A4 
doorsnijdt variant WBO het in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein 
Forepark l + ll in een open tunnelbak. Voor de passage door de 
VINEX-locatie Ypenburg wordt de aanleg van een gesloten tunnel 
voorzien, waarbij één horizontale (uitzonderings)boogstraal van 4 .500 
m (ontwerpsnelheid 300 km/h) wordt toegepast. Ter hoogte van Delft 
komt de HSL aan de oostzijde naast de rijksweg A13 te liggen. 

Variant WBH 
Bij de varianten WBO en WB3 kan niet over de volle lengte aan het 
uitgangspunt van strakke bundeling met de rijkswegen A4 en A13 
worden voldaan. Mede om deze reden is variant WBH ontworpen. 
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Als gevolg van de strakke bundeling met de rijkswegen A4 en A13 
moet de ontwerpsnelheid ter hoogte van het knooppunt Ypenburg 
worden teruggebracht tot 160 km/h (R„ = 1.600 m). Hierdoor biedt 
variant WBH in technisch opzicht de mogelijkheid om ter hoogte van 
het Prins Clausplein een 'station Haaglanden' te realiseren. 

Vergelijking van de varianten 
De effecten van de varianten WB3, WBO en WBH zijn onderling 
vergeleken aan de hand van het beoordelingskader zoals beschreven 
in hoofdstuk 4. 
In deze paragraaf worden de belangrijkste conclusies van deze 
vergelijking beschreven. Voor de uitgebreide effectbeschrijving en -
beoordeling van de geselecteerde WB-varianten, alsmede voor een 
toelichting op de vergelijking wordt verwezen naar hoofdstuk 6 en 
bijlage 1. 

Variant WB3 
In variant WB3 wordt in zekere zin gezocht naar een evenwicht 
tussen het streven naar bundeling met de rijkswegen A4 en A1 3 en 
een zo hoog mogelijke ontwerpsnelheid. Mede door de aanleg van 
twee complexe kruisingen met de rijksweg A 4 en een viaduct over 
het Prins Clausplein zijn de kosten van variant WB3 relatief hoog. 
Door de kruisingen met de rijksweg A4 kunnen het bedrijventerrein 
Forepark en de VINEX-locatie Ypenburg zo veel mogelijk worden 
ontzien. Daar staat tegenover dat variant WB3 in het stadsrandgebied 
van Leidschendam en Rijswijk aanzienlijke effecten veroorzaakt, met 
name op bestaande recreatieve voorzieningen en toekomstig bedrij
venterrein. 

Variant WBO 
Variant WBO kent over de volle lengte een ontwerpsnelheid van 300 
km/h. De reistijd van variant WBO is desondanks nagenoeg gelijk aan 
de reistijd van variant WB3. Mede door de aanleg van een tunnel 
onder het Prins Clausplein en de VINEX-locatie Ypenburg vereist 
variant WBO ten opzichte van variant WB3 echter een aanzienlijke 
extra investering van ruim 400 miljoen gulden. 
Ondanks de aanleg van een tunnel mag niet worden uitgesloten dat 
variant WBO verstrekkende gevolgen kan hebben voor de ontwikke
ling van de VINEX-locatie Ypenburg conform het op dit moment 
voorgestelde programma. 

Variant WBH 
In variant WBH wordt - met inachtneming van een rijsnelheid van 160 
km/h ter hoogte van het knooppunt Ypenburg - over de volle lengte 
gebundeld met de rijkswegen A4 en A13, waardoor de effecten op de 
structuur van de doorsneden gebieden in beginsel betrekkelijk beperkt 
blijven. Tussen het Prins Clausplein en de Brasserskade doorsnijdt 
variant WBH echter een groot aantal geplande bedrijventerreinen 
binnen de VINEX-locatie Ypenburg. 
De reistijd van variant WBH is ongeveer 1 minuut langer dan de 
reistijd van de varianten WB3 en WBH. Mede door de aanleg van een 
korte tunnel onder het Prins Clausplein is variant WBH ongeveer 100 
miljoen gulden duurder dan variant WB3. 
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Variant WBH biedt in technisch opzicht de mogelijkheid om ter hoogte 
van het Prins Clausplein een station 'Haaglanden' te realiseren. Mede 
omdat conform PKB 1 wordt uitgegaan van HST-verbindingen via de 
bestaande lijn tussen de stations Rotterdam CS en Den Haag CS, 
wordt de meerwaarde van een dergelijk station echter niet hoog inge
schat. Bovendien leidt het halteren van internationale treinen tot een 
verdere toename van de reistijd voor de HST-verbindingen tussen 
station Rotterdam CS en Schiphol. 

Representant 
Ten aanzien van de omgevingseffecten op bestaande functies zijn de 
verschillen tussen de varianten WB3, WBO en WBH niet doorslagge
vend. Gelet op de naar verwachting ingrijpende gevolgen van de 
varianten WBO en WBH voor de ontwikkeling van de VINEX-locatie 
Ypenburg, de hogere kosten van deze varianten, de nauwelijks 
kortere reistijd van variant WBO en de lagere vervoerswaarde van 
variant WBH is variant WB3 geselecteerd als representant. 

Subvarianten 
In de in hoofdstuk 1 beschreven inspraakreactie wordt een aantal 
subvarianten voorgesteld voor de kruising met de rijksweg A4. 
Tussen Stompwijk en het knooppunt Ypenburg worden als mogelijke 
locaties voor deze kruising voorgesteld: 

Leidschendam; 
Sprinterlijn; 
Forepark; 
Prins Clausplein. 

In de eerste subvariant ligt de HSL ter hoogte van de Leidschendam 
aan de westzijde van de rijksweg A4. Als gevolg hiervan moeten in 
Leidschendam dertien huizenblokken en vijf flats moeten gesloopt. 
Om deze reden is deze subvariant niet nader uitgewerkt. 

De kruisingen ter hoogte van de Sprinterlijn en het Prins Clausplein 
vereisen de toepassing van zeer kleine horizontale boogstralen (Rh = 
1.200 m), zodat de ontwerpsnelheid plaatselijk moet worden terug
gebracht tot 155 km/h. Bovendien vereisen beide varianten ten 
opzichte van de representant een aanzienlijk extra investering, omdat 
langere en hogere kunstwerken moeten worden aangelegd. 
Voor de kruising ter hoogte van het Forepark wordt uitgegaan van 
een lange verdiepte ligging van de HSL. Als gevolg hiervan zijn de 
kosten voor deze subvariant eveneens aanzienlijk hoger dan de kosten 
voor de representant. 
Om bovenstaande redenen zijn deze subvarianten niet nader uitge
werkt. 

Naast de weergegeven oplossing is ook een subvariant onderzocht, 
waarbij de HSL ter plaatse van het toekomstige bedrijventerrein 
Hoornwijck en de VINEX-locatie Ypenburg verdiept of ondergronds 
wordt aangelegd. Door de kleine onderlinge afstanden tussen het 
toekomstige bedrijventerrein Hoornwijck, het Prins Clausplein en de 
rijksweg A4 moeten in deze subvariant ook het Prins Clausplein en de 
rijksweg A4 onderlangs worden gekruist. Als gevolg hiervan vereist 
deze subvariant een aanzienlijke extra investering. 
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Omdat deze subvariant ten opzichte van variant WBO - met een 
ondergrondse ligging ter plaatse van de VINEX-locatie Ypenburg -
geen duidelijke meerwaarde heeft, is deze subvariant niet nader 
uitgewerkt. 

5.5 Delft - Rotterdam 

Varianten 
In het gebied tussen Delft en de luchthaven Zestienhoven ligt tracé 
WB3 aan de oostzijde van de rijksweg A 4 , waarbij de onderlinge 
afstand oploopt tot maximaal ongeveer 150 m. Even ten noorden van 
Zestienhoven buigt de HSL in zuidoostelijke richting af om ter hoogte 
van de rijksweg A20 aan te sluiten op de Blijdorpboog. 

Om een aantal inpassingsproblemen te ondervangen worden in de in 
hoofdstuk 1 beschreven inspraakreactie twee suggesties gedaan, 
waarbij de HSL plaatselijk op de huidige plaats van de rijksweg A13 
komt te liggen. 

Suggestie WB1 
In deze suggestie ligt de HSL op de middenberm van de rijksweg 
A13, die daarbij wordt omgevormd tot een autoweg met 2x2 rijstro
ken en een maximum snelheid van 80 km/h. Absolute voorwaarde 
hiervoor is het doortrekken van de rijksweg A4 tussen Rijswijk en 
Schiedam, als verbinding voor het doorgaand verkeer. 

Suggestie WB2 
In deze suggestie ligt de HSL tussen Delft en de luchthaven Zestien
hoven aan de oostzijde van de rijksweg A13. Tussen Zestienhoven en 
Rotterdam komt de HSL op de plaats van de rijksweg A13 te liggen. 
Voor het in stand houden van de verbindende functie van de rijksweg 
A13 worden in de inspraakreactie twee mogelijke oplossingen 
voorgesteld: 

aanleg van de verlengde rijksweg A16 tussen het knooppunt 
Terbregse Plein en de aansluiting van de Doenkade op de 
rijksweg A13; 
verplaatsing van de aansluiting van de ri jksweg A13 op de 
rijksweg A20 van het knooppunt Kleinpolderplein in oostelijke 
richting naar het Schieplein. 

Beoordeling 
De A13 is in het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer 
opgenomen als rijksweg en vormt als zodanig een logische schakel in 
het rijkswegennet. De suggestie om de rijksweg A13 om te vormen 
tot een autoweg past dan ook niet binnen de netwerkgedachte ten 
aanzien van het hoofdwegennet. 

Ten aanzien van de aanleg van de verlengde rijksweg A4 tussen 
Rijswijk en Schiedam geldt de volgende stand van zaken: 

het gedeelte tussen de Beatrixlaan in Rijswijk en de provinciale 
weg N470 bij Delft wordt op dit moment aangelegd; 
voor het gedeelte tussen de provinciale weg N470 bij Delft en 
de rijksweg A20 in Schiedam wordt op dit moment de mer
procedure doorlopen. 
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Conform de concept-trajectnota/MER (november 1995) heeft het 
doortrekken van de rijksweg A4 tot de rijksweg A20 in Schiedam op 
termijn nauwelijks gevolgen voor de verkeersintensiteit op de rijksweg 
A13. Volgens de prognoses loopt de intensiteit terug van 137.000 
auto's per etmaal op dit moment naar 134.000 auto's per etmaal in 
het jaar 2010. Voor de verwerking van dit aantal auto's blijven 2x3 
rijstroken voor de rijksweg A1 3 noodzakelijk en zal versmalling van de 
rijksweg A13 tot 2x2 rijstroken tot grote afwikkelingsproblemen 
leiden. 

Overigens wordt de verbreding van de rijksweg A13 in het kader van 
de tracé/MER-studie voor de verlengde rijksweg A4 tussen Rijswijk en 
Schiedam als alternatief onderzocht. 

Representant 
Gelet op de huidige en toekomstige functie van de rijksweg A13 
worden de subvarianten WB1 en WB2 als niet reëel beschouwd en is 
alleen variant WB3 nader uitgewerkt. 

Subvarianten 
Om te komen tot een strakke bundeling met de rijksweg A13 is een 
subvariant onderzocht, waarbij de HSL ter plaatse van de verzor-
gingsplaats Ruyven direct aan de oostzijde naast de rijksweg A13 
komt te liggen. Als gevolg hiervan moet de verzorgingsplaats: 

of in zijn geheel worden geamoveerd; 
of met een hoog spoorviaduct worden gekruist; 
of met een open tunnelbak worden gekruist. 

Omdat de horizontale boogstralen in de rijksweg A13 ten noorden en 
ten zuiden van de verzorgingsplaats Ruyven kleiner zijn dan de 
minimale boogstraal van 4 .500 m voor de HSL, kan slechts over een 
beperkte lengte strak worden gebundeld met de rijksweg A13 . Als 
gevolg hiervan leidt een strakke bundeling ter plaatse van de verzor
gingsplaats Ruyven niet tot een reductie van de effecten op de 
VINEX-locatie Delfgauw-Emerald. Om deze redenen is deze subvariant 
niet nader uitgewerkt. 

5.6 Beschrijving tracé WB3 

In deze paragraaf wordt het ontwerp van tracé WB3 beschreven voor 
het volledige studiegebied tussen Schiphol en Rotterdam. 

Haarlemmermeerpolder 
Vanuit de Schipholtunnel rijdt de HST op de buitensporen van de 
viersporige Schiphollijn in de richting van Hoofddorp. 

Tot even ten noorden van station Hoofddorp is de viersporigheid van de 
Schiphollijn conform de maatregelen in het kader van Rail 2 1 : uitbreiding van 
de capaciteit van de Schipholli jn (vier-zes-vier). Ten behoeve van zowel het 
binnenlands treinverkeer als de shuttle-treinen op de HSL-sporen worden deze 
vier sporen voortgezet tot even ten noorden van het opstelemplacement Hoofd
dorp. Het baanlichaam in dit tracédeel en de daarin gelegen kunstwerken 
worden verbreed voor een toekomstige zessporigheid. 

Ten zuiden van station Hoofddorp gaan de twee oostelijke sporen -
waarvan één HSL-spoor - met een spoorviaduct over de toegangsspo-
ren naar het opstelemplacement Hoofddorp. 
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Even voor de kruising met de Bennebroekerweg ligt het westelijke 
HSL-spoor in een ruime boog om vervolgens met een trogbrug over 
de beide doorgaande sporen van de Schiphollijn te worden geleid. Het 
westelijke spoor van de Schiphollijn moet hierbij plaatselijk worden 
verlegd. Ter plaatse van deze overgang van een symmetrische- naar 
een asymmetrische ligging is het oostelijke HSL-spoor eveneens 
uitgebogen. 

In de tracering van de HSL-sporen is rekening gehouden met een mogelijke 
toekomstige vierspongheid van de Schiphollijn ten zuiden van Hoofddorp. 
alsmede met de mogeli|ke aanleg van de Bollenlijn in de r icht ing van Hillegom 
en Lisse. Het ontwerp van de trogbrug zal in beide gevallen echter wel moeten 
worden aangepast. 

Na deze uittakking liggen de HSL-sporen over een lengte van onge
veer 3,0 km aan de oostzijde van de Schiphollijn. De HSL-sporen 
kruisen de Bennebroekerweg, elk met een spoorviaduct op ongeveer 
5,0 m boven maaiveld (BS: NAP + 1,40 m). 

De HSL buigt even ten noorden van station Nieuw-Vennep af van de 
Schiphollijn en kruist de Venneperweg met een spoorviaduct op 
ongeveer 6,0 m boven maaiveld (BS: NAP + 1 , 5 0 m). 
Na de kruising met de Venneperweg daalt de HSL af naar een 
maaiveldligging (BS: NAP -4,05 m), waarbij de provinciale weg N207 
onderlangs wordt gekruist. Het lengteprofiel van de N207 moet 
zodanig worden aangepast dat op ongeveer 300 m afstand aan de 
oostzijde van de Schiphollijn een nieuw viaduct over de HSL kan 
worden aangelegd. 

Verder zuidelijk stijgt de HSL naar ongeveer 9,5 m boven maaiveld 
(BS: NAP + 4 , 6 5 m) om de rijksweg A44 en de verlegde üsserweg 
met een spoorviaduct te kruisen. In de noordelijke helling is - tussen 
de boerderijen Rijnland en Paul's Hoeve - tevens een spoorviaduct 
over de verlegde Rijnlanderweg opgenomen. 
In het tracé-ontwerp is rekening gehouden met een mogelijke recon
structie van de aansluiting van de Lisserweg op de rijksweg A44 (afrit 
Oude Wetering). 

O m de lengte van de hoge ligging van de HSL enigszins te beperken, wordt de 
Rijnlanderweg ter plaatse van de kruising met de HSL verlegd. Aan de oostzijde 
van de HSL wordt de Lisserweg plaatselijk evenwijdig aan de HSL verlegd en 
gebundeld met de r i jksweg A 4 4 onder de HSL door geleid. 

Ringvaart Haarlemmermeer 
Na de kruising met de Lisserweg daalt de HSL af naar het aquaduct 
onder de Ringvaart, dat direct aan de westzijde naast het bestaande 
aquaduct in de rijksweg A4 komt te liggen. De Huigsloterdijk en het 
fietspad aan de zuidzijde van de Ringvaart worden over de laag gele
gen HSL heen geleid. In het gebied ten noorden van de Huigsloterdijk 
reiken de kante/dijken langs de open tunnelbak tot ongeveer 4,5 m 
boven maaiveld. 

Aan de noordzijde van het aquaduct onder de Ringvaart word t om waterhuis
houdkundige redenen een drempel toegepast met een waterkerende functie in 
het ballastbed. De baanhoogte aan de noordzijde van het aquaduct IBS: NAP 
-f 0 ,15 m) wordt bepaald door de vereiste waterkerende hoogte van deze 
drempel (NAP -0,10 m) en de hoogte van het niet-waterkerende gedeelte van 
het ballastbed (0,25 m). De hoogte van de kanteldijken langs de open tunnel-
bak wordt bepaald door de vereiste waterkerende hoogte (NAP -0 .10 m). 
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Nieuwe Wetering 
Vanuit het aquaduct onder de Ringvaart stijgt de HSL in de Gogerpol-
der naar ongeveer 1,5 m boven maaiveld (BS: NAP -2,50 m). De 
kanteldijken langs de open tunnelbak reiken hierbij tot ongeveer 4 ,0 m 
boven maaiveld. 
De HSL ligt hierbij over grote lengte aan de westzijde van de rijksweg 
A 4 . De afstand tussen de HSL en de l intbebouwing van Nieuwe 
Wetering loopt uiteen van ongeveer 300 m ter hoogte van de 
Ringvaart tot ongeveer 100 m ter hoogte van de Tochtsloot. 

Om de verstorende werk ing van de HSL en r i jksweg A 4 zo veel mogelijk te 
beperken, wordt de baanhoogte van de HSL laag gehouden. Omdat als gevolg 
hiervan de waterkering aan de zuidzijde van de Ringvaart wordt doorsneden. 
wordt aan het einde van de open tunnelbak een beweegbare waterkerende 
constructie toegepast. De hoogte van de kanteldijken langs de open tunnelbak 
wordt hierbij bepaald door de vereiste waterkerende hoogte (NAP 0 .10 m). 

Ter hoogte van Nieuwe Wetering worden de HSL en de rijksweg A4 
op gelijke hoogte gebracht en wel op de huidige hoogte van de 
rijksweg A4. Samen met de rijksweg A4 kruist de HSL achtereenvol
gens het nieuwe fietspad tussen het Westeinde en de Voorweg en de 
nieuwe aansluiting op de rijksweg A 4 , beide met een spoorviaduct op 
ongeveer 7,0 m boven maaiveld (BS: NAP + 2 , 7 0 m). De bestaande 
afrit van de rijksweg A4 en de verbinding met Roelofarendsveen via 
de Alkemadelaan komen te vervallen. 

In het ontwerp van tracé WB3 wordt uitgegaan van een verbreding van de 
rijksweg A4 en een gelijktijdige reconstructie van de huidige aansluitingen op 
de r i jksweg A 4 . Hierbij moet ter hoogte van de Ripselaan een n ieuwe, volledige 
aansluiting op de r i jksweg A 4 worden gerealiseerd. Voor deze aansluiting 
moeten vanuit Roelofarendsveen nieuwe verbindingswegen worden aangelegd. 
Bovendien moeten de Ripselaan, de Voorweg en de Achterweg plaatselijk 
worden aangepast. 

Rijpwetering 
Ten zuiden van de Ripselaan dalen de HSL en de rijksweg A4 geleide
lijk naar ongeveer 1,5 m boven maaiveld (BS: NAP -2,50 m). De 
aansluiting van de provinciale weg N445 op de rijksweg A4 komt te 
vervallen, terwijl de huidige verbindingsweg tussen de provinciale 
weg N445 en de Ripselaan wordt verschoven naar de westzijde van 
de HSL. 

De lange geleidelijke helling ten zuiden van de Ripselaan is noodzakelijk voor de 
aanleg van overloopwissels (zie paragraaf 3.3.1) . 

Ter hoogte van Rijpwetering stijgen de HSL en de rijksweg A4 naar 
ongeveer 6,0 m boven maaiveld (BS: NAP + 5 , 3 0 m) om de lintbe
bouwing aan de Zuidweg en de Rijpwetering bovenlangs te kruisen. 
Als gevolg van het verschil in horizontale hoogstraten tussen de HSL 
en de rijksweg A4 kan ter plaatse van Rijpwetering niet volledig 
worden gebundeld. 

De horizontale boogstraal in de r i jksweg A4 ten noordoosten van Rijpwetering 
is kleiner dan de minimale boogstraal van 4 .500 m voor de HSL. Als gevolg 
hiervan bedraagt de afstand tussen de HSL en de r i jksweg A4 ter plaatse van 
Rijpwetering ongeveer 30 m. 
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Vanaf het spoorviaduct door Rijpwetering daalt de HSL in de Blauwe 
Polder naar ongeveer 2,0 m boven maaiveld (BS: NAP + 0 , 2 0 m). De 
bestaande onderdoorgang voor langzaam verkeer en bestemmingsver
keer onder de rijksweg A4 tussen het Noordeinde en de Blauwe 
Molenweg wordt met een verdiepte ligging onder de HSL door geleid 
en aan de oostzijde van de HSL plaatselijk verlegd. 

In de Blauwe Polder wordt de baanhoogte van de HSL bepaald door de vrije 
hoogte van 0,75 m voor enkele hoofdwatergangen (waterpeil NAP -2.15 m), 
alsmede door de vereiste hoogte van 2 ,00 m ten opzichte van de grondwater 
stand. 

Leiderdorp 
In de Hoogmadesche Polder stijgt de HSL naar ongeveer 4,5 m boven 
maaiveld (BS: NAP +2 ,85 m) om de Zuidzijden/aart met een spoorvi
aduct te kruisen. De naast de Zuidzijdervaart gelegen Boskade wordt 
met een half-verdiepte ligging onder de HSL door geleid (maximale 
doorrijhoogte 2,60 m). 

De hoogte van het spoorviaduct over de Zuidzijdervaart (waterpeil NAP 0 ,60 
m) wordt bepaald door de gewenste doorvaarthoogte van 1,60 m. 

Vanaf het spoorviaduct over de Zuidzijdervaart daalt de HSL in de 
Bospolder naar ongeveer 1,5 m boven maaiveld (BS: NAP -0,35 m) 
voor de kruising met de hoger gelegen provinciale weg N446, die 
zowel aan de west- als aan de oostzijde van de rijksweg A4 moet 
worden gereconstrueerd. 

Het bestaande viaduct in de provinciale weg N446 over de r i jksweg A4 moet 
worden vervangen door een nieuw viaduct met een meer zuidelijke l igging. Als 
gevolg hiervan moet aan de westzi jde van de r i jksweg A4 de aansluiting van de 
Persant Snoepweg op de provinciale weg N446 ongeveer 300 m in westeli jke 
r icht ing worden verplaatst. Verder zal de huidige westel i jke aansluit ing op de 
r i jksweg A4 worden vervangen door een op- en afrit parallel aan de r i jksweg 
A4 ('halve Haarlemmermeer-aansluit ing'). Hiervoor moeten de fietsverbindingen 
aan weerszijden van de r i jksweg A4 worden aangepast. 

Naast de weergegeven oplossing is ook een subvariant onderzocht, waarbij de 
aanleg van de HSL wordt geïntegreerd met de mogelijke verbreding van de 
r i jksweg A 4 . In deze oplossing wordt de r i jksweg A4 verbreed en ter hoogte 
van de Zuidzijdervaart over een lengte van ongeveer 1,5 km verlegd. De 
aansluiting van de provinciale weg N446 op de r i jksweg A 4 word t in dat geval 
als 'volledige Haarlemmermeer-aansluit ing' gerealiseerd ter hoogte van de 
huidige westeli jke aansluiting. 

Na de kruising met de provinciale weg N446 stijgt de HSL naar 
ongeveer 4,0 m boven maaiveld (BS: NAP + 2 , 8 5 m) om de Dwars-
watering met een spoorviaduct te kruisen. De HSL ligt vervolgens op 
korte afstand aan de westzijde van de rijksweg A 4 . De ontsluitings
structuur van de strook tussen de rijksweg A4 en de Persant Snoep
weg - waarin onder meer het Meubelplein is gevestigd - moet als 
gevolg hiervan plaatselijk worden aangepast. 

De hoogte van het spoorviaduct over de Dwarswatermg (waterpeil NAP -0 ,60 

m) wordt bepaald door de gewenste doorvaarthoogte van 1,60 m. 

Na ongeveer 700 m daalt de HSL af naar de tunnel onder de Erica
laan, de ri jksweg A 4 , de Oude Rijn en de Hoge Rijndijk (provinciale 
weg N11). 
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De tunnel onder de r i jksweg A4 en de Oude Rijn wordt uitgevoerd als cut & 
cover tunnel. Het ontwerp van de tunnel is vooralsnog afgestemd op de 
mogelijke verbreding van de r i jksweg A 4 , waarbij de Oude Rijn met een kort 
aquaduct word t gekruist. 

Bij dit ontwerp van tracé WB3 is het overigens ook mogelijk dat de r i jksweg A4 
met een vaste brug over de Oude Rijn heen wordt geleid of ten noorden van de 
Oude Rijn in een open tunnelbak wordt gelegd. 

Aan de noordzijde van de tunnel 'reikt de westelijk wand van de open 
tunnelbak ongeveer tot maaiveldniveau. De oostelijke wand komt op 
ongeveer 1,0 m boven de rijksweg A4 te liggen en volgt de hoogte
ligging van deze ri jksweg. De Ericalaan wordt ter plaatse van de 
kruising met de rijksweg A4 en de HSL ongeveer 2,0 m verdiept. 

De hoogte van de westelijke wand van de open tunnelbak wordt mede bepaald 
door de vereiste waterkerende hoogte (NAP -0,10 m). De oostelijke wand 
voorziet naast de waterhuishoudkundige functie in een fysieke afscherming ten 
opzichte van de r i jksweg A 4 . 

Ter hoogte van Zoeterwoude-Rijndijk gaat de gesloten tunnel over in 
een open tunnelbak met een lengte van ongeveer 2,5 km. In deze 
open tunnelbak kruist de HSL de spoorlijn Leiden-Alphen a/d Rijn en 
de rijksweg N11 onderlangs. 

De afstand tussen het laagste punt in de tunnel onder de Oude Rijn en de 
spoorlijn Leiden-Alphen a/d Rijn is te kort om de HSL over deze spoorlijn en de 
r i jksweg N11 heen te kunnen leiden. 

In de open tunnelbak kruist de HSL kruist het aquaduct in de Meer-
burgerwatering onderlangs op ongeveer 8,0 m onder maaiveld (BS: 
NAP -9,70 m). De HSL ligt vervolgens over een lengte van ongeveer 
5,0 km op korte afstand aan de oostzijde van de Meerburgerwatering. 

Door de toepassing van een aquaduct kan de verbindende functie van de 
Meerburgerwatering worden gehandhaafd. Ter plaatse van het aquaduct wordt 
de hoogteligging van de HSL bepaald door de vereiste waterdiepte van 1,50 m 
in de Meerburgerwatering (waterpeil -0 ,60 m) . 

Naast de weergegeven oplossing is ook een subvariant onderzocht, waarbij de 
HSL direct naast de r i jksweg A 4 komt te liggen op de huidige plaats van de 
Meerburgerwatering (zie paragraaf 5.3). 

Aan de zuidzijde van de provinciale weg N206 stijgt de HSL door het 
Papemeer naar ongeveer 2,0 m boven maaiveld (BS: NAP +0 ,65 m). 
De wanden van de open tunnelbak reiken hierbij tot ongeveer 1,0 m 
boven maaiveld. 

Als gevolg van de half-verdiepte ligging van de HSL ter plaatse van de 
provinciale weg N206 wordt de aansluiting van de Lange Miening op de 
Meerburgerwatering vervangen door een aansluiting op een nieuw aan te 
leggen watergang aan de oostzijde van de HSL. 

In het ontwerp van de HSL is rekening gehouden met de voorgenomen 
reconstructie van de oostelijke aansluiting van de provinciale weg N206 op de 
verbrede r i jksweg A 4 . Als het viaduct in de N206 over de r i jksweg A4 en de 
Meerburgerwatering wordt aangepast en de oostelijke aansluiting wordt omge
bouwd tot 'halve Haarlemmermeer-aansluit ing', kan voor de HSL worden 
volstaan met een ligging op ongeveer 2,0 m onder maaiveld. 
De hoogte van de wanden van de open tunnelbak wordt bepaald door de 
vereiste waterkerende hoogte (NAP + 0 , 4 0 m). 
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Stompwijk 
De HSL kruist de Nieuwe Vaart met een spoorviaduct op ongeveer 
4,5 m boven maaiveld (BS: NAP + 2 , 9 5 m). 

De Nieuwe Vaart is een belangrijke natte verbindingsroute tussen het recrea
tiegebied 'De VIJetlanden' en de Zoetermeerse Plas. De hoogte van het 
spoorviaduct over de Nieuwe Vaart (waterpeil NAP -0.60 m) wordt bepaald 
door de gewenste doorvaarthoogte van 1.70 m. 

In de Meeslouwerpolder ligt de HSL op ongeveer 1,0 m boven 
maaiveld (BS: NAP -3,50 m). Evenals in de rijksweg A4 wordt in de 
HSL tussen de Nieuwe Vaart en de Kniplaan een faunapassage 
voorzien in de ecologische verbinding tussen de landgoederen en het 
recreatiegebied 'De Vlietlanden' aan de westzijde van de rijksweg A4 
en het veenweidegebied aan de oostzijde van de A 4 . Om ook de HSL 
bovenlangs te kunnen kruisen moet het viaduct in de Kniplaan over 
de rijksweg A4 aan de oostzijde worden verlengd. 

De ecologische verbinding tussen de landgoederen en 'De Vl iet landen' aan de 
westzi|de van de r i jksweg A4 en het veenweidegebied aan de oostzijde maakt 
deel uit van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS). 

In de polders ten westen van Stompwijk ligt de HSL op ongeveer 1,0 
m boven maaiveld (BS: NAP -3,50 m). 

Leidschendam 
Ongeveer 500 m ten noorden van de Stompwijksche Vaart gaat de 
HSL omhoog om eerst de Stompwijksche Vaart en vervolgens de 
verlegde Stompwijkse Weg, Kostverlorenweg en Middenweg met een 
spoorviaduct te kruisen. Ter plaatse van deze kruising doorsnijdt de 
HSL enige woon- en bedrijfsbebouwing. 
Ten zuiden van de Kostverlorenweg gaat de HSL verder omhoog om 
de oostelijk aansluiting van de Landscheidingsweg (rijksweg N14) op 
de rijksweg A4 en de Sprinterlijn te kruisen met een spoorviaduct. De 
lengte van het spoorviaduct bedraagt ongeveer 1.050 m en het 
hoogste punt komt uit op ongeveer 13,5 m boven maaiveld (BS: NAP 
+ 9,30 m). 

De hoogte van het spoorviaduct word t bepaald door de huidige hoogteligging 
van het oostelijke gedeelte van de Landscheidingsweg (ter plaatse van de 
kruising met de HSL ongeveer 6.5 m boven maaiveld) en de huidige hoogtelig
ging van de Sprinterlijn (ongeveer 4 ,0 m boven maaiveld). 

Tussen de Landscheidingsweg en de rijksweg A4 wordt de VINEX-
locatie Leidschenveen op korte afstand aan de westzijde gepasseerd. 
Het bedrijventerrein Forepark wordt doorsneden. 
Ter plaatse van de kruising met de rijksweg A4 wordt een pergola 
toegepast met een lengte van ongeveer 400 m. 

De keuze voor de toepassing van een pergola is het gevolg van de zeer scherpe 
hoek waaronder de HSL de r i jksweg A 4 kruist. De toepassing van een 
plaatligger of een trogligger is niet mogeli jk, omdat de afstand tussen de 
ondersteuningskolommen te groot wordt . 

Naast de weergegeven oplossing wordt op dit moment een subvariant 
onderzocht, waarbij tussen de kruising met de r i jksweg A4 en het knooppunt 
Ypenburg een kokerligger wordt toegepast. Mede afhankelijk van de besluitvor
ming ten aanzien van tracé WB3 zal deze subvariant mogelijk in een later 
stadium nader worden u i tgewerkt . 
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Tussen de Sprinterlijn en het knooppunt Ypenburg ligt de HSL aan de 
westzijde van de rijksweg A4. 
Na de kruising met de rijksweg A4 daalt de HSL op een viaductspoor 
naar ruim 8,0 m boven maaiveld (BS: NAP + 6 , 9 0 m). Aan de 
noordzijde van het Prins Clausplein doorsnijdt de HSL achtereenvol
gens een volkstuincomplex en het sportpark Westvliet. 

Door de HSL ter hoogte van le idschendam aan de westzijde van de r i jksweg 
A4 te projecteren kunnen het bedrijventerrein Forepark en de VINEX-locatie 
Ypenburg 20 veel mogelijk worden ontzien. Als gevolg hiervan moeten twee 
horizontale uitzondermgsboogstralen worden toegepast, waardoor plaatselijk 
niet aan de ontwerpsnelheid van 300 km/h kan worden voldaan. Daarnaast kan 
plaatselijk niet aan het uitgangspunt van strakke bundeling met de r i jkswegen 
A4 en A13 worden voldaan. 

De keuze voor de toepassing van een viaductspoor is het gevolg van de 
bodemgesteldheid in het gebied aan de westzijde van de r i jksweg A 4 . De 
toepassing van een aardebaan leidt tot een zeer lange zett ingsti jd en daarmede 
tot een aanzienlijke verlenging van de aanlegfase van de HSL. 

Ypenburg 
Ter hoogte van het sportpark Westvliet stijgt de HSL naar ongeveer 
14,5 m boven maaiveld (BS: NAP +13 ,65 m) om het Prins Clausplein 
aan de westzijde met een spoorviaduct te kruisen. De Groene Zoom 
(ontsluitingsweg voor het sportpark Westvliet), het fietspad aan de 
zuidzijde van het sportpark Westvliet, de spoorlijn Den Haag Gouda 
en de Spoorlaan worden onder dit spoorviaduct door geleid. 

De hoogte van het spoorviaduct wordt bepaald door de huidige hoogteligging 
van de aansluitingen van de r i jksweg A12 op de r i jksweg A4 (ter plaatse van 
de kruising met de HSL ongeveer 8,5 m boven maaiveld). 

Vanaf het spoorviaduct over het Prins Clausplein daalt de HSL naar 
ongeveer 6,5 m boven maaiveld (BS: NAP + 5 , 5 0 m), waarbij het 
complex van het elektriciteitsbedrijf Eneco met het spoorviaduct 
wordt doorsneden. Aan de zuidoostzijde van het park Leeuwenbergh 
doorsnijdt de HSL het toekomstige bedrijventerrein Hoornwijck, 
alsmede twee volkstuincomplexen en een golfbaan. Het terrein van de 
Gasunie wordt op zeer korte afstand aan de oostzijde gepasseerd. 

Ten zuiden van de golfbaan gaat de HSL omhoog om de ontsluitings
weg van de voormalige luchthaven Ypenburg (Rotterdamse Weg) en 
het oostelijk gedeelte van het knooppunt Ypenburg met een spoorvia
duct te kruisen. Het hoogste punt komt uit op ongeveer 11,0 m 
boven maaiveld (BS: NAP + 9 , 9 5 m). 

De hoogte van het spoorviaduct wordt bepaald door de hoogteligging van de in 
aanleg zijnde aansluitingen van de r i jksweg A4 op de r i jksweg A l 3 (ter plaatse 
van de kruising met de HSL ongeveer 4,5 m boven maaiveld). 

Aan de zuidzijde van het knooppunt Ypenburg daalt de HSL naar 
ongeveer 1,0 m boven maaiveld (BS: NAP -2,50). 
Tussen het knooppunt Ypenburg en de luchthaven Zestienhoven 
bundelt de HSL aan de oostzijde met de rijksweg A13 . Het fietspad 
aan de oostzijde van de rijksweg A13 moet als gevolg hiervan worden 
aangepast. De hoogteligging van de HSL wordt voornamelijk bepaald 
door de huidige hoogteligging van de rijksweg A 1 3 en de bestaande 
oost-west verbindingen die moeten worden gekruist. 
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Delft 
Ter hoogte van de afrit Delft-Noord daalt de HSL in een open tunnel-
bak naar ongeveer 1,0 m onder maaiveld (BS: NAP -4,95 m), om de 
Brasserskade onderlangs te kruisen. 

De keuze voor de toepassing van een open tunnelbak wordt bepaald door de 
huidige hoogteligging van de Brasserskade (ongeveer 7,0 m boven maaiveld), 
die met een viaduct over de r i jksweg A1 3 heen wordt geleid. 

Aan de zuidzijde van de Brasserskade stijgt het maaiveld van onge
veer NAP -4,5 m naar ongeveer NAP + 0 , 5 m. Vanuit de open 
tunnelbak volgt de HSL deze stijgende lijn op ongeveer 5,5 m boven 
maaiveld. 
De HSL doorsnijdt het recreatiegebied Delftse Hout perifeer aan de 
westzijde en kruist evenals de rijksweg A13 Aan 't Verlaat, de 
Tweemolentjesvaart, de Tweemolentjeskade en de verder zuidelijk 
gelegen Korftlaan bovenlangs. Als gevolg van de bundeling met de 
rijksweg A13 moet het fietspad aan de oostzijde van de rijksweg A l 3 
over grote lengte worden aangepast. 

Ter hoogte van de Poortweg doorsnijdt de HSL een recent ontwikkeld 
bedrijventerrein - met onder andere een vestiging van IKEA - aan de 
westzijde. Als gevolg hiervan zal één kantoorgebouw moeten worden 
gesloopt. 
Om de ontsluiting van dit bedrijventerrein en de oostelijke aansluiting 
van de Poortweg op de rijksweg A13 in stand te houden, ligt de HSL 
ter plaatse van deze passage op een spoorviaduct met een lengte van 
ongeveer 500 m. 

Evenals de rijksweg A13 kruist de HSL de Delfgauwse Weg, de 
Pijnackersche Vaart en de verlegde Rijksstraatweg bovenlangs. Als 
gevolg van de bundeling met de rijksweg A13 moet de Hoflaan 
worden aangepast. Ter plaatse van de kruising met de Delfgauwse 
Weg doorsnijdt de HSL enige woonbebouwing. 

Zuidpolder van Delfgauw 
Ten zuiden van de Delfgauwse Weg buigt de HSL af van de rijksweg 
A13, waarbij de onderlinge afstand oploopt tot maximaal ongeveer 
150 m. 

De horizontale boogstraal in de rijksweg A13 ten zuiden van de Delfgauwse 
Weg is kleiner dan de minimale boogstraal van 4 .500 m voor de HSL. Als 
gevolg hiervan kan niet over de volle lengte strak worden gebundeld met de 
ri |ksweg A 1 3 . 

De Rijksstraatweg tussen Delft en Rotterdam wordt in zijn geheel naar 
de oostzijde van de HSL verschoven. Mede als gevolg hiervan wordt 
de VINEX-locatie Delfgauw-Emerald aan de westzijde doorsneden. 

Met uitzondering van het f ietspad naar Zweth en de Tempelweg liggen alle 
aansluitingen op de Rijksstraatweg aan de oostzi jde. Door de Rijksstraatweg in 
zijn geheel te verschuiven naar de oostzijde van de HSL behoeven slechts twee 
verbindingen onder de HSL door te worden geleid. 
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Ter hoogte van de afrit Delft-Zuid daalt de HSL in een open tunnelbak 
naar ongeveer 1,0 m onder maaiveld (BS: NAP -3,30 m), om de 
oostelijke aansluiting van de Kruithuisweg op de rijksweg A13 en de 
geprojecteerde provinciale weg N470 onderlangs te kruisen. Ter 
plaatse van deze kruising doorsnijdt de HSL een dienstkringkantoor en 
opslagterrein van Rijkswaterstaat. 

Vanuit de open tunnelbak stijgt de HSL naar ongeveer 1,0 m boven 
maaiveld (BS: NAP -2,00 m). De HSL ligt hierbij aan de rand van een 
gebied waar - als onderdeel van de VINEX-locatie Delfgauw-Emerald -
het bedrijventerrein Delfgauw zal worden ontwikkeld. 
De in dit gebied gelegen watergangen worden verlegd en onder de 
HSL door geleid. De verzorgingsplaats Ruyven wordt op korte afstand 
aan de oostzijde gepasseerd. 

Naast de weergegeven oplossing is ook een subvariant onderzocht, waarbij de 
HSL ter plaatse van de verzorgingsplaats Ruyven strak wordt gebundeld met de 
r i jksweg A l 3 (zie paragraaf 5.5). 

Akkerdijksche Polder en Polder Schieveen 
De HSL passeert de Ackerdijksche Plassen aan de westzijde op een 
afstand van ruim 300 m. Ter hoogte van de Berkelsche Zweth 
doorsnijdt de HSL een manege. Evenals de rijksweg A13 kruist de 
HSL de Berkelsche Zweth bovenlangs. De Tempelweg - verbinding 
tussen de Delftweg en de Rijksstraatweg - wordt ongeveer 500 m in 
noordelijke richting verschoven en kruist de HSL onderlangs aan de 
zuidzijde van de Berkelsche Zweth. 

Rotterdam 
Na de kruising met de Berkelsche Zweth daalt de HSL in een open 
tunnelbak naar ongeveer 7,5 m onder maaiveld (BS: NAP -12,65 m). 
In de open tunnelbak buigt de HSL af van de rijksweg A13 , waarbij 
het terrein van de luchthaven Zestienhoven aan de westzijde perifeer 
wordt doorsneden. 

De keuze voor de toepassing van een open tunnelbak wordt bepaald door de 
hoogteligging van de geplande aansluiting van de verlengde r i jksweg A16 op de 
r i jksweg A13 (ongeveer 5,5 m boven maaiveld) en de passage door de 
aanvliegroute van de luchthaven Zestienhoven. 

Overigens is de mogelijke aanleg van een hoofdverbinding tussen de r i jkswegen 
A16 en A 1 3 nog onderwerp van nader onderzoek binnen Rijkswaterstaat. 
Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat uiteindelijk voor een andere tracering 
wordt gekozen. In dat geval zal het ontwerp van de HSL moeten worden 
aangepast. 

Naast de weergegeven oplossing is ook een subvariant onderzocht, waarbij de 
HSL ter hoogte van de luchthaven Zestienhoven op ongeveer 1,5 m boven 
maaiveld ligt. Deze hoogteligging voldoet echter niet aan de eisen ten aanzien 
van de vl iegtroggen van de luchthaven Zestienhoven en heeft bovendien to t 
gevolg dat de luchthaven niet adequaat kan worden ontsloten. Om deze 
redenen is gekozen voor een verdiepte ligging in een open tunnelbak, waarbij 
de Vl iegveldweg en de Rotterdam Airportbaan over de HSL heen worden 
geleid. Bij een verdiepte ligging kan bovendien beter worden ingespeeld op de 
mogelijke ontwikkel ing van kantoren langs de Vl iegveldweg. 
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Vanuit de open tunnelbak stijgt de HSL naar ongeveer 7,0 m boven 
maaiveld (BS: NAP + 4 , 7 0 m) ter plaatse van de kruising met de 
Overschiese Kleiweg. In het gebied aan de zuidzijde van de luchtha
ven Zestienhoven doorsnijdt de HSL het park Zestienhoven en het 
volkstuincomplex Zestienhoven. De Van der Duijn van Maasdamweg 
en de verder zuidelijk gelegen Beekweg worden onder de HSL door 
geleid. Ter hoogte van de aansluiting op de Van der Duijn van 
Maasdamweg wordt de Terletweg plaatselijk evenwijdig aan de HSL 
verlegd. 

Naast de weergegeven oplossing is ook een subvariant onderzocht, waarbij de 
HSL ter plaatse van de Overschiese Kleiweg verdiept word t aangelegd. In deze 
oplossing vormt de kruising met de r i jksweg A 2 0 een dwangpunt, waardoor de 
HSL niet tijdig kan dalen om de Overschiese Kleiweg ongehinderd te passeren. 
Als gevolg hiervan moet de Overschiese Kleiweg: 

of plaatselijk ongeveer 2.0 m worden verhoogd; 
of ongeveer 80 m in noordelijke richting worden omgelegd. 

In beide gevallen moet bovendien de watergang worden afgesloten, waardoor 
de continuïteit van de Overschiese Kleiweg verder wordt aangetast. 
In deze oplossing moet de spanningssluis - overgang van bovenleidingsspan-
ning van 25 .000 V naar 1.500 V - die ter plaatse van de Overschiese Kleiweg 
is voorzien tenminste 1,0 km in noordelijke richting worden verschoven, 
waardoor de reistijd langer wordt . 

In het gebied aan de zuidzijde van de Beekweg wijken de HSL-sporen 
uiteen om ter hoogte van de rijksweg A 2 0 symmetrisch in te takken 
op de nieuw aan te leggen spoorlijn Rotterdam-Gouda. Ten behoeve 
van deze intakking wordt de nieuwe spoorlijn Rotterdam-Gouda met 
een ongeveer 1.300 m lang spoorviaduct over het oostelijke HSL-
spoor heen geleid. Ten opzichte van de bestaande spoorlijn Rotter
dam-Gouda worden de bestaande sporen ongeveer 50 m in noord
westelijke richting uitgebogen. 

Het ontwerp van tracé WB3 is afgestemd op de mogelijke uitbreiding van het 
tweesporige baanvak Rotterdam Alexander-Rotterdam CS naar vier sporen in de 
planfase na Rail 2 1 . 

Ten zuiden van de Overschiese Kleiweg kruisen de hoog gelegen HSL-
sporen achtereenvolgens het Oudedijkse Pad, de rijksweg A20 , de 
Vroesenkade, de Rotterdamsche Schie en de Kanaalweg bovenlangs. 

In de Blijdorpboog stijgt het westelijke HSL-spoor naar ongeveer 9,5 
m boven maaiveld (BS: NAP + 1 0 , 7 0 m) om de verbindingssporen in 
de richting van station Schiedam-Rotterdam West en het baanvak 
Rotterdam-Schiedam met een lang spoorviaduct te kruisen. De 
Diergaardetunnel moet hiervoor aan de zuidzijde worden verlengd. 

De situatie op station Rotterdam CS hangt samen met de fasering van 
de plannen in het kader van Rail 2 1 . In ieder geval wordt rekening 
gehouden met 'cross-platform' verbindingen met de relaties Den Haag 
en Utrecht. 
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6 EFFECTEN TRACÉ WB3 

De effecten van tracé WB3 worden beschreven en beoordeeld aan de 
hand van het beoordelingskader van de Nieuwe HSL-Nota (zie 
deelrapporten 9 en 11), inclusief de aanpassingen zoals beschreven in 
hoofdstuk 4. 

De effectbeschrijving en -beoordeling heeft uitsluitend betrekking op 
de effecten van de HSL, uitgaande van de huidige situatie en autono
me ontwikkeling zoals beschreven in hoofdstuk 2. De effecten van de 
autonome ontwikkeling worden buiten beschouwing gelaten. 

6.1 Landschap 

Haarlemmermeerpolder 
De HSL ligt vanaf Hoofddorp parallel aan de Schiphollijn en past zich 
daarmee aan de hoofdrichting van het gebied aan. De oriëntatie wordt 
hierdoor niet aangetast. De openheid wordt door de verbreding van 
de spoorbaan in geringe mate aangetast. Met name de bovenlei
dingportalen zijn hierbij van invloed. 

De ongelijkvloerse kruising met de bestaande lijn - ten zuiden van 
Hoofddorp - vindt plaats in een ruimtelijk reeds verdicht gedeelte van 
de Haarlemmermeerpolder. Om deze kruising mogelijk te maken buigt 
de HSL enigszins uit. Hierdoor ontstaat een geringe aantasting van de 
openheid en de oriëntatie. 
Tussen de ongelijkvloerse kruising met de bestaande lijn en de 
Venneperweg ligt de HSL op gelijke hoogte met de Schiphollijn. 

Doordat de HSL tussen de Venneperweg en de Rijnlanderweg op 
maaiveldniveau ligt, zijn de effecten op de openheid gering. De 
effecten op de oriëntatie zijn hier door de schuine doorsnijding van 
het verkavelings- en wegenpatroon matig. 
De HSL kruist de Rijnlanderweg en de rijksweg A44 op ongeveer 9,5 
m boven maaiveld en ligt ten zuiden van deze kruising op ongeveer 5 
m boven maaiveld. Als gevolg hiervan wordt de openheid van het 
zuidelijke gedeelte van de Haarlemmermeerpolder ernstig aangetast. 
De hoge kanteldijken langs de toegang tot het aquaduct onder de 
Ringvaart - ongeveer 5 m boven maaiveld - veroorzaken eveneens een 
ernstige aantasting van de openheid: de kanteldijken belemmeren het 
uitzicht vanuit de polder en vanaf de rijksweg A 4 . 

Gogerpolder en Drooggemaakte Veender- en Lijkerpolder 
Aan de zuidzijde van de Ringvaart wordt de HSL begeleid door 
kanteldijken. Door de strakke bundeling van de HSL met de rijksweg 
A4 en de reeds geringe zichtrelaties tussen de gebieden aan weerszij
den van de ri jksweg, worden openheid en oriëntatie slechts in geringe 
mate aangetast. 
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Daar waar de HSL samen met de rijksweg A4 omhoog loopt en 
bovendien is voorzien van een geluidscherm is de invloed op het 
landschap - en dan vooral de l intbebouwing van Nieuwe Wetering -
groter. De oriëntatie en kleinschaligheid van het lint worden matig 
aangetast. De invloed op de cultuurhistorische waarde is gering: het 
lint blijft als zodanig behouden, terwijl de cultuurhistorische context in 
de huidige situatie al verstoord is door de rijksweg A 4 . 

Door de strakke bundeling van de HSL met de rijksweg A4 is het 
effect op de openheid en de cultuurhistorische waarde van het 
verkavelingspatroon ten zuiden van Nieuwe Wetering gering. Doordat 
de HSL plaatselijk tot ongeveer 2,0 m hoger ligt dan de rijksweg A4 
en bovendien is voorzien van een 2 m hoog geluidscherm, is het 
effect op de oriëntatie matig. Daar waar de HSL op maaiveldniveau 
ligt is het effect op de oriëntatie gering. 

Ten noordoosten van Rijpwetering gaat de HSL omhoog om Rijpwete
ring met een spoorviaduct te kruisen. Het hogere baanlichaam en de 
geringe afwijking van de bundeling met de rijksweg A4 hebben een 
matig effect op de openheid en de oriëntatie. 

Veenpolders bij Rijpwetering en Hoogmade 
De HSL doorsnijdt Rijpwetering op ongeveer 6 m boven maaiveld, 
waarbij de spoorbaan aan beide zijden is voorzien van geluidscher-
men. Omdat de HSL de lintbebouwing doorsnijdt op korte afstand van 
de rijksweg A4, is het effect op de oriëntatie matig. Als gevolg van 
het verdwijnen van een deel van de bebouwing en beplanting is het 
effect op de kleinschaligheid eveneens matig. Overigens worden ten 
aanzien van de beplanting mitigerende maatregelen voorzien. 
Het effect op de cultuurhistorische waarde van Rijpwetering is gering, 
omdat het lint in de huidige situatie reeds wordt doorsneden door de 
rijksweg A4. De HSL tast de eenheid in het lint niet wezenlijk aan. 

Ten zuidwesten van Rijpwetering veroorzaakt de HSL een geringe 
aantasting van de openheid en oriëntatie van het poldergebied. Ter 
hoogte van de Achterwetering en de Zuidzijdervaart worden de 
kleinschalige bebouwing en beplanting in geringe mate aangetast. 

De HSL doorsnijdt het Gea-object Oude Ade. Doordat het object op 
het smalste gedeelte wordt doorsneden en de samenhang in de 
huidige situatie al is verstoord door de rijksweg A 4 , zijn de effecten 
op de aardkundige waarde gering. 

Stadsrand Leiderdorp 
Na de kruising met de Dwarswatering ligt de HSL in de groene zone 
tussen de rijksweg A4 en de stadsrand van Leiderdorp. De HSL vormt 
hierdoor een nieuwe grens tussen de rijksweg A4 en Leiderdorp. Als 
gevolg van deze ligging zijn de effecten van de HSL gering: mede 
door de toepassing van een geluidscherm wordt de oriëntatie in 
geringe mate aangetast. 

Stedelijk gebied Leiderdorp en Oude Rijn 
Ter plaatse van de tunnel onder de Oude Rijn zijn er geen landschap
pelijke effecten. De open tunnelbak aan de zuidzijde van de Oude Rijn 
heeft slechts een geringe invloed op de oriëntatie van het stukje 
landelijk gebied tussen de rijksweg A4 en Zoeterwoude-Rijndijk. 
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De HSL passeert de molen bij de Meerburgerwatering op korte 
afstand en heeft hierdoor een matig effect op de cultuurhistorische 
waarde; de context van de molen is in de huidige situatie reeds 
aangetast door de rijksweg A4. 

Rijnstreek-Zuid: veenpolders ten zuiden van de Oude Rijn 
Door de strakke bundeling van de HSL met de ri jksweg A4 zijn de 
landschappelijke effecten overwegend gering, zowel voor de openheid 
van de polders als voor de cultuurhistorische waarde. 

Het Gea-object Weipoort wordt aan de rand doorsneden; het effect is 
gering. Door de ligging van de HSL op korte afstand van de cultuur
historisch waardevolle molen Zelden van Passe is sprake van een 
matige aantasting: de oorspronkelijke context van de molen wordt 
verder verstoord. 

Droogmakerijen bij Stompwijk 
Na de kruising met de Nieuwe Vaart - de overgang tussen de veenpol
ders en de droogmakerijen - ligt de HSL laag en bovendien strak 
gebundeld met de rijksweg A 4 . Door de lage ligging is sprake van een 
geringe aantasting van het open karakter van het gebied. Ook de 
oriëntatie en de cultuurhistorische waarde (verkaveling) worden 
slechts in geringe mate aangetast. 

Ter hoogte van de Stompwijksche Vaart buigt de HSL iets af van de 
rijksweg A4. Het effect op de oriëntatie is hierdoor matig. Door de 
lage ligging van de HSL blijft het effect op de openheid gering. 
De hogere ligging bij de kruising met de Stompwijksche Vaart en de 
toepassing van een geluidscherm hebben een matig effect op de 
openheid en de oriëntatie. Ook het effect op de cultuurhistorische 
waarde van de vaart en de bebouwing, alsmede op de kleinschalig
heid van de bebouwing is matig. 

Omgeving Leidschendam, Voorburg en Rijswijk 
In het gebied tussen de Kostverlorenweg en het Prins Clausplein 
wordt op dit moment het bedrijventerrein Forepark l + ll ontwikkeld. 
Hierdoor veroorzaakt de HSL in dit gebied geen landschappelijke 
effecten. 

De HSL kruist de rijksweg A4 ter plaatse van de Landscheidingsweg. 
Door deze schuine kruising en de hoge ligging van de HSL is het 
effect op de oriëntatie ernstig. 

Aan de westzijde van de rijksweg A4 doorsnijdt de HSL een afwisse
lend kleinschalig en meer open stadsrandgebied. Doordat het gebied 
in de huidige situatie al sterk wordt beïnvloed door stedelijke activitei
ten en de aanwezigheid van het Prins Clausplein, is het effect van de 
hoog gelegen HSL en het geluidscherm op de openheid, de oriëntatie 
en de kleinschaligheid matig. 

De hoge en schuine kruising van de HSL met het knooppunt Ypen-
burg heeft een matig effect op de oriëntatie. De oriëntatie in het 
knooppunt is in de huidige situatie al vrij gering. 
Daar waar de HSL bundelt met de rijksweg A l 3 is de aantasting van 
de oriëntatie gering, mede door de aanwezigheid van de beplanting 
tussen Ypenburg en de rijksweg A13. 
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Omgeving Delft en Pijnacker 
Ter hoogte van de kruising met de Brasserskade wordt het kleinscha
lige karakter van de bebouwing in geringe mate aangetast. De 
doorsnijding vindt immers plaats op korte afstand van de kruising van 
deze kade met de rijksweg A13. 

Bij de passage langs de Delftse Hout en de begraafplaats lepenhof is 
sprake van een geringe aantasting van het kleinschalige karakter van 
dit gebied. Voor het overige heeft de HSL door de strakke bundeling 
met de rijksweg A13 een relatief geringe invloed op het landschap. 
Een en ander is mede afhankelijk van de invulling van de restruimte 
tussen de HSL en de rijksweg A13 . 

Kleigebied en veenpolders tussen Delft en Schiedam 
Door de (strakke) bundeling met de rijksweg A l 3 en de lage ligging 
van de HSL is er slechts sprake van een geringe aantasting van de 
openheid en de oriëntatie van het gebied. 
Ter hoogte van de Overslagmolensloot is echter sprake van een 
hogere ligging van de HSL en daardoor van een matige aantasting van 
de openheid. Bij de Karitaatbrug en langs de Ackerdijkse Weg moet 
kleinschalige bebouwing en beplanting verdwijnen. Het effect op de 
kleinschaligheid is hier matig. De passage van de kleinschalige bebou
wing langs de Oude Lee heeft een gering effect op de kleinschalig
heid. 

Stedelijk gebied Rotterdam 
Door de verdiepte ligging van de HSL ter hoogte van de geplande 
aansluiting van de verlengde rijksweg A16 op de rijksweg A13 is de 
invloed op het landschap gering. Alleen ten aanzien van de oriëntatie 
is er een gering effect. 

De tunnel onder de luchthaven Zestienhoven heeft geen landschappe
lijke effecten. 
Ten zuidoosten van Zestienhoven doorsnijdt de HSL het stadsrandge
bied van Rotterdam. Gelet op het stedelijke karakter van dit gebied 
zijn de effecten beoordeeld bij het thema 'stedebouw' (zie paragraaf 
6.10). 
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6.2 Ecologie 

Als gevolg van de bundeling met de rijkswegen A4 en A l 3 in het 
gebied ten zuiden van de Ringvaart Haarlemmermeer valt de versto
ring door de HSL binnen de bestaande verstoringszone van deze 
rijkswegen. Binnen deze zone zal de toevoeging van de HSL leiden tot 
een zeer geringe toename van de verstoring. Het effect 'verstoring 
van natuurwaarden' is bij tracé WB3 over de volledige lengte ge
scoord als 'nu l ' . 

In het studiegebied van tracé WB3 komen de volgende gebieden in 
aanmerking voor compensatie volgens het Structuurschema Groene 
Ruimte: 

plassengebied Oud Ade (natuurkerngebied EHS); 
weidevogelreservaat Westeinde (natuurgebied buiten EHS); 
Meeslouwerpolder (ten zuiden van het weidevogelreservaat 
Westeinde op de streekplankaart aangegeven als ANL-gebied); 
Delftse Hout (indien deze grootschalige recreatieve voorziening 
deel uitmaakt van het Bieslandse Bos); 
Ackerdijksche Plassen (natuurkerngebied EHS, reservaat); 
Polder Schieveen (natuurkerngebied EHS). 

Daarnaast zijn er de volgende aandachtsgebieden die door tracé WB3 
op korte afstand worden gepasseerd en waarbij de mogelijke effecten 
van de HSL nader moeten worden onderzocht: 

Polder Achthoven (natuurkerngebied EHS); 
De Vlietlanden (grootschalige recreatieve voorziening); 
Gecombineerde Starrevaart- en Damhouderpolder (natuurkern
gebied EHS, reservaat ten zuiden van De Vlietlanden); 
Abtswoudse Polder (indien deze grootschalige recreatieve 
voorziening deel uitmaakt van het project Midden-Delfland). 

Haarlemmermeerpolder 

kwantitatief biotoopverlies 
Vanaf Hoofddorp worden voor de HSL twee sporen aangelegd naast 
de Schiphollijn. Ten zuiden van Nieuw-Vennep buigt de HSL af van de 
Schiphollijn af om ter hoogte van de kruising met de Ringvaart te 
bundelen met de rijksweg A 4 . 
In de Haarlemmermeerpolder gaat over een lengte van 9,8 km in 
totaal 24,4 ha bouwland met een geringe natuurwaarde verloren. 

kwalitatief biotoopverlies 
Mogelijke verstoring als gevolg van de HSL treedt op, daar waar de 
HSL niet bundelt met bestaande infrastructuur. In de Haarlemmer
meerpolder is de HSL tussen Nieuw-Vennep en de Ringvaart welis
waar niet gebundeld, maar in dit gebied zijn geen verstoringsge-
voelige natuurwaarden - zoals weidevogels en wintergasten - aanwe
zig. 
Ter hoogte van Nieuw-Vennep en de Ringvaart ontstaan over een 
lengte van in totaal 2,4 km twee restruimten. Deze restruimten 
hebben in de huidige situatie een geringe natuurwaarde. 
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mogelijkheden voor natuurontwikkeling 
Vooral de restruimten en de spoorbermen bieden mogelijkheden voor 
natuurontwikkeling in dit ecologisch weinig waardevolle gebied. De 
restruimten kunnen kan worden ingericht met laagblijvende kruiden
vegetatie, voedselrijk moeras of water (poelen). 

Gogerpolder en Drooggemaakte Veender- en Lijkerpolder 

kwantitatief biotoopverlies 
De HSL kruist de Ringvaart met een aquaduct en bundelt vervolgens 
aan de westzijde met de ri jksweg A 4 . In de Drooggemaakte Veender-
en Lijkerpolder treedt voor vegetatie een biotoopverlies op van 5,3 ha 
met een hoge waarde, 2,2 ha met een matig hoge waarde en 3,6 ha 
met een geringe waarde. Tevens gaat 9,7 ha biotoop verloren met 
een hoge waarde voor weidevogels en wintergasten. 

kwalitatief biotoopverlies 
Ten noorden van Rijpwetering ontstaat als gevolg van een minder 
strakke bundeling van de HSL met de rijksweg A4 over een lengte 
van 0,9 km een restruimte met een hoge waarde voor vegetatie, 
weidevogels en wintergasten. 

mogelijkheden voor natuurontwikkeling 
Bij de inrichting van de spoorbaan in het veenweidegebied kan 
worden gedacht aan moerasachtige oevers langs de spoorsloot, waar 
sloot- en oevervegetaties en amfibieën zich kunnen vestigen. 

Veenpolders bij Rijpwetering en Hoogmade 

kwantitatief biotoopverlies 
In deze veenpolders - waar de HSL strak is gebundeld met de rijksweg 
A4 - gaat voor vegetatie 6,0 ha met een hoge waarde en 3,5 ha met 
matig hoge waarde verloren. Voor weidevogels gaat 5,2 ha biotoop 
met een hoge tot zeer hoge waarde verloren. Voor wintergasten - die 
in dit gebied een hoge waarde hebben - treedt een biotoopverlies op 
van 6,5 ha. 

kwalitatief biotoopverlies 
Als gevolg van de bundeling van de HSL met de rijksweg A4 treedt 
geen verstoring op van weidevogels en wintergasten. In de Bospolder 
is ten zuiden van de Zuidzijdervaart over een lengte van 1,1 km 
sprake van versnippering in een gebied met een matig hoge natuur
waarde. 

ecologische relaties 
Ter hoogte van Hoogmade wordt een verbindingszone uit de PEHS 
verstoord, vooral tijdens de aanleg van de HSL. Ten behoeve van 
deze verbindingszone - die een hoge natuurwaarde kent - is een 
moeraszone gepland langs de waterverbinding tussen het Braasse-
mermeer en de Wijde Aa. Door het toepassen van een kunstwerk in 
de gebundelde infrastructuur kunnen de effecten worden gemini
maliseerd. 
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mogelijkheden voor natuurontwikkeling 
Bij de inrichting van de spoorbaan in het veenweidegebied kan 
worden gedacht aan moerasachtige oevers langs de spoorsloot, waar 
sloot- en oevervegetaties en amfibieën zich kunnen vestigen. 

Stadsrand Leiderdorp 
Stedelijk gebied Leiderdorp en Oude Rijn 

kwantitatief biotoopverlies 
Bij Leiderdorp veroorzaakt de aanleg van de cut & cover tunnel onder 
de rijksweg A4 en de Oude Rijn een biotoopverlies van 4,2 ha voor de 
aanwezige vegetatie met een veelal matig hoge waarde. 

ecologische relaties 
Tussen de spoorlijn Leiden-Alphen a/d Rijn en de rijksweg N11 wordt 
een verbindingszone uit de PEHS tijdelijk onderbroken. Overigens 
vormt de rijksweg A4 in de huidige situatie reeds een barrière in deze 
verbindingszone. 

Rijnstreek-Zuid: veenpolders ten zuiden van de Oude Rijn 

kwantitatief biotoopverlies 
Bij de bundeling van de HSL met de rijksweg A4 treedt in het gebied 
ten noorden van Zoeterwoude-Dorp - dat rijk is aan wintergasten, 
maar arm aan weidevogels - een biotoopverlies op van 5,2 ha. De 
betreffende oppervlakken gaan ook verloren voor matig waardevolle 
vegetaties. 
In de veenpolders ten zuiden van Zoeterwoude-Dorp treedt over een 
lengte van ruim 3,0 km veel biotoopverlies op van met name waarde
volle weidevogels en wintergasten. Vooral het biotoopverlies van 2,6 
ha in het natuurreservaat Westeinde - met een zeer hoge natuurwaar
de voor weidevogels - is ernstig. Buiten dit natuurreservaat treedt nog 
een verlies op van 5,3 ha matig waardevol weidevogelgebied. Tot slot 
treedt ten zuiden van Zoeterwoude-Dorp een biotoopverlies op van 
7,9 ha van waardevolle wintergasten en matig waardevolle vegetatie. 

kwalitatief biotoopverlies 
Door de strakke bundeling met de rijksweg A4 veroorzaakt de HSL 
relatief weinig extra verstoring van weidevogels en wintergasten. Om 
dezelfde reden is er geen sprake van versnippering. 

ecologische relaties 
De lokale ecologische relatie die aan de Meerburgerwatering is 
gebonden wordt samen met deze waterloop plaatselijk verlegd. Dit 
betekent een tijdelijke verbreking van de ecologische relatie. 

mogelijkheden voor natuurontwikkeling 
De mogelijkheden voor natuurontwikkeling liggen vooral in de zeer 
kleine restruimten tussen de HSL en de rijksweg A4 en aan de 
oostzijde van de HSL, waar de spoorsloot is verbonden met andere 
waterlopen. Moeraszones langs de spoorsloot en de Meerburgerwate
ring bieden goede mogelijkheden als aansluiting op de geplande 
ecologische verbindingszone. 
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Droogmakerijen bij Stompwijk 

kwantitatief biotoopverlies 
Hoewel de HSL in dit gebied strak bundelt met de rijksweg A 4 , treedt 
in de ecologisch waardevolle droogmakerijen tussen de Nieuwe Vaart 
en de Kostverlorenweg over verschillende lengtes kwantitatief 
biotoopverlies op van vegetatie, weidevogels en wintergasten: 

matig waardevolle vegetatie: 2,8 km (= 6,9 ha); 
waardevolle vegetatie: 2,5 km (= 6,5 ha); 
gering waardevol weidevogelgebied: 1,7 km (= 4,7 ha); 
matig waardevol weidevogelgebied: 3,4 km (= 7,7 ha); 
waardevol wintergastengebied: 1,7 km ( = 4,7 ha); 
zeer waardevol wintergastengebied: 3,4 km ( = 7,7 ha). 

kwalitatief biotoopverlies 
Door de strakke bundeling met de A4 zal de HSL relatief weinig extra 
verstoring van weidevogels en wintergasten veroorzaken. 
Wel ontstaat tussen de rijksweg A4 en de HSL een restruimte over 
een lengte van 1,6 km. 

ecologische relaties 
Voor de ecologische verbinding tussen het landgoed Duivenvoorde en 
de Groote Westeindsche Polder wordt - evenals in de rijksweg A4 -
een ecoduct voorzien. 
De ontwikkeling van de verbindingszone ten zuiden van Stompwijk zal 
enigszins worden aangetast voor dieren die zich via de grond ver
plaatsen. Daarvoor zijn ook de Stompwijkse Weg en de Stomp-
wijksche Vaart moeilijk te nemen barrières. De zone van graslanden 
die voor onder andere weidevogels van belang is, kan wel verder 
worden ontwikkeld. 

mogelijkheden voor natuurontwikkeling 
De mogelijkheden voor natuurontwikkeling liggen vooral in de zeer 
kleine restruimten tussen de HSL en de rijksweg A4 en aan de 
oostzijde van de HSL, waar een spoorsloot verbonden kan worden 
met andere waterlopen. Moeraszones afgewisseld met drogere 
graslanden langs de spoorsloot en de Meerburgerwatering bieden 
goede mogelijkheden voor aansluiting op de geplande ecologische 
verbindingszones binnen de PEHS. 

Omgeving Leidschendam, Voorburg en Rijswijk 

kwantitatief biotoopverlies 
In Tedingerbroek vindt 5,6 ha biotoopverlies plaats van arm weidevo
gelgebied en gering waardevolle vegetatie. In Park Leeuwenbergh 
gaat 6,2 ha gering waardevolle vegetatie verloren. 

kwalitatief biotoopverlies 
In Tedingerbroek ontstaat tussen de HSL en de rijksweg A4 een 
restruimte over een lengte van ongeveer 0,9 km. 
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Omgeving Delft en Pijnacker 

kwantitatief biotoopverlies 
Tussen de Brasserskade en de Pijnackersche Vaart treedt over 
verschillende lengtes kwantitatief biotoopverlies op van vegetatie en 
weidevogels: 

rijk weidevogelgebied: 0,4 km ( = 1,7 ha) 
gering waardevolle vegetatie: 1,1 km ( = 4,1 ha) 
matig waardevolle vegetatie: 0,5 km (= 1,1 ha) 
waardevolle vegetatie: 0,7 km ( = 2,9 ha). 

kwalitatief biotoopverlies 
Door de strakke bundeling van de HSL met de rijksweg A13 vindt 
geen verstoring of versnippering plaats. 

Kleigebied en veenpolders tussen Delft en Schiedam 

kwantitatief biotoopverlies 
Tussen de Ruivensche Molensloot en de Doenkade treedt over 
verschillende lengtes kwantitatief biotoopverlies op van vegetatie, 
weidevogels en wintergasten, waarbij vooral de doorsnijding van de 
Akkerdijksche Polder (beschermd natuurgebied) en de Polder Schie-
veen ernstig is: 

waardevolle vegetatie: 1,3 km ( = 2,6 ha); 
matig waardevolle vegetatie: 2,7 km (= 8,5 ha); 
rijk weidevogelgebied: 1,4 km ( = 4 ,0 ha); 
zeer rijk weidevogelgebied: 1,0 km ( = 3 , 1 ha); 
gering waardevol weidevogelgebied: 1,5 km ( = 4,0 ha); 
matig waardevolle wintergasten: 2,4 km ( = 7,1 ha). 

kwalitatief biotoopverlies 
Door de bundeling van de HSL met de rijksweg A13 vindt nagenoeg 
geen verstoring plaats. 
Wel ontstaat tussen de provinciale weg N470 en de Doenkade een 
restruimte langs de rijksweg A13 over een lengte van ongeveer 2,9 
km. 

Stedelijk gebied Rotterdam 

kwantitatief biotoopverlies 
Als gevolg van de aanleg van de open tunnelbak - gevolgd door een 
gesloten tunnel ter plaatse van de luchthaven Zestienhoven - treedt in 
het gebied ten zuiden van de Doenkade 0,6 ha biotoopverlies op van 
matig waardevolle vegetatie. 
In het gebied ten zuiden van de luchthaven Zestienhoven treedt 2,3 
ha biotoopverlies op van gering waardevolle vegetatie. 

studie tracé WB3, aanvulling op het MER, december 1995 107 



6.3 Bodem en water 

Vergraving 
Voor de aanleg van tracé WB3 moet op een drietal locaties de bodem 
worden vergraven: 

voor het aquaduct onder de Ringvaart over een lengte van 1,65 
km; 
voor de tunnel onder de Ericalaan, de rijksweg A4 en de Oude 
Rijn in Leiderdorp en de open tunnelbak tussen de spoorlijn 
Leiden-Alphen a/d Rijn en de provinciale weg N206 over een 
lengte van 4,3 km; 
voor de verdiepte kruising van de geplande aansluiting van de 
verlengde rijksweg A16 op de rijksweg A13 en de Doenkade 
over een lengte van 2,7 km. 

Bodembeschermingsgebied en ' 
In het gebied tussen Schiphol en De Vlietlanden moet ten opzichte 
van de beoordeling van tracé B3 in deel 1 van de PKB een tweetal 
wijzigingen worden aangebracht: 

de score van de doorsnijding van het potentiële bodembe
schermingsgebied in de Grote Polder vervalt over een lengte 
van 1,4 km; 
de score van de doorsnijding van het potentiële bodembe
schermingsgebied in de Groote Westeindsche Polder vervalt 
over een lengte van 1,1 km. 

De HSL doorsnijdt het bodembeschermingsgebied aan de westzijde 
van de rijksweg A 4 (Ade-gebied) over een lengte van 4,2 km. Door 
de bundeling met de rijksweg A4 betreft het een perifere doorsnijding. 

Ten zuiden van Zoeterwoude-Dorp wordt het natuurreservaat 
Westeinde - tevens bodembeschermingsgebied - over een lengte van 
0,95 km doorsneden. 

Ter plaatse van de Akkerdijksche Polder wordt over een lengte van 
1,3 km een bodembeschermingsgebied doorsneden. Door de bunde
ling met de rijksweg A13 betreft het een perifere doorsnijding. 

Grondwaterbeschermingsgebieden 
Tracé WB3 doorsnijdt geen grondwaterbeschermingsgebieden. 

Zandbehoefte 
De zandbehoefte voor de aanleg van tracé WB3 is afhankelijk van de 
uitvoeringswijze. Hierbij zijn de hoogteligging van het tracé en de 
bodemgesteldheid bepalende factoren. In een aantal gevallen kan het 
graven van cunetten of het toepassen van zettingsvrije platen 
noodzakelijk blijken. 
De uitvoeringswijze zal in de fase van het Ontwerp Tracébesluit nader 
worden uitgewerkt, zodat de zandbehoefte voor de aanleg van tracé 
WB3 op dit moment nog niet nauwkeurig kan worden vastgesteld. 

De status van bodembeschermingsgebieden in het beoordelingskader wordt 

nader toegelicht in de inleiding van paragraaf 2 .3. 
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De kwaliteitseisen die aan het ophoogzand worden gesteld staan 
beschreven in de Nieuwe HSL-Nota (deelrapport 20, hoofdstuk 3). 

Baggerspecie 
Ter plaatse van de Ringvaart en de Oude Rijn wordt rekening gehou
den met het vrijkomen van in totaal 750 m3 klasse 2/3-specie en 
750 m3 klasse 4-specie. 
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6.4 Wonen 

Ten aanzien van de doorsnijding van de VINEX-locaties Leidschen-
veen, Ypenburg, Delfgauw-Emerald en Noordrand I moet worden 
opgemerkt dat de effectbeschrijving en -beoordeling zich in eerste 
instantie richt op de directe effecten van het ruimtebeslag en de 
geluidcontouren van de HSL op de geplande functies. 
Het is aannemelijk dat geplande functies die door de aanleg van de 
HSL niet volledig kunnen worden gerealiseerd elders binnen de 
locaties moeten worden ondergebracht. De gevolgen van deze 
mogelijke verschuivingen voor de ruimtelijke inrichting en de grondex
ploitatie zijn in het kader van deze effectbeoordeling echter niet 
onderzocht. 

6.4.1 Bestaande woongebieden 

Haarlemmermeer 
In Hoofddorp rijdt de HST op de buitensporen van de viersporige 
Schiphollijn. 
Geen effect. 

Ter hoogte van Nieuw-Vennep buigt de HSL af van de Schiphollijn. 
De woonbebouwing langs de Venneperweg wordt op korte afstand 
aan de westzijde gepasseerd (zie ook paragrafen 6.6.1 en 6.9.3). 
Geen effect. 

Alkemade 
Ter hoogte van Nieuwe Wetering bundelt de HSL aan de westzijde 
met de rijksweg A 4 . De HSL passeert het zuidelijke gedeelte van de 
l intbebouwing van Nieuwe Wetering aan de oostzijde op een afstand 
van ongeveer 100 m. 
Gering effect. 

De HSL doorsnijdt de l intbebouwing van Rijpwetering perifeer aan de 
zuidzijde. Als gevolg hiervan zullen enkele woningen moeten worden 
aangekocht. 
Gering effect. 

Ter hoogte van de Zuidzijdervaart doorsnijdt de HSL de l intbebouwing 
aan de Boskade perifeer aan de zuidzijde. Als gevolg hiervan zullen 
enkele woningen moeten worden aangekocht. 
Gering effect. 

Leiderdorp 
Als gevolg van de reconstructie van de rijksweg A4 zal aan de 
westzijde van de rijksweg A4 een aanzienlijk aantal woningen aan de 
Cortslaan, de Resedastraat en de Hoofdstraat moeten worden 
geamoveerd. 
De aanleg van de tunnel voor de HSL heeft geen effect op de 
bestaande woonbebouwing in Leiderdorp. 
Geen effect. 
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Zoeterwoude 
Aan de zuidzijde van de Oude Rijn doorsnijdt de HSL de woonbuurt 
'Rijnvreugd' perifeer en de woonbuurt aan de Stadhouderslaan 
decentraal. Omdat de HSL ter plaatse van deze doorsnijdingen nog in 
de tunnel onder de Oude Rijn ligt, zijn er mogelijkheden voor herbouw 
na de aanleg van de HSL. 
Gering effect. 

De HSL passeert de woonbebouwing van Zoeterwoude-Dorp op zeer 
korte afstand aan de westzijde. Als gevolg hiervan moeten mogelijk 
enkele woningen aan de Miening worden aangekocht. 
Gering effect. 

Leidschendam 
Ter hoogte van de Stompwijkse Weg, de Kostverlorenweg en de 
Middenweg doorsnijdt de HSL enkele woningen. 
Gering effect. 

De HSL passeert de woonbebouwing in Park Leeuwenbergh aan de 
oostzijde op een afstand van ruim 100 m. 
Geen effect. 

Delft 
De HSL doorsnijdt de l intbebouwing aan de Delfgauwse Weg perifeer 
aan de westzijde. Als gevolg hiervan zullen enkele woningen moeten 
worden aangekocht. 
Gering effect. 

Rotterdam 
De HSL passeert de twee woonbuurten aan de zuidwestzijde van de 
luchthaven Zestienhoven op een afstand van ongeveer 100 m. 
Geen effect. 

De HSL doorsnijdt de l intbebouwing aan de Overschiese Kleiweg. Als 
gevolg hiervan zullen enkele woningen moeten worden aangekocht. 
Gering effect. 

6.4.2 Toekomstige woongebieden 

Haarlemmermeer 
Door de bundeling met de Schiphollijn heeft de HSL geen invloed op 
de in het streekplan Amsterdam-Noordzeekanaalgebied (ontwerp 
partiële herziening) genoemde woningbouwlocaties. 
Geen effect. 

Leiderdorp 
De HSL passeert de potentiële uitleglocatie bij de Does op ruime 
afstand aan de westzijde. 
Geen effect. 

Leiden 
Ter hoogte van de uitleglocatie Roomburg - aan de westzijde van de 
rijksweg A4 - ligt de HSL aan de oostzijde van de rijksweg A 4 . 
Geen effect. 
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Leidschendam 
In het gebied van de VINEX-locatie Leidschenveen doorsnijdt de HSL 
het noordelijke gedeelte van het in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein 
Forepark I + 11. De geplande woonbebouwing tussen de Middenweg en 
de Sprinterlijn wordt aan de westzijde gepasseerd op een afstand van 
100 tot 400 m. 
Geen effect. 

Ypenburg 
Tussen het knooppunt Ypenburg en de Brasserskade doorsnijdt de 
HSL de VINEX-locatie Ypenburg perifeer op de plaats waar een 
geluidwal langs de rijksweg A13 is voorzien. Uit het 'Stedebouwkun
dig Plan Buitenplaats Ypenburg' (oktober 1994) kan worden afgeleid 
dat de HSL het meest westelijke gedeelte van de geplande woonbe
bouwing op een afstand van meer dan 100 m passeert. Als gevolg 
van de aanleg van de HSL verschuift de 57 dB(A)-geluidcontour 
echter in de richting van de geplande woonbebouwing, zodat het 
stedebouwkundig plan mogelijk moet worden aangepast. 
Gering effect. 

Pijnacker 
Tussen de Pijnackersche Vaart en de provinciale weg N470 doorsnijdt 
de HSL de VINEX-locatie Delfgauw-Emerald perifeer. In het bestem
mingsplan 'Bouwlokatie Delfgauw' - vastgesteld op 31 augustus 
1995 - is aan de oostzijde van de Rijksstraatweg een 80 tot 170 m 
brede strook aangewezen voor bedrijfsdoeleinden en groenvoorzienin
gen. De HSL passeert het meest westelijke gedeelte van de geplande 
woonbebouwing op een afstand van iets minder dan 100 m. 
Gering effect. 

Rotterdam 
Aan de noordzijde van Rotterdam doorsnijdt de HSL de VINEX-locatie 
Noordrand I decentraal. De HSL ligt ter plaatse van deze doorsnijding 
over grote lengte in de tunnel onder de luchthaven Zestienhoven. 
Desondanks moeten de plannen voor de nieuwe woonbebouwing aan 
de oostzijde van Overschie aanzienlijk worden aangepast. 
Matig effect. 
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6.5 Werken 

Ten aanzien van de doorsnijding van de VINEX-locaties Leidschen-
veen, Ypenburg, Delfgauw-Emerald en Noordrand I moet worden 
opgemerkt dat de effectbeschrijving en -beoordeling zich in eerste 
instantie richt op de directe effecten van het ruimtebeslag en de 
geluidcontouren van de HSL op de geplande functies. 
Het is aannemelijk dat geplande functies die door de aanleg van de 
HSL niet volledig kunnen worden gerealiseerd elders binnen de 
locaties moeten worden ondergebracht. De gevolgen van deze 
mogelijke verschuivingen voor de ruimtelijke inrichting en de grondex
ploitatie zijn in het kader van deze effectbeoordeling echter niet 
onderzocht. 

6.5.1 Bestaande werkgebieden 

Haarlemmermeer 
In Hoofddorp en Nieuw-Vennep passeert de HSL de bedrijventerreinen 
Beukenhorst, Graan voor Visch, Spoorzicht en Zuidoost op een 
afstand van minder dan 100 m. Door de bundeling met de Schiphollijn 
heeft de HSL echter geen effect op deze bedrijventerreinen. 
Geen effect. 

Alkemade 
Ter hoogte van het bedrijventerrein De Lasso - aan de oostzijde van 
de rijksweg A4 - ligt de HSL aan de westzijde van de rijksweg A 4 . 
Geen effect. 

Leiderdorp 
In het gebied tussen de rijksweg A4 en de Persant Snoepweg 
passeert de HSL twee wegrestaurants, het Meubelplein Leiderdorp en 
een ziekenhuis op korte afstand aan de oostzijde. Naar verwachting 
kunnen alle gebouwde worden gehandhaafd. Wel zal plaatselijk de 
ontsluitingsstructuur moeten worden aangepast. 
Geen effect. 

Leiden 
Ter hoogte van het in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein Roomburg -
aan de westzijde van de rijksweg A4 - ligt de HSL aan de oostzijde 

van de rijksweg A4. 
Geen effect. 

Zoeterwoude 
Aan de zuidzijde van de Oude Rijn passeert de HSL het bedrijventer
rein Grote Polder aan de westzijde op een afstand van meer dan 100 
m. 
Geen effect. 

Ter hoogte van Zoeterwoude-Dorp passeert de HSL het bedrijventer
rein Keerweer aan de westzijde op een afstand van meer dan 100 m. 
Op enige afstand van dit bedrijventerrein worden twee bedrijven aan 
de oostzijde van de rijksweg A4 door de HSL in hun functioneren 
belemmerd. 
Gering effect. 
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Leidschendam 
Ter hoogte van de Stompwijkse Weg, de Kostverlorenweg en de 
Middenweg doorsnijdt de HSL enkele bedrijven van uiteenlopende 
aard. 
Gering effect. 

In het gebied van de VINEX-locatie Leidschenveen wordt op dit 
moment het bedrijventerrein Forepark l + l l ontwikkeld. Tussen de 
Landscheidingsweg en de Sprinterlijn doorsnijdt de HSL het noordelij
ke gedeelte van dit bedrijventerrein decentraal. 
Matig effect. 

Ter plaatse van de kruising met de rijksweg A4 passeert de HSL de 
NS-werkplaats Leidschendam op enige afstand. 
Geen effect. 

Aan de westzijde van het Prins Clausplein doorsnijdt de HSL het 
terrein van het electriciteitsbedrijf Eneco centraal. Als gevolg hiervan 
zal tenminste één bedrijfsgebouw moeten worden verplaatst. Aange
zien de HSL ter plaatse van deze doorsnijding op een hoog spoorvia
duct ligt, kunnen mogelijk inpassingsmaatregelen worden getroffen. 
Gering effect. 

De HSL passeert het in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein Westvliet-
weg aan de oostzijde op een afstand van minder dan 100 m. 
Geen effect. 

Ypenburg 
De HSL passeert de vestiging van Fokker op de voormalige luchtha
ven Ypenburg op zeer korte afstand aan de westzijde. 
Geen effect. 

Ten zuiden van de vestiging van Fokker doorsnijdt de HSL het terrein 
van een slipschool. 
Gering effect. 

De HSL passeert de kazerne van de Koninklijke Marechaussee en een 
klein bedrijventerrein aan de noordzijde van de Brasserskade op korte 
afstand aan de westzijde. 
Geen effect. 

Delft 
De HSL doorsnijdt het bedrijventerrein ter hoogte van de afrit Delft 
decentraal. Als gevolg hiervan zal één kantoorgebouw moeten 
worden aangekocht. De vestiging van IKEA wordt op korte afstand 
aan de westzijde gepasseerd. 
Gering effect. 

Aan de noordzijde van de Delfgauwse Weg doorsnijdt de HSL een 
tuincentrum aan de Hoflaan perifeer. Als gevolg hiervan zal het 
tuincentrum moeten worden verplaatst. 
Gering effect. 
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Aan de zuidzijde van de Delfgauwse Weg passeert de HSL een 
tuincentrum aan de Rijksstraatweg op zeer korte afstand aan de 
westzijde. De planvorming voor het sportcomplex Pauwbrug en de 
VINEX-locatie Delfgauw-Emerald voorziet in de mogelijke verplaatsing 
van het tuincentrum naar de bufferzone in het westelijke gedeelte van 
de VINEX-locatie Delfgauw-Emerald. Aangezien ook deze strook door 
de HSL wordt doorsneden en de Rijksstraatweg naar de oostzijde van 
de HSL wordt verschoven, zal voor het tuincentrum een andere 
locatie moeten worden gevonden. 
Gering effect. 

Ter hoogte van de afrit Delft-Zuid doorsnijdt de HSL het opslagterrein 
en het dienstkringkantoor van Rijkswaterstaat decentraal. Als gevolg 
hiervan zal tenminste één bedrijfsgebouw moeten worden aange
kocht. 
Gering effect. 

Rotterdam 
De HSL doorsnijdt het bedrijventerrein aan de westzijde van de 
luchthaven Zestienhoven decentraal. Gelet op de ruimtelijke structuur 
van het bedrijventerrein en de mogelijkheden om het terrein adequaat 
te ontsluiten ligt een (gedeeltelijke) herstructurering in de rede. 
Matig effect. 

6.5.2 Toekomstige werkgebieden 

Haarlemmermeer 
In Hoofddorp passeert de HSL de in ontwikkeling zijnde bedrijven
terreinen Beukenhorst en Graan voor op een afstand van minder dan 
100 m. Door de bundeling met de Schiphollijn heeft de HSL echter 
geen effect op deze bedrijventerreinen. 
Geen effect. 

Leiden 
Ter hoogte van het in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein Roomburg -
aan de westzijde van de rijksweg A4 - ligt de HSL aan de oostzijde 

van de rijksweg A 4 . 
Geen effect. 

Leidschendam 
In het gebied van de VINEX-locatie Leidschenveen wordt op dit 
moment het bedrijventerrein Forepark l + ll ontwikkeld. Tussen de 
Landscheidingsweg en de Sprinterlijn doorsnijdt de HSL het reeds 
gerealiseerde gedeelte van dit bedrijventerrein, zodat de inrichtings
mogelijkheden van het nog niet ontwikkelde gedeelte van het Fore
park niet worden beïnvloed. 
Geen effect. 

Rijswijk 
Aan de noordzijde van het knooppunt Ypenburg doorsnijdt de HSL het 
toekomstige bedrijventerrein Hoornwijck decentraal. Als gevolg 
hiervan worden de inrichtingsmogelijkheden van dit bedrijventerrein 
aanzienlijk beïnvloed. 
Matig effect. 
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Ypenburg 
Tussen het knooppunt Ypenburg en de Brasserskade doorsnijdt de 
HSL de VINEX-locatie Ypenburg perifeer. Uit het 'Stedebouwkundig 
Plan Buitenplaats Ypenburg' (oktober 1994) kan worden afgeleid dat 
de HSL het geplande bedrijventerrein rond de bestaande vestiging van 
Fokker op zeer korte afstand aan de westzijde passeert en het 
geplande bedrijventerrein aan de noordzijde van de Brasserskade 
perifeer doorsnijdt. 
Gering effect. 

Delft 
Aan de oostzijde van de rijksweg A13 wordt tussen de Brasserskade 
en Aan 't Verlaat de vestiging voorzien van een restaurant en een 
educatief bezoekerscentrum op het gebied van exotische tuinbouw. In 
de effectbeschrijving en -beoordeling wordt op dit moment nog 
uitgegaan van de huidige recreatieve functie van het gebied (zie 
paragraaf 6.6). 
De omvang van het effect op 'toekomstige werkgebieden' is mede 
afhankelijk van de voorgenomen inrichting van het terrein. 
Geen effect. 

Pijnacker 
In het ontwerp-bestemmingsplan 'Bouwlokatie Delfgauw' (februari 
1995) is aan de oostzijde van de Rijksstraatweg een 80 tot 170 m 
brede strook aangewezen voor bedrijfsdoeleinden en groenvoorzienin
gen. De HSL doorsnijdt deze strook decentraal, waardoor de inrich
tingsmogelijkheden worden beïnvloed. 
Gering effect. 

Aan de zuidoostzijde van de afrit Delft-Zuid doorsnijdt de HSL het 
toekomstige bedrijventerrein Delfgauw perifeer. Als gevolg hiervan 
worden de inrichtingsmogelijkheden van het westelijke gedeelte van 
dit bedrijventerrein beïnvloed. 
Gering effect. 
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6.6 Recreatie 

6.6.1 Bestaande voorzieningen en routes 

Haarlemmermeer 
Ter hoogte van de sportterreinen en het zwembad De Meerval - aan 
de westzijde van de Schiphollijn in Nieuw-Vennep - ligt de HSL aan de 
oostzijde van de Schiphollijn. De HSL passeert de manege aan de 
Venneperweg aan de westzijde op een afstand van minder dan 100 
m. 
Gering effect. 

De HSL kruist de Ringvaart met een aquaduct, zodat de functie van 
de Ringvaart als recreatieve vaarroute niet wordt belemmerd. 
Geen effect. 

Leiderdorp 
De HSL passeert de Does aan de westzijde op een afstand van 
ongeveer 500 m, zodat de functie van de Does als recreatieve 
vaarroute niet wordt belemmerd. 
Geen effect. 

De HSL passeert het sport- en recreatiepark De Bloemerd aan de 
oostzijde op een afstand van ongeveer 200 m. 
Geen effect. 

De HSL doorsnijdt het volkstuincomplex De Buitenkant perifeer aan de 
oostzijde. 
Gering effect. 

De HSL doorsnijdt het terrein van het zwembad De Does perifeer aan 
de oostzijde. Hoewel de zwembaden en de nabijgelegen sporthal 
kunnen worden gehandhaafd, zal een gedeelte van het terrein 
opnieuw moeten worden ingericht. 
Gering effect. 

Ter hoogte van de Doeshaven (jachthaven) en de natuurijsbaan • aan 
de oostzijde van de rijksweg A4 - ligt de HSL aan de westzijde van de 
rijksweg A 4 . 
Geen effect. 

De HSL kruist de Oude Rijn met een tunnel, zodat de functie van de 
Oude Rijn als recreatieve vaarroute niet wordt belemmerd. 
Geen effect. 

Leiden 
Ter hoogte van Park De Bult, Polderpark Cronesteyn en de Oostvliet-
polder - aan de westzijde van de rijksweg A4 - ligt de HSL aan de 
oostzijde van de rijksweg A4. 
Geen effect. 
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Zoeterwoude 
Aan de zuidzijde van de Oude Rijn doorsnijdt de HSL het sportpark 
Meerburg decentraal. Als gevolg hiervan worden twee van de drie 
sportvelden onbruikbaar en zal een verenigingsgebouw moeten 
worden aangekocht. Omdat de HSL ter plaatse van deze doorsnijding 
nog in de tunnel onder de Oude Rijn ligt, zijn er mogelijkheden voor 
herinrichting. 
Gering effect. 

De recreatieve fietsroute in het gebied tussen de spoorlijn Leiden-
Alphen a/d Rijn en de rijksweg N11 wordt op maaiveldniveau over de 
laag gelegen HSL heen geleid. 
Geen effect. 

De Meerburgerwatering wordt met een aquaduct over de verdiept 
gelegen HSL heen geleid, zodat de functie van de Meerburgerwatering 
als recreatieve vaarroute niet wordt belemmerd. 
Geen effect. 

De HSL passeert de camping aan de Westeindse Weg aan de noordzij
de op een afstand van ongeveer 400 m. 
Geen effect. 

Leidschendam 
De HSL doorsnijdt camping De Merenburger centraal. Als gevolg van 
de bundeling van de HSL met de rijksweg A4 zijn de mogelijkheden 
voor hervestiging in de directe omgeving zeer beperkt. 
Matig effect. 

Aan de noordzijde van het Prins Clausplein doorsnijdt de HSL een 
volkstuincomplex centraal. 
Matig effect. 

Aan de westzijde van dit volkstuincomplex doorsnijdt de HSL het 
sportpark Westvliet decentraal. Als gevolg hiervan worden twee 
sportvelden onbruikbaar en zal een verenigingsgebouw moeten 
worden aangekocht. 
Matig effect. 

Aan de oostzijde van Park Leeuwenbergh doorsnijdt de HSL een 
golfbaan decentraal. Het verenigingsgebouw en het nabijgelegen 
tennispark worden op zeer korte afstand gepasseerd. 
Matig effect. 

In het centrale gedeelte van de golfbaan doorsnijdt de HSL twee 
kleine volkstuincomplexen decentraal. 
Gering effect. 

Rijswijk 
Aan de noordzijde van het knooppunt Ypenburg passeert de HSL een 
manege op zeer korte afstand aan de oostzijde. Gelet op de huidige 
ligging van de manege op korte afstand van de rijksweg A4 is de 
invloed van de HSL beperkt. 
Geen effect. 

studie tracé WB3. aanvulling op het MER. december 1995 118 



Delft (1) 
De HSL doorsnijdt het sportpark Brasserskade perifeer aan de 
westzijde. Als het Sint Jorispad naar de oostzijde van de HSL wordt 
verschoven, komt tenminste één voetbalveld te vervallen. 
Gering effect.7 

Aan de zuidzijde van de Tweemolentjeskade doorsnijdt de HSL enkele 
verenigingsgebouwen, waarin onder andere een scoutinggroep en een 
postduivenvereniging zijn gevestigd. 
Gering effect. 

De HSL doorsnijdt het sportpark Biesland perifeer aan de westzijde. 
Als gevolg hiervan worden twee voetbalvelden onbruikbaar en zal een 
verenigingsgebouw moeten worden aangekocht. 
Matig effect. 

Ten zuiden van het sportpark Biesland doorsnijdt de HSL een volks
tuincomplex perifeer aan de westzijde. 
Gering effect. 

In de omgeving van de Korftlaan doorsnijdt de HSL een westelijke 
uitloper van het recreatiegebied Delftse Hout met onder andere een 
parkeerterrein en enkele gebouwen perifeer. 
Gering effect. 

Aan de noordzijde van de Delfgauwse Weg doorsnijdt de HSL een 
volkstuincomplex aan de Hoflaan perifeer. 
Gering effect. 

Aan de zuidzijde van de Pijnackersche Vaart wordt op dit moment het 
sportcomplex Pauwbrug aangelegd. De HSL passeert dit sportcom
plex op zeer korte afstand aan de westzijde. 
Geen effect. 

Pijnacker 
Tussen de provinciale weg N470 en de verzorgingsplaats Ruyven 
doorsnijdt de HSL enkele kleine groenzones aan de oostzijde van de 
rijksweg A4 centraal. 
Matig effect. 

In het open gebied ten zuidoosten van Delft passeert de HSL de 
Ackerdijksche Plassen op een afstand van ongeveer 300 m aan de 
westzijde. 
Geen effect. 

In het westeli jke gedeelte van het sportpark Brasserskade wordt de vestiging 
voorzien van een restaurant en een educatief bezoekerscentrum op het gebied 
van de exotische tu inbouw. In dat geval komt het effect van de HSL op het 
sportpark Brasserskade als 'recreatieve voorziening' te vervallen. De omvang 
van het effect op ' toekomstige werkgebieden' is mede afhankelijk van de 
voorgenomen inrichting van het terrein. 
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Delft (2) 
Ter hoogte van de Berkelsche Zweth doorsnijdt de HSL een manege 
met bijgebouwen. Als gevolg hiervan zal de manege in zijn geheel 
moeten worden aangekocht. 
Matig effect. 

Rotterdam 
Ten zuiden van de luchthaven Zestienhoven doorsnijdt de HSL Park 
Zestienhoven decentraal. De recreatiepias aan de Terletweg wordt 
perifeer doorsneden, waarbij het pannekoekhuis aan de Deelenweg 
onder de HSL komt te liggen. 
Matig effect. 

Aan de oostzijde van de Terletweg doorsnijdt de HSL het volktuin
complex Zestienhoven decentraal. 
Matig effect. 

Aan de noordzijde van de rijksweg A20 doorsnijdt de HSL het 
volkstuincomplex Eigenhof perifeer aan de oostzijde. 
Gering effect. 

6.6.2 Toekomstige voorzieningen en routes 

Randstadgroenstructuur 
De projecten in het kader van de Randstadgroenstructuur voegen in 
het studiegebied van tracé WB3 - ten opzichte van de in het voor
gaande beschreven voorzieningen en routes - vooralsnog geen nieuwe 
voorzieningen of routes toe. 
Geen effect. 

6.6.3 Recreatieve gebieden 

Alkemade 
De HSL doorsnijdt de veenpolders tussen de rijksweg A4 en de 
Kagerplassen perifeer aan de oostzijde over een lengte van 7,0 km. 
Als gevolg van de bundeling van de HSL met de ri jksweg A 4 is de 
invloed op de recreatieve waarde van het gebied zeer gering. 
Score: 0 . 

Leidschendam 
Ter hoogte van het recreatiegebied De Vlietlanden - aan de westzijde 
van de rijksweg A4 - ligt de HSL aan de oostzijde van de rijksweg A 4 . 
Score: 0. 

Delft 
De HSL doorsnijdt het recreatiegebied Delftse Hout perifeer aan de 
westzijde over een lengte van 2,8 km. Als gevolg van de strakke 
bundeling van de HSL met de rijksweg A13 is de invloed op de 
recreatieve waarde van het gebied zeer gering. 
Score: 0 . 
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Pijnacker 
In het open gebied tussen Delft en Rotterdam wordt in het kader van 
de integrale ontwikkeling van de Zuidvleugel van de Randstad 
gestreefd naar de realisatie van een substantiële groene geledingszo
ne: de 'groen-blauwe slinger'. 
De HSL doorsnijdt het betreffende gebied over een lengte van 2,9 
km, waarbij de onderlinge afstand tussen de HSL en de rijksweg A1 3 
ongeveer 100 m bedraagt. Als gevolg hiervan vormt de HSL een 
zekere belemmering voor de ontwikkeling van de geledingszone en in 
het verlengde daarvan voor de waarde van het gebied voor extensie
ve recreatie. 
Score: 2,9. 

Rotterdam 
De HSL doorsnijdt het stadsrandgebied aan de noordzijde van 
Rotterdam decentraal over een lengte van 1,7 km. Naast de aantas
ting van een aantal recreatieve voorzieningen in het gebied veroor
zaakt deze doorsnijding ook een vermindering van de recreatieve 
waarde van het gebied als geheel. 
Score: 3,4. 
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6.7 Landbouw 

Met inachtneming van de autonome ontwikkeling zoals beschreven in 
de paragrafen 2.4 en 2.5 beperkt de agrarische functie in het studie
gebied van tracé WB3 zich tot : 

de Haarlemmermeerpolder; 
de veenweidegebieden tussen de Ringvaart Haarlemmermeer en 
Leiden; 
de droogmakerijen bij Stompwijk; 
de polders tussen Delft en Rotterdam. 

Als gevolg van de uittakking van de HSL ter hoogte van Nieuw-
Vennep wordt het agrarische gebied in het zuidelijk gedeelte van de 
Haarlemmermeerpolder over grote lengte doorsneden, waarbij de HSL 
schuin op de kavelstructuur ligt. 
In de veenweidegebieden tussen de Ringvaart en Leiderdorp bundelt 
de HSL met de rijksweg A 4 . Als gevolg hiervan wordt het agrarische 
gebied slechts perifeer doorsneden en blijft de kavelstructuur nage
noeg volledig intact. 
In de droogmakerijen bij Stompwijk bundelt de HSL met de rijksweg 
A4, waardoor het aantal doorsneden huiskavels en het verlies aan 
landbouwareaal beperkt blijven. Het glastuinbouwgebied bij Stomp
wijk wordt perifeer doorsneden. 
In de polders tussen Delft en Rotterdam bundelt de HSL met de 
rijksweg A l 3, waarbij de onderlinge afstand plaatselijk oploopt tot 
ruim 100 m. De Rijksstraatweg wordt in zijn geheel naar de oostzijde 
van de HSL verschoven. Als gevolg hiervan wordt een groot aantal 
huiskavels doorsneden en ontstaan over een grote lengte restruimten 
die niet meer voor agrarische doeleinden kunnen worden gebruikt. Ter 
hoogte van de Schieveense Dijk wordt een aantal agrarische bedrijven 
geïsoleerd tussen de HSL en de rijksweg A13 

Areaalveriies 
Als gevolg van het ruimtebeslag van tracé WB3 en het ontstaan van 
restruimten gaat in totaal ongeveer 175 ha landbouwareaal verloren. 
Over nagenoeg de volledige lengte van tracé WB3 gaat het hierbij om 
bouwland en grasland. 

Aantasting landbouwstructuur 
De landbouwstructuur wordt voornamelijk aangetast in gebieden waar 
tracé WB3 niet strak is gebundeld met de Schiphollijn of met de 
rijkswegen A4 en A13 . Zo wordt het zuidelijke gedeelte van de 
Haarlemmermeerpolder over grote lengte schuin doorsneden. In de 
polders tussen Delft en Rotterdam bundelt de HSL op afstand met de 
rijksweg A13 . 
De totale omvang van de aantasting van de landbouwstructuur 
bedraagt 13,5. 

Doorsnijding huiskavels 
Tracé WB3 doorsnijdt in totaal 41 huiskavels. 

Landinrichtingsprojecten 
Rijnstreek-Zuid (in 1993 voltooid) wordt aan de westzijde perifeer 
doorsneden. Omdat het tracé strak bundelt met de A 4 , is het effect 
van de doorsnijding gering. 
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De HSL doorsnijdt het in uitvoering zijnde herinrichtingsproject 
Leidschendam decentraal over een lengte van ruim 5,0 km. De HSL 
bundelt hierbij met de rijksweg A4. 

De HSL doorsnijdt het herinrichtingsproject Rijswijk-Noukoop decen
traal over een lengte van ruim 3,5 km. Door middel van de daarvoor 
ter beschikking staande sectorale instrumenten zijn de projecten 
binnen de landinrichting inmiddels in een ver gevorderd stadium van 
uitvoering. Om deze reden wordt overwogen om het herinrichtings
project als zodanig te beëindigen. 

Het landinrichtingsproject Abtswoude ligt in zijn geheel aan de 
westzijde van de rijksweg A13, zodat de HSL geen invloed heeft op 
de uitvoering. 

De HSL doorsnijdt het aangehouden landinrichtingsproject Oude 
Leede perifeer over een lengte van ruim 6,5 km. De HSL bundelt 
hierbij met de rijksweg A13. 
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6.8 Geluid 

Geluidschermen 
Tracé WB3 bundelt over grote lengte met de ri jkswegen A4 en A13. 
Bij de beoordeling van de geluidhinder van tracé WB3 zijn de situaties 
met en zonder HSL met elkaar vergeleken (zie paragraaf 4.2.3). 

Voor de situatie zonder HSL zijn de volgende aannamen gedaan: 
prognosejaar 2015; 
voltooide sanering van het wegverkeerslawaai, waarbij de 
saneringswaarde 55 dB(A) bedraagt. 

Voor de situatie met HSL is het uitgangspunt dat de voorkeursgrens
waarde van de HSL voor woonbebouwing van 57 dB(A) zo veel 
mogelijk wordt gehaald door het plaatsen van geluidwerende voorzie
ningen. 

Rekening houdend met deze aannamen en uitgangspunten worden -
om te voldoen aan de normen van de Wet geluidhinder - langs tracé 
WB3 indicatief de volgende geluidschermen voorzien: 

locatie positie 
geiuidichermen 

hoogte 
Indicatief 
(m) 

lengte 
indicatief 
(m) 

Nieuw-Vennep oostzijde 
westzi jde 

4 
2 

6 0 0 
1.900 

Nieuwe Wetering oostzijde 
westzi jde 
westzi jde 

2 
4 
5 

2 .600 
4 0 0 

1.100 

Rijpwetering oostzijde 
westzi jde 

4 
4 

700 
/oo 

Hoogmade oostzijde 
oostzijde 

2 
4 

6 0 0 
8 0 0 

Leiderdorp westzijde 4 1.700 

Zoeter woude - Dorp oostzijde 4 8 0 0 

Stompwi jk oostzijde 
oostzijde 
oostzijde 

2 
4 
2 

5 0 0 
500 

1.500 

Leidschendam ill 2 
4 
2 

700 
9 0 0 

2 .700 

VINEX locatie Leidschenveen oostzijde 
oostzijde 

4 
2 

1.200 
6 5 0 

Park I eeuwenbergh westzi jde 4 800 

VINEX-locatie Ypenburg oostzijde 
oostzijde 

4 

2 
5 5 0 
750 

Delft westzi jde 

westzi jde 

2 
4 

8 5 0 

2 .800 

VINEX-locatie Delfgauw-Emerald oostzijde 4 1.900 
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Cumulatie Nieuwe Wetering 

Zonder HSL Met HSL Zeer slecht 

Slecht 

Tamelijk slecht 
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Redelijk 

Goed 

Weg Totaal Weg HSL Totaal 

Cumulatie Zoeterwoude-dorp 

Zeer slecht 

Weg Totaal Weg HSL Totaal 



Effecten 
Na de aanleg van deze geluidschermen bevinden zich langs tracé 
WB3 vrijwel geen woningen met een geluidbelasting van meer dan 70 
dB(A)8. 

De toename van het aantal gehinderden is nagenoeg nihil. Deze 
toename vindt vooral plaats in de klasse waar de akoestische kwali
teitsmaat 'mat ig ' is. In de klasse 'slecht' vindt een afname van het 
aantal gehinderden plaats. 

Het overheidsbeleid is gericht op het voorkomen van een toename 
van het geluid van hoofdinfrastructuur. Om deze reden is de toename 
bepaald van het oppervlak met een geluidbelasting van meer dan 50 
dB(A) ten opzichte van de reeds geluidbelaste zone langs de rijkswe
gen A4 en A l 3. Deze toename bedraagt 127 ha (zie afbeelding op 
pagina 116). 

Cumulatieprofielen 
Voor de mogelijke aantasting van het akoestisch milieu door de 
' toevoeging' van de HSL zijn over de volle lengte van tracé WB3 
cumulatieberekeningen gemaakt. Het geluid van de rijkswegen A4 en 
A13 is hierbij met behulp van een speciaal daartoe ontwikkelde 
methode opgeteld bij het geluid van de HSL (zie paragraaf 4.2.3). 
Voor een viertal locaties worden de hieruit voortvloeiende cumulatie
profielen hieronder kort toegelicht. Alle berekende waarden zijn 
gebaseerd op een waarneemhoogte van 5 m boven het plaatselijke 
maaiveld. 

Nieuwe Wetering 
Ter plaatse van Nieuwe Wetering bedraagt de afstand tot de woon
bebouwing: 

voor de rijksweg A4 ongeveer 150 m; 
voor tracé WB3 ongeveer 100 m. 

In het ontwerp van tracé WB3 wordt aan de westzijde een geluid-
scherm voorzien met een hoogte van 5 m boven BS. Hiermee wordt 
tevens het geluid van de rijksweg A4 gedeeltelijk afgeschermd. 
In de autonome ontwikkeling is de score voor geluid ter plaatse van 
Nieuwe Wetering 'tamelijk slecht'. Bij de aanleg van tracé WB3 wordt 
de situatie voor de rijksweg A4 'mat ig ' , terwijl tracé WB3 'goed' 
scoort. Bij cumulatie van beide bronnen volgt het oordeel 'mat ig ' . 

Zoeterwoude-Dorp 
Ter plaatse van Zoeterwoude-Dorp bedraagt de afstand tot de woon
bebouwing: 

voor de rijksweg A4 ongeveer 250 m; 
voor tracé WB3 ongeveer 200 m. 

In deze fase van het onderzoek is de geluidbelasting voor de woningen globaal 
berekend ten behoeve van de vergelijking van tracé WB3 met tracé A l . In de 
fase van het Ontwerp Tracébesluit zullen meer gedetailleerde berekeningen 
worden uitgevoerd. 
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In de autonome ontwikkeling is de score voor geluid ter plaatse van 
Zoeterwoude-Dorp 'tamelijk slecht'. 
In het ontwerp van tracé WB3 wordt aan de oostzijde een geluid-
scherm voorzien met een hoogte van 4 m boven BS. Gelet op de half-
verdiepte ligging van de HSL ter plaatse van Zoeterwoude-Dorp reikt 
dit geluidscherm tot ongeveer 2 m boven maaiveld. Hiermee wordt de 
score voor de HSL 'redelijk'. Bij cumulatie blijft de situatie 'tamelijk 
slecht'. 

Park Leeuwenbergh 
Ter plaatse van Park Leeuwenbergh bedraagt de afstand tot de woon
bebouwing: 

voor de rijksweg A4 ongeveer 700 m; 
voor tracé WB3 ongeveer 200 m. 

In het ontwerp van tracé WB3 wordt aan de westzijde een geluid-
scherm voorzien met een hoogte van 4 m boven BS. Hiermee wordt 
tevens het geluid van de rijksweg A4 gedeeltelijk afgeschermd. 
In de autonome ontwikkeling is de score voor geluid ter plaatse van 
Park Leeuwenbergh 'redelijk'. Bij de aanleg van tracé WB3 blijft de 
situatie voor de rijksweg A4 'redelijk', terwijl ook tracé WB3 'redelijk' 
scoort. Bij cumulatie van beide bronnen blijft het oordeel 'redelijk'. 

Delfgauwse Weg 
Ter plaatse van de Delfgauwse Weg bedraagt de afstand tot de 
woonbebouwing aan de westzijde van de rijksweg A13 : 

voor de rijksweg A13 ongeveer 150 m; 
voor tracé WB3 ongeveer 200 m. 

In de autonome ontwikkeling is de score voor geluid ter plaatse van 
de Delfgauwse Weg 'slecht' . 
In het ontwerp van tracé WB3 wordt aan de westzijde een geluid-
scherm voorzien met een hoogte van 4 m boven BS. Hiermee wordt 
de score voor de HSL 'redelijk'. Bij cumulatie blijft de situatie 'slecht' . 
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6.9 Sociale aspecten 

6.9.1 Sociale veiligheid 

Haarlemmermeer 
De HSL kruist de Venneperweg met een spoorviaduct op korte 
afstand van de Schiphollijn. Als gevolg hiervan neemt de sociale 
veiligheid in beperkte mate af. Score: 1 . 
De Rijnlanderweg wordt met een half-verdiepte ligging onder de HSL 
door geleid. De weg komt op 2,0 m onder maaiveld te liggen. Bij een 
doorrijhoogte van 4,6 m komt het plafond van de tunnel op 2,6 m 
boven maaiveld te liggen, zodat doorzicht mogelijk is. Score: 2. 
De Lisserweg wordt plaatselijk evenwijdig aan de HSL verlegd en 
gebundeld met de rijksweg A44 onder de HSL door geleid. De 
hoogteligging van de weg verandert niet, zodat doorzicht mogelijk is. 
Score: 2. 
Ter plaatse van de Huigsloterdijk ligt de HSL in een aquaduct. 
Bovengronds blijft de situatie ongewijzigd. Score: 0. 

Alkemade 
Ter plaatse van het fietspad aan de zuidzijde van de Ringvaart ligt de 
HSL in een aquaduct. Bovengronds blijft de situatie ongewijzigd. 
Score: 0. 
Ter hoogte van de Alkemadelaan komt de verbinding voor het 
langzaam verkeer tussen Nieuwe Wetering en Roelofarendsveen te 
vervallen, zodat deze de HSL niet kruist. Score: 0 . 
De HSL kruist het Westeinde met een spoorviaduct op korte afstand 
van de rijksweg A 4 . Als gevolg hiervan neemt de sociale veiligheid in 
beperkte mate af. Score: 1 . 
Tussen de Ripselaan en de provinciale weg N445 wordt de parallel
weg aan de westzijde van de rijksweg A4 plaatselijk verlegd, zodat 
deze de HSL niet kruist. Score: 0 . 
De verbinding tussen de Lange Dwarsweg en de Middelweg wordt 
verschoven naar de westzijde van de HSL, zodat deze wegen de HSL 
niet kruisen. Score: 0. 
De HSL kruist de Zuidweg met een spoorviaduct op korte afstand van 
de rijksweg A4. Als gevolg hiervan neemt de sociale veiligheid in 
beperkte mate af. Score: 1 . 
Tussen de Blauwe Molen en de Boskade wordt de parallelweg aan de 
westzijde van de rijksweg A4 plaatselijk verlegd, zodat deze de HSL 
niet kruist. Score: 0 . 
Als gevolg van de bundeling van de HSL met de rijksweg A4 wordt 
de onderdoorgang in de Boskade langer en neemt de sociale veiligheid 
in beperkte mate af. Score: 1 . 
Tussen de Boskade en de provinciale weg N446 wordt de parallelweg 
aan de westzijde van de rijksweg A4 plaatselijk verlegd, zodat deze 
de HSL niet kruist. Score: 0. 

Leiderdorp 
De HSL kruist de provinciale weg N446 onderlangs. Uitgaande van de 
voorgenomen reconstructie van de aansluiting van de provinciale weg 
N446 op de rijksweg A4 heeft de HSL geen invloed op de sociale 
veiligheid. Score: 0. 

Ter plaatse van de Ericalaan en de Hoofdstraat ligt de HSL in een 
tunnel. Bovengronds blijft de situatie ongewijzigd. Score: 0. 
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Zoeterwoude 
Ter plaatse van de Hoge Rijndijk, het Blauwmutsenpad en de fietsrou
te tussen de spoorlijn Alphen a/d Rijn en de rijksweg N11 ligt de HSL 
in een tunnel. Bovengronds blijft de situatie ongewijzigd. Score: 0. 
De HSL kruist de provinciale weg N206 onderlangs. Uitgaande van de 
voorgenomen reconstructie van de aansluiting van de provinciale weg 
N206 op de rijksweg A4 heeft de HSL geen invloed op de sociale 
veiligheid. Score: 0. 

Leidschendam 
De Stompwijkse Weg, de Kostverlorenweg en de Middenweg kruisen 
de HSL met één onderdoorgang, op enige afstand van de onderdoor
gang onder de rijksweg A 4 . De HSL ligt op dezelfde hoogte als de 
rijksweg A 4 . Score: 2. 
In de huidige situatie wordt de Landscheidingsweg met een viaduct 
over de rijksweg A4 heen geleid. De HSL kruist de Landscheidings
weg bovenlangs, waarbij op deze hoofdweg een doorrijhoogte van 
4,60 m en voldoende doorzicht mogelijk blijven. Score: 1 . 
De Groene Zoom fungeert als ontsluitingsweg voor het sportpark 
Westvliet en wordt op maaiveldniveau onder de hoog gelegen HSL 
door geleid. Score: 2. 
De oplossing voor het fietspad langs het sportpark Westvliet is gelijk 
aan de oplossing voor de Groene Zoom. Score: 2. 
De Spoor/aan fungeert als ontsluit ingsweg van het electriciteitsbedrijf 
Eneco en het voormalige GAVI-terrein en is als zodanig niet relevant 
voor de beoordeling van de sociale veiligheid. Score: 0. 

Rijswijk 
De Rotterdamse Weg fungeert als ontsluitingsweg voor de luchthaven 
Ypenburg en wordt op maaiveldniveau onder de hoog gelegen HSL 
door geleid. Score: 2. 
Het fietspad aan de oostzijde van de rijksweg A13 moet over grote 
lengte worden aangepast en kruist de HSL niet. Score: 0. 

Delft (1) 
De HSL wordt met een open tunnelbak onder de Brasserskade door 
geleid. Bovengronds blijft de situatie ongewijzigd. Score: 0 . 
Het Sint Jorispad aan de oostzijde van de rijksweg A13 moet over 
grote lengte worden aangepast en kruist de HSL niet. Score: 0 . 
Als gevolg van de bundeling van de HSL met de rijksweg A13 wordt 
de onderdoorgang in Aan 't Verlaat langer en neemt de sociale 
veiligheid in beperkte mate af. Score: 1 . 
Als gevolg van de bundeling van de HSL met de rijksweg A13 wordt 
de onderdoorgang in de Tweemolentjeskade langer en neemt de 
sociale veiligheid in beperkte mate af. Score: 1 . 
Het Baden Powellpad en het Bieslandse Pad aan de oostzijde van de 
rijksweg A13 moeten over grote lengte worden aangepast en kruisen 
de HSL niet. Score: 0 . 
Als gevolg van de bundeling van de HSL met de rijksweg A13 wordt 
de onderdoorgang in de Korftlaan langer en neemt de sociale veilig
heid in beperkte mate af. Score: 1 . 
De Olof Palmestraat aan de oostzijde van de rijksweg A13 moet 
plaatselijk worden aangepast en kruist de HSL niet. Score: 0. 
Als gevolg van de bundeling van de HSL met de rijksweg A13 wordt 
de onderdoorgang in de Poortweg langer en neemt de sociale 
veiligheid in beperkte mate af. Score: 1 . 
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De Hof/aan aan de oostzijde van de rijksweg A13 moet over grote 
lengte worden aangepast en kruist de HSL niet. Score: 0 . 
Als gevolg van de bundeling van de HSL met de rijksweg A13 wordt 
de onderdoorgang in de Delfgauwse Weg {noordzijde) langer en 
neemt de sociale veiligheid in beperkte mate af. Score: 1 . 
De Rijksstraatweg aan de oostzijde van de ri jksweg A13 moet over 
grote lengte worden aangepast en kruist de HSL alleen aan de 
zuidzijde van de Pijnackersche Vaart. Als gevolg van de bundeling van 
de HSL met de rijksweg A13 wordt de onderdoorgang in de Rijks
straatweg langer en neemt de sociale veiligheid in beperkte mate af. 
Score: 1 . 

Pijnacker 
De aansluiting van het fietspad langs de Karitaatmolensloot op de 
Rijksstraatweg wordt naar de oostzijde van de HSL verschoven, zodat 
dit fietspad de HSL niet kruist. Score: 0. 

Delft (2) 
De aansluiting van de Ackerdijkse Weg op de Rijksstraatweg wordt 
naar de oostzijde van de HSL verschoven, zodat deze weg de HSL 
niet kruist. Score: 0 . 
Als gevolg van de bundeling van de HSL met de ri jksweg A 1 3 wordt 
de onderdoorgang in het fietspad langs de Berkelsche Zweth langer 
en neemt de sociale veiligheid in beperkte mate af. Score: 1 . 

Rotterdam 
De Tempelweg - verbinding tussen de Delftweg en de Rijksstraatweg 
- wordt ongeveer 500 m in noordelijke richting verschoven en kruist 
de HSL onderlangs aan de zuidzijde van de Berkelsche Zweth. Als 
gevolg van de bundeling van de HSL met de ri jksweg A13 wordt de 
onderdoorgang in deze weg langer en neemt de sociale veiligheid in 
beperkte mate af. Score: 1 . 
De aansluiting van de Hofweg op de Rijksstraatweg wordt naar de 
oostzijde van de HSL verschoven, zodat deze weg de HSL niet kruist. 
Score: 0 . 
De Schieveense Dijk aan de oostzijde van de rijksweg A13 moet over 
grote lengte worden aangepast en kruist de HSL niet. Score: 0. 
De HSL wordt met een verdiepte ligging achtereenvolgens onder de 
Doenkade, de Achterdijk, de Vliegveldweg, de Contrinbaan, de 
Rotterdam Airportbaan, de Linatebaan, de Kastrupbaan en de Van der 
Duijn Van Maasdamweg door geleid. Bovengronds blijft de situatie 
ongewijzigd. Score: 0 . 
De aansluiting van de Terletweg op de Van der Duijn van Maasdam
weg wordt in westelijke richting verlegd, zodat deze weg de HSL niet 
kruist. Score: 0 . 
De Beekweg wordt op maaiveldniveau onder de hoog gelegen HSL 
door geleid, zodat doorzicht mogelijk is. Score: 2. 
De Overschiese Kleiweg wordt op maaiveldniveau onder de hoog 
gelegen HSL door geleid, zodat doorzicht mogelijk is. Score: 2. 
Het Paadje van Duizend Tree komt nagenoeg volledig onder de HSL-
sporen te liggen en zal daarom in oostelijke of westelijke richting 
moeten worden verschoven. Score: 0. 
Het Oudedijkse Pad wordt met een half-verdiepte ligging onder de 
HSL door geleid. De weg komt op 1,5 m onder maaiveld te liggen. Bij 
een doorrijhoogte van 4,6 m komt het plafond van de tunnel op 3,1 
m boven maaiveld te liggen, zodat doorzicht mogelijk is. Score: 2. 
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Als gevolg van de bundeling van de HSL met de spoorlijn Rotterdam-
Gouda wordt de onderdoorgang in de Vroesenkade langer en neemt 
de sociale veiligheid in beperkte mate af. Score: 1 . 
Als gevolg van de bundeling van de HSL met de spoorlijn Rotterdam-
Gouda wordt de onderdoorgang in de Gordelweg langer en neemt de 
sociale veiligheid in beperkte mate af. Score: 1 . 
Tussen de Gordelweg en de Stadhoudersweg wordt de Daltonlaan 
plaatselijk verlegd, zodat deze de HSL niet kruist. Score: 0 . 
Als gevolg van de bundeling van de HSL met de spoorlijn Rotterdam-
Gouda wordt de onderdoorgang in de Stadhoudersweg langer en 
neemt de sociale veiligheid in beperkte mate af. Score: 1. 
Als gevolg van de aanleg van de HSL moet de Diergaardetunnel aan 
de zuidzijde worden verlengd. In de huidige situatie scoort deze 
tunnel echter al maximaal voor wat betreft de sociale onveiligheid. 
Score: 0. 

6.9.2 Visuele hinder 

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het beoordelingscriterium 
'visuele hinder' alleen betrekking heeft op het uitzicht vanuit bestaan
de woningen in de nabijheid van de HSL. In de beoordeling wordt een 
onderscheid gemaakt tussen: 

visuele indringing: verstorende invloed op het uitzicht); 
visuele obstructie: (gedeeltelijke) blokkering van het uitzicht. 

Haarlemmermeer 

Venneperweg 
De ongeveer vijftien woningen aan de Venneperweg hebben in 
noordelijke en zuidelijke richting een open en natuurlijk uitzicht. Het 
uitzicht aan de westzijde wordt beperkt door de Schiphollijn en heeft 
daardoor geen natuurlijk of historisch karakter. 
De HSL kruist de Venneperweg aan de oostzijde van de Schiphollijn 
met een spoorviaduct op ongeveer 6,0 m boven maaiveld. De HSL is 
hierbij aan de oostzijde voorzien van een 4 m hoog geluidscherm. 
Omdat de Venneperweg haaks wordt gekruist, veroorzaakt de HSL 
geen toename van de visuele hinder. 
Score: 0. 

Rijnlanderweg 
De verspreide l intbebouwing aan de Rijnlanderweg komt voor het 
grootste gedeelte op een afstand van meer dan 500 m van de HSL te 
liggen. Het aantal woningen binnen 500 m van de HSL is te klein om 
als ingangscriterium te dienen voor de methode 'visuele hinder'. 
Score: 0. 

Alkemade 

Nieuwe Wetering 
Het uitzicht vanuit enkele tientallen woningen aan de Voorweg in 
Nieuwe Wetering heeft een beperkt open en natuurlijk karakter. Op 
een afstand van 100 tot 300 m wordt het uitzicht belemmerd door de 
rijksweg A4 - die ter hoogte van Nieuwe Wetering op 1,5 tot 4,5 m 
boven maaiveld ligt - en door de hoog opgaande beplanting aan de 
westzijde van de rijksweg A4. 
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Ter hoogte van Nieuwe Wetering worden de HSL en de rijksweg A4 
op gelijke hoogte gebracht, oplopend tot ongeveer 6,0 m boven 
maaiveld ter hoogte van de Tochtsloot. Langs het zuidelijke gedeelte 
van Nieuwe Wetering wordt de gebundelde infrastructuur over grote 
lengte voorzien van een tenminste 4 m hoog geluidscherm. Langs het 
noordelijke gedeelte van Nieuwe Wetering wordt het uitzicht bepaald 
door de kanteldijken langs de open tunnelbak die tot ongeveer 3,5 m 
boven maaiveld reiken. 

De aantasting van de openheid en de natuurlijkheid van het uitzicht is 
- mede afhankelijk van de aanleg van groenvoorzieningen - als gering 
beoordeeld. Langs het noordelijke gedeelte van Nieuwe Wetering blijft 
de afstand tussen de woningen en de gebundelde infrastructuur 
zodanig groot dat de visuele obstructie niet toeneemt. Langs het 
zuidelijke gedeelte van Nieuwe Wetering neemt de visuele obstructie 
in geringe mate toe. 

Visuele hinder: Alkemade, Nieuwe Wetering tracé WB3 il! 

effect kwalitatief 
oordeel 

score aantal 
woningen 

totaal 
score 

indringing aantasting: 
- natuurlijkheid: ja 
- historisch karakter: nvt 

weinig 
indringing 

1 6 0 6 0 

obstructie hoogte HSL: 3.5-10,5 m 
afstand tot woningen: 
100-300 m 

geen 
obstructie 

weinig 
obstructie 

0 

1 

20 

40 

0 

40 

score visuele hinder 100 

Rijpwetering 
Door de aanwezigheid van de rijksweg A4 en het viaduct van de 
provinciale weg N445 heeft het uitzicht vanuit de woningen aan de 
Zuidweg in Rijpwetering een beperkt open en natuurlijk karakter. 
De HSL kruist de l intbebouwing aan de Zuidweg perifeer met een 
spoorviaduct op ongeveer 6,0 m boven maaiveld. De HSL is hierbij 
aan de westzijde voorzien van een 4 m hoog geluidscherm. De 
afstand tussen het spoorviaduct in de HSL en het viaduct in de 
rijksweg A4 bedraagt ongeveer 30 m. 
Als gevolg van de aanleg van de HSL worden ongeveer twint ig 
woningen aan de Zuidweg geconfronteerd met een geringe toename 
van de visuele indringing. Als gevolg van de haakse doorsnijding van 
de l intbebouwing, veroorzaakt de HSL geen toename van de visuele 
obstructie. 
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Visuele hinder: Alkemade, Rijpwetering tracé WB3 il! effect kwalitatief 
oordeel 

score aantal 
woningen 

totaal 
score 

indringing aantasting: 
- natuurli jkheid: ja 
- historisch karakter: nvt 

weinig 
indringing 

1 2 0 2 0 

obstructie hoogte HSL: 10 m 
afstand tot woningen: 
0 -200 m 

geen 

obstruct ie 
0 20 0 

score visuele l inder 20 

Boskade 
Door de aanwezigheid van de rijksweg A4 heeft het uitzicht vanuit de 
ongeveer twint ig woningen aan de Boskade en de noordzijde van de 
Van Klaverweijdeweg een beperkt open en natuurlijk karakter. 
De HSL kruist de Boskade aan de westzijde van de rijksweg A4 met 
een spoorviaduct op ongeveer 4,5 m boven maaiveld. Ondanks de 
toepassing van een 4 m hoog geluidscherm leidt de HSL slechts voor 
een zeer beperkt aantal woningen tot een toename van de visuele 
hinder. Dit aantal is echter te klein om als ingangscriterium te dienen 
voor de methode 'visuele hinder'. 
Score: 0 . 

Leiderdorp 

Kerkwijk 
Door de aanwezigheid van de rijksweg A4 heeft het uitzicht vanuit de 
woningen aan de Cortslaan een zeer beperkt open en natuurlijk 
karakter. 
Als gevolg van de reconstructie van de rijksweg A4 zullen de wonin
gen aan de Cortslaan moeten worden geamoveerd, waardoor de 
woningen aan de Resedastraat uitzicht krijgen op de rijksweg A 4 . 
De HSL ligt ter hoogte van Kerkwijk in een tunnel en veroorzaakt voor 
de woningen aan de Resedastraat geen toename van de visuele 
hinder. 
Score: 0 . 

Zoeterwoude 

Zoeterwoude-Dorp 
De woningen aan de noordzijde van Zoeterwoude-Dorp hebben in 
oostelijke richting een open en natuurlijk uitzicht. Het uitzicht wordt 
aan de oostzijde en de noordzijde beperkt door de provinciale weg 
N206 en de rijksweg A4 en heeft daardoor een zeer beperkt natuurlijk 
en historisch karakter. 
De HSL ligt ter hoogte van Zoeterwoude-Dorp op ongeveer 2,0 m 
onder maaiveld en is hierbij aan oostzijde voorzien van een 4 m hoog 
geluidscherm. 
Omdat de provinciale weg N206 haaks wordt gekruist, veroorzaakt de 
HSL geen toename van de visuele hinder. 
Score: 0. 
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Leidschendam 

Stomp wijk 
De woningen aan de Stompwijkse Weg hebben in oostelijke en 
zuidelijke richting een open en natuurlijk uitzicht. Aan de westzijde 
wordt het uitzicht op een afstand van maximaal 500 m belemmerd 
door de rijksweg A4 en het kassengebied bij Stompwi jk. 
De HSL passeert de l intbebouwing aan de Stompwijkse Weg aan de 
westzijde op een afstand van ruim 400 m en veroorzaakt geen 
toename van de visuele hinder. 
Score: 0 . 

Stompwijkse Weg 
Ter hoogte van de Stompwijkse Weg, de Kostverlorenweg en de 
Middenweg moeten naar verwachting vrijwel alle woningen worden 
aangekocht als gevolg van het ruimtebeslag van de HSL en het 
plaatselijk verleggen van de genoemde wegen. Om deze reden is de 
score op het criterium 'visuele hinder' niet meer relevant. 
Score: 0 . 

Middenweg 
Het natuurlijke en cultuurhistorische karakter van het uitzicht in 
oostelijke en zuidelijke richting vanuit de ongeveer tien woningen aan 
de Middenweg zal als gevolg van de ontwikkeling van de VINEX-
locatie Leidschenveen en het bedrijventerrein Forepark l + ll groten
deels verdwijnen. Het uitzicht aan de westzijde wordt na 150 tot 200 
m belemmerd door de rijksweg A4 - die ter hoogte van de Middenweg 
op ongeveer 1,0 m boven maaiveld ligt - en zal als gevolg van de 
ontwikkeling van het bedrijventerrein Forepark l + ll grotendeels 
verdwijnen. 
De HSL passeert de Middenweg aan de westzijde op een afstand van 
50 tot 200 m. De HSL stijgt hierbij van ongeveer 8,0 m naar onge
veer 13,5 m boven maaiveld en is aan de oostzijde voorzien van een 
4 m hoog geluidscherm. Uitgaande van de genoemde ontwikkelingen 
is de visuele hinder als gevolg van de HSL te verwaarlozen. 
Score: 0 . 

Park Leeuwenbergh 
De woningen in Park Leeuwenbergh liggen in een besloten omgeving 
met veel groenvoorzieningen. 
De HSL passeert Park Leeuwenbergh aan de oostzijde op een afstand 
van ruim 100 m, maar zal vanuit de woningen niet direct zichtbaar 
zijn. 
Score: 0 . 

Rijswijk 
Geen visuele hinder. 

Delft 

Brasserskade 
De HSL wordt met een open tunnelbak onder de Brasserskade door 
geleid. Door deze verdiepte ligging, de haakse kruising met de 
Brasserskade en de bundeling met de rijksweg A13 veroorzaakt de 
HSL geen toename van de visuele hinder voor de bewoners. 
Score: 0 . 
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Dellgauwse Weg 
De HSL passeert de l intbebouwing aan de Delfgauwse Weg op zeer 
korte afstand. Naar verwachting zullen enkele woningen moeten 
worden aangekocht. Door de strakke bundeling met de rijksweg A13 
veroorzaakt de HSL voor de overige woningen aan de Delfgauwse 
Weg geen noemenswaardige toename van de visuele hinder. 
Score: 0. 

Pijnacker 
Geen visuele hinder. 

Rotterdam 

Zestienhoven 
Ongeveer twint ig woningen aan de Schipholstraat en de Ypenburg-
straat hebben aan de noordoostzijde een open uitzicht. Door de 
aanwezigheid van de luchthaven Zestienhoven is het natuurlijke en 
cultuurhistorische karakter van het uitzicht zeer beperkt. 
De HSL ligt ter plaatse van de luchthaven Zestienhoven in een tunnel 
en veroorzaakt daardoor geen visuele hinder voor de bewoners. 
Score: 0 

Overschiese Kleiweg 
De HSL doorsnijdt de l intbebouwing aan de Overschiese Kleiweg. Als 
gevolg hiervan zullen enkele woningen moeten worden aangekocht. 
Het resterende aantal woningen binnen de invloedssfeer van de HSL 
is te gering om als ingangscriterium te dienen voor de methode 
'visuele hinder'. 
Score: 0. 

6.9.3 Gedwongen vertrek 

Haarlemmermeer 
De HSL kruist de Venneperweg aan de oostzijde van de Schiphollijn 
met een spoorviaduct op ongeveer 6,0 m boven maaiveld. Als gevolg 
van de verbreding van het viaduct over de Venneperweg zullen 
mogelijk enkele woningen en andere gebouwen moeten worden 
aangekocht. 
Ter plaatse van de Rijnlanderweg passeert de HSL enkele woningen 
en agrarische bedrijfsgebouwen op een afstand van minder dan 100 
m. 
Score: minder dan vijf woningen. 

Alkemade 
De HSL passeert de woonbebouwing aan de Voorweg in Nieuwe 
Wetering aan de oostzijde op een afstand van 100 tot 300 m. 
Score: 0. 
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De HSL kruist de l intbebouwing aan de Zuidweg in Rijpwetering 
perifeer met een spoorviaduct op ongeveer 6,0 m boven maaiveld. De 
afstand tussen het spoorviaduct in de HSL en het viaduct in de 
rijksweg A4 bedraagt ongeveer 30 m. 
Ter plaatse van de verder zuidelijk gelegen Blauwe Molenweg 
passeert de HSL enkele woningen en agrarische bedrijfsgebouwen op 
zeer korte afstand aan de oostzijde. 
Als gevolg van de aanleg van de HSL zullen enkele woningen en 
andere gebouwen moeten worden aangekocht. 
Score: vijf tot tien woningen. 

De HSL kruist de Boskade aan de westzijde van de rijksweg A 4 . Ter 
plaatse van de kruising met de HSL is de bebouwingsdichtheid zeer 
gering. 
Score: 0. 

Leiderdorp 
Als gevolg van de reconstructie van de ri jksweg A 4 zal aan de 
westzijde van de rijksweg A 4 een aanzienlijk aantal woningen aan de 
Cortslaan, de Resedastraat en de Hoofdstraat moeten worden 
geamoveerd. 
De aanleg van de tunnel voor de HSL heeft geen effect op de 
bestaande woonbebouwing in Leiderdorp. 
Score: 0. 

Zoeterwoude 
Aan de zuidzijde van de Oude Rijn doorsnijdt de HSL de woonbuurt 
'Rijnvreugd' en de woonbuurt aan de Stadhouderslaan, waardoor een 
aanzienlijk aantal woningen moet worden aangekocht. Omdat de HSL 
ter plaatse van deze doorsnijdingen nog in de tunnel onder de Oude 
Rijn ligt, zijn er mogelijkheden voor herbouw na de aanleg van de 
HSL. 
Score: tien tot vijftien woningen. 

De HSL passeert de woonbebouwing van Zoeterwoude-Dorp op zeer 
korte afstand aan de westzijde. Als gevolg hiervan moeten mogelijk 
enkele woningen aan de Miening worden aangekocht. 
Score: minder dan vijf woningen. 

Leidschendam 
De HSL passeert de l intbebouwing aan de Stompwijkse Weg aan de 
westzijde op een afstand van ruim 400 m. De agrarische bebouwing 
in het kassengebied bij Stompwijk wordt op korte afstand gepas
seerd. 
Score: 0. 

Ter hoogte van de Stompwijkse Weg, de Kostverlorenweg en de 
Middenweg doorsnijdt de HSL enkele woningen. Bovendien worden 
de genoemde wegen plaatselijk verlegd om de HSL met één onder
doorgang te kunnen kruisen. 
Score: ongeveer tien woningen. 

Rijswijk 
Geen gedwongen vertrek. 
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Delft 
De HSL passeert de lintbebouwing aan de Deifgauwse Weg op zeer 
korte afstand. Waarschijnlijk zullen enkele woningen moeten worden 
aangekocht. 
Score: minder dan vijf woningen. 

Pijnacker 
Geen gedwongen vertrek 

Rotterdam 
De HSL doorsnijdt de l intbebouwing aan de Overschiese Kleiweg. Als 
gevolg hiervan zullen enkele woningen moeten worden aangekocht. 
Score: minder dan vijf woningen. 
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6.10 Stedebouw 

6.10.1 Inleiding 

VINEX locaties 
Het tracé WB3 doorsnijdt vier VINEX-locaties. Deze VINEX-locaties 
zijn geen zelfstandige steden, maar uitbreidingen van - in dit geval -
Leidschendam, Den Haag, Rijswijk, Nootdorp, Pijnacker, Delft en 
Rotterdam. 
De meeste VINEX-locaties zijn moeizaam te ontwikkelen. Met name 
de ligging in een gebied dat wordt gedomineerd door grootschalige 
infrastructuur van nationaal niveau veroorzaakt sterk geïsoleerde 
gebieden. 
In de planvorming voor de VINEX-locaties wordt veel aandacht 
besteed aan de relaties voor het (langzaam) verkeer met de bestaande 
steden. De routes kruisen de gebundelde grootschalige infrastructuur 
over het algemeen haaks. In de buurt van de grootschalige infrastruc
tuur lopen de routes voor het langzaam verkeer door specifieke -
gebieden. Langs de infrabundel heeft de bestaande stad reeds een 
stadsrand gevormd met recreatieve voorzieningen en bedrijven en de 
VINEX-locaties zijn door de Wet geluidhinder genoodzaakt aan de 
binnenzijde een nieuwe stadsrand te vormen met soortgelijke func
ties. Aan beide zijden van de infrabundel ontstaan zodoende brede 
flanken zonder woonfunct ie. 
De routes voor het langzaam verkeer die hier haaks doorheen lopen 
verminderen hierdoor aan kwaliteit: ze zijn sociaal onveil ig, stede
bouwkundig niet goed in een structuur te zetten en vaak niet recht
streeks of logisch. 
Zonder de HSL zijn deze routes daarom al zeer kwetsbaar en van lage 
kwaliteit. In het algemeen heeft de HSL het effect dat de reeds lage 
kwaliteit verder vermindert. Of en in welke mate dit plaatsvindt is 
onderwerp van de stedebouwkundige beoordeling. 

Stadsrandgebieden 
Stadsrandgebieden zijn overgangsgebieden tussen stedelijk en 
landelijk gebied. Ze zijn veelal ontstaan als gevolg van de realisatie 
van grootschalige infrastructuur en het vestigingsbeleid voor bepaalde 
soorten bedrijven. Hierdoor kon de oorspronkelijke (landbouw)functie 
niet meer worden gehandhaafd. 
Meestal herbergen stadsrandgebieden functies die uit het stedelijk 
gebied zijn geschoven: sportvoorzieningen, volkstuinen, recreatieter
reinen, kleinschalige bedrijvigheid, tuincentra, etc. De oorspronkelijke 
functie van het gebied is herkenbaar in restanten landbouwkavels 
(eventueel omgevormd tot kassen), woningen en de verkavelings
structuur. Kenmerkend is de hoge dynamiek van het gebied: binnen 
enkele jaren zijn er functies verdwenen, gewijzigd of toegevoegd. 
Als de HSL een stadsrandgebied doorsnijdt zijn de gevolgen merkbaar 
op de dynamiek (flexibiliteit) van het gebied, alsmede op de organisa
tieprincipes en de structuur. Als de HSL langs de stadsrand ligt, zal 
dat effect hebben op de relaties tussen stadsrand en stad. 
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6.10.2 Beoordeling 

Per deelgebied wordt op de drie stedebouwkundige aspecten -
toekomstwaarde, gebruikswaarde en belevingswaarde - getoetst. De 
potentiële kwaliteiten van de geplande woningbouwlocaties nemen 
hierbij een prominente plaats in. 
Telkens worden de kwaliteiten genoemd die in het gebied aan de orde 
zijn of in het gebied worden verwacht. Vervolgens worden de 
effecten van de HSL beschreven en worden mogelijke inpassings-
maatregelen geschetst. 

De onderscheiden deelgebieden zijn: 
Nieuwe Wetering, Rijpwetering en Hoogmade; 
Leiderdorp en Zoeterwoude-Rijndijk; 
Leidschenveen en Forepark (stadsrand Voorburg, VINEX-locatie 
Leidschenveen en bedrijventerrein Forepark, Prins Clausplein); 
Ypenburg (stadsrand Rijswijk, VINEX-locatie Ypenburg); 
Delft (stadsrand Delft oostzijde, VINEX-locatie Delfgauw-
Emerald); 
Rotterdam (Rijksstraatweg, VINEX-locatie Noordrand I, Over-
schiese Kleiweg). 

6.10.3 Nieuwe Wetering, Rijpwetering en Hoogmade 

In het gebied tussen Schiphol en Leiderdorp worden drie deelgebieden 
onderscheiden: 

Nieuwe Wetering; 
Rijpwetering; 
Hoogmade. 

Nieuwe Wetering 
Ter plaatse van Nieuwe Wetering zal de aansluiting op de rijksweg A4 
worden gereconstrueerd. De ontsluiting van Roelofarendsveen op het 
regionale en nationale wegennet zal hierdoor naar verwachting 
verbeteren. 
Deze maatregelen gaan waarschijnlijk ten koste van de lokale struc
tuur en de belevingswaarde. De HSL versterkt dit effect: door de 
strakke bundeling met de rijksweg A4 ontstaan langere onderdoor
gangen en zal de bebouwingsstructuur worden aangetast. Het is 
mogelijk dat door de aanleg van de HSL en de verbreding van de 
rijksweg A4 de functionele kwaliteit van de zone tussen Nieuwe 
Wetering en de infrabundel in beperkte mate zal veranderen. 

Rijpwetering 
De HSL vergroot de doorsnijding van het complexe lint van Rijpwete
ring. Ter plaatse van de doorsnijding ontstaat tevens een restgebied. 

Hoogmade 
Door de hoge ligging van de HSL naast de op maaiveld gelegen 
rijksweg A4 en de toepassing van geluidschermen aan de oostzijde 
van de HSL wordt het zicht vanuit Hoogmade en Noordeinde in de 
richting van het open gebied aan de oostzijde van de rijksweg A4 ver
stoord. 
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Nieuwe Wetering. Rijpwetering an Hoogmade 

beoordelingscriterium waarde effect lengte score 

toekomstwaarde doorsnijding structuren en patronen 

ontwikkel ingsmogeli jkheden 
2 

2 

-1 
-1 

0 .8 
1.4 

-1.6 
-2.8 

gebruikswaarde functieverandering 
restgebieden 

2 
1 

0 
-1 

0 

1.3 

0 
-1.3 

belevingswaarde beeldkwaliteit 
zichtlijnen en oriëntatie 

2 
2 

-1 
-2 

0 ,6 
0 ,4 

-1.2 
-1 .6 

6.10.4 Leiderdorp en Zoeterwoude-Rijndijk 

Kwaliteiten 
Leiderdorp is een oud en complex lint dat reeds lange tijd is onderbro
ken door de dominant aanwezige rijksweg A 4 . De uitbreidingen aan 
de noordzijde van de Oude Rijn zijn dan ook tegen de rijksweg A4 
'gegroeid'. 

Effecten 
Aan de noordzijde van Leiderdorp leidt de aanleg van de HSL tot een 
verslechtering van de beeldstructuur. 
Aan de zuidzijde van de Oude Rijn moet ten behoeve van de HSL 
enige bebouwing worden gesloopt. Na de aanleg van de HSL kan hier 
nieuwe bebouwing worden teruggeplaatst. 

Leiderdorp en Zoeterwoude-Rijndijk 

beoordelingscriterium waarde effect lengte score 

toekomstwaarde doorsnijding structuren en patronen 
ontwikkel ingsmogeli jkheden 

3 

3 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

gebruikswaarde functieverandering 
restgebieden 

2 
1 

o 
-1 

0 

1.2 

0 
•1.2 

belevingswaarde beeldkwaliteit 
zichtli jnen en oriëntatie 

3 
3 

-1 
0 

0 .9 
0 

-2,7 
0 

6.10.5 Leidschenveen en Forepark 

Voor de beoordeling zijn in dit gebied vier gedeelten van belang: 
Stompwijksche Vaart; 
Leidschenveen en Forepark; 
stadsrandzone Voorburg; 
Prins Clausplein. 
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Stompwijksche Vaart 

Kwaliteiten en effecten 
De Stompwijksche Vaart is een oude toegangsroute naar Leidschen-
dam. De continuïteit van het lint is reeds ernstig verstoord door de 
rijksweg A4. De HSL verbreedt de fysieke doorsnijding en verwijdert 
structurerende bebouwing. 
De HSL is vanuit het open landschappelijke gebied dominant aanwe
zig. Doordat de HSL niet strak bundelt met de rijksweg A 4 , dringt de 
HSL zich meer in het open gebied. 
Aan de noordzijde van de Stompwijksche Vaart kan wellicht de agrari
sche bestemming gehandhaafd blijven, maar dit vereist aanpassingen 
in de ontsluiting en verkaveling. 

Inpassingsvoors tellen 
De HSL kan de locatie rondom de kruising van de Stompwijksche 
Vaart en de rijksweg A4 iets verbeteren. Dit punt zal een belangrijk 
aantakpunt gaan vormen tussen Leidschendam en de VINEX-locatie 
Leidschenveen. Onder de HSL en de rijksweg A4 kan een bredere 
onderdoorgang de poort naar de oude kern benadrukken, waarbij ook 
vanuit de oude kern direct zicht is op het open landschap aan de 
noordzijde en Leidschenveen aan de zuidzijde. Een zorgvuldige 
bestemming en vormgeving van de ruimte tussen de HSL en de 
rijksweg A4 moet in samenhang met de onderdoorgangen worden 
vormgegeven. 

Leidschenveen en Forepark 

Kwaliteiten 
Aan de oostzijde van de rijksweg A4 ligt het bedrijventerrein Forepark 
met daarachter de VINEX-locatie Leidschenveen. 
Dwars door het Forepark zijn vijf routes van belang die Leidschenveen 
met de bestaande kernen verbinden. Drie routes zijn bestaand: de 
route onder het Prins-Clausplein langs het sportpark Westvliet, het 
viaduct naast het spoorviaduct in de Sprinterlijn en de Landschei
dingsweg. Tussen de bestaande ontsluitingen zijn twee nieuwe 
viaducten over de rijksweg A4 gepland. 

Effecten 
De bestaande routes langs de Sprinterlijn en de Landscheidingsweg 
zijn goed oplosbaar. Doordat de HSL op enige afstand van de rijksweg 
A4 ligt, is er een tussenruimte waar de dwarsverbindingen de HSL op 
maaiveldniveau kunnen kruisen. Ook de nieuwe route ter hoogte van 
de Middenweg kan op deze wijze worden ingepast. 
Voor de tunnel onder het Prins Clausplein heeft de HSL geen belem
merende invloed op het verloop en de kwaliteit van de route. De 
bestaande verbindingen zijn echter niet direct, onoverzichtelijk en 
sociaal onveilig. Hierdoor kan worden overwogen om deze route op te 
heffen. 
Door de strakke bundeling van de HSL met de rijksweg A4 is de 
geplande route langs de Bovenwetering moeilijk te realiseren: de 
kruisende verbinding 'botst ' met de HSL. Voorgesteld wordt om de 
route te verplaatsen in de richting van het Prins Clausplein. 
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Door de slechte bundeling van de HSL met de rijksweg A4 ontstaan 
in dit gebied grote reststroken. Aan de zuidzijde van de Stompwijk-
sche Vaart kan wellicht de bedrijfsbestemming gehandhaafd blijven, 
maar de grootte van de strook en de ontsluitingsmoeili jkheden maken 
het gebied niet aantrekkelijk. 

Stadsrandzone Voorburg 

Kwaliteiten 
Aan de noordzijde van het Prins Clausplein is de brede stadsrand van 
Voorburg voor een deel vrij open en voor een deel ingericht met 
sportvoorzieningen en een werkplaats van de NS. Leidschendam 
daarentegen is dicht tegen de rijksweg A4 aangegroeid, waarbij een 
groene gordel de hinder van de rijksweg vermindert. 

Effecten 
De effecten van tracé WB3 op de stadsrand van Voorburg hebben 
betrekking op het doorsnijden van recreatiefuncties, waarbij een qua 
vorm ongunstige restruimte ontstaat. Daarnaast heeft de HSL een 
negatief effect op de beeldkwaliteit door de relatief grote zichtbaar
heid van de HSL. 

Inpassingsvoorstellen 
De stadsrand van Voorburg moet opnieuw worden ingericht. Het 
verplaatsen van sportvelden zal een structurele wijziging van het 
gebied betekenen. De restruimte tussen de HSL en de ri jksweg A4 
kan wellicht geheel worden ingericht als volkstuincomplex. 

Prins Clausplein 

Kwaliteiten en effecten 
Het Prins Clausplein is een (recent) cultuurhistorisch element in de 
omgeving en is van verre herkenbaar als een driedimensionaal civiel
technisch waardevol element. De HSL kan met een element van een 
dergelijke orde op twee wijzen omgaan: de confrontatie ontwijken of 
de confrontatie aangaan. Bij ontwi jk ing van het element moet de HSL 
met een respectabele boog om het plein heen buigen. Het huidige 
ontwerp ontwijkt het plein slechts ten dele: de HSL is met name in de 
noordhoek iets te veel verweven met het Prins Clausplein. Daarbij 
komt dat de HSL gaat concurreren met het plein door de dominante 
constructie, die ruimtelijk en functioneel niets te maken heeft met het 
Prins Clausplein. 

Leidschenveen on Forepark 

beoordelingscriterium waarde effect lengte score 

toekomstwaarde doorsnijding structuren en patronen 

ontwikkel ingsmogel i jkheden 

2 

1 
2 

2 
-1 
1 

0,3 
0,5 
1,8 

-1.2 
-0.5 
-3.6 

gebruikswaarde functieverandering 
restgebieden 

1 
1 

0 

-1 
0 
2.2 

0 
2.2 

belevingswaarde beeldkwaliteit 
zichtli jnen en oriëntatie 

1 
1 

-2 
-1 

1,2 
0.6 

-2 ,4 
-0.6 
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6.10.6 Ypenburg 

In het gebied ter hoogte van het vliegveld Ypenburg kunnen twee 
deelgebieden worden onderscheiden: 

de VINEX-locatie Ypenburg aan de oostzijde van de rijksweg 
A4; 
het stadsrandgebied Park Leeuwenbergh aan de westzijde van 
de rijksweg A 4 . 

VINEX-locatie Ypenburg 

Toekomstige kwaliteiten 
Het stedebouwkundig plan voor de VINEX-locatie Ypenburg is in haar 
raamwerk gebaseerd op een aantal karakteristieken van het gebied, 
waaronder lanen en linten die het gebied structureren en naar buiten 
een relatie leggen met onder andere Delft en Rijswijk. Door de ligging 
tussen de rijkswegen A4, A13 en A12 worden de randen van 
Ypenburg vormgegeven met geluidwallen, niet-geluidgevoelige 
functies (bedrijven en kantoren) en sportvelden. 

Effecten 
De westzijde van de VINEX-locatie Ypenburg ondervindt enige invloed 
van de HSL, doordat de rand met geluidwallen en bedrijventerreinen 
wordt aangetast. Het geplande bedrijventerrein aan de noordzijde van 
de Brasserskade (ruim 6 ha) wordt in omvang verkleind en verliest 
voor een gedeelte haar status als zichtlocatie. 
Verplaatsing van de in de rand van Ypenburg geplande voorzieningen 
naar andere locaties in de wijk heeft mogelijk consequenties voor het 
aantal te realiseren woningen in Ypenburg en als gevolg daarvan ook 
voor de grondexploitatie. 

Vanuit Ypenburg zijn vier lijnen met de bestaande steden van belang: 
een nieuwe verbinding over de rijksweg A4 (voor het langzaam 
verkeer) ter hoogte van de gemeentegrens tussen Leidschen-
dam en Nootdorp aan de noordzijde en Rijswijk aan de zuidzijde 
(hier genoemd: gemeentegrensweg); 
de bestaande onderdoorgang onder het knooppunt Ypenburg 
(Zuidhoornvaart); 
een nieuwe verbinding voor alle verkeer - inclusief een tramver
binding met het centrum van Rijswijk - over de rijksweg A13 
(hier genoemd: Broekpolderweg); 
de Brasserskade. 

De gemeentegrensweg wordt in het stedebouwkundig plan over de 
infrabundel heen geleid. Door de hoge ligging van de HSL moet deze 
verbinding de HSL echter onderlangs kruisen. Door de ruimte bunde
ling van de HSL en de rijksweg A4 is dit fysiek mogelijk, maar niet 
zonder negatieve invloed op de oriëntatie en inpassing van de route. 
De verbinding via de Zuidhoornvaart is in de huidige situatie reeds een 
matige onderdoorgang onder het knooppunt Ypenburg. De HSL 
passeert hier op grote hoogte, waardoor van een fysieke belemmering 
geen sprake is. Wel veroorzaakt de HSL hier op maaiveld een negatief 
effect op de oriëntatie en inpassing van de route. 
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De Broekpolderweg over de rijksweg A13 is voorzien op een punt 
waar tussen de HSL en de rijksweg A13 een 100 m brede reststrook 
ontstaat. Omdat het in de rede ligt om ook over de op maaiveld 
gelegen HSL heen te gaan, moet het kunstwerk van deze verbinding 
aanzienlijk worden verlengd. De kwaliteit van de verbinding wordt 
hierdoor slechter. 

In pas sings voors tellen 
De HSL sluit de op- en afritten van de rijksweg A13 op, waardoor de 
HSL een strakkere randafwerking kan vormen. De geplande geluid-
wallen langs de rijksweg A13 kunnen samen met de HSL worden 
vormgegeven. 

Voor de verbindingen moeten inpassingsvoorstellen worden gedaan in 
samenhang met de kruisingen met de ri jkswegen. 

Park Leeuwenbergh 

Kwaliteiten 
Het stadsrandgebied aan de westzijde van de rijksweg A4 kenmerkt 
zich door een hoge dynamiek; de laatste jaren zijn diverse functies in 
het gebied veranderd en uitgebreid. De ruimtelijke opbouw is in grote 
lijnen hetzelfde gebleven met diepe kavels die vanaf de Vliet het 
gebied insteken tot aan de rijksweg A 4 . De verdere verdichting 
ontstaat steeds vanaf de Vliet en vanaf de rijksweg A13 bij het 
toekomstige bedrijventerrein Hoornwijck. Hierdoor is er vanaf de oude 
ontginningsas de Vliet slechts op enkele punten nog zicht op de 
rijksweg A 4 . 

Effecten 
Als gevolg van de centrale doorsnijding van het stadsrandgebied zal 
een gedeeltelijke herinrichting noodzakelijk zijn. De bestaande woon
functie kan naar verwachting worden gehandhaafd. 

In plaats van een viaductspoor kan ook een aardebaan worden 
toegepast. In dat geval neemt de visuele hinder toe, doordat zichtrela-
ties worden onderbroken en de ruimtelijkheid van het gebied afneemt. 
Daarnaast heeft een aardebaan een grote invloed op de structuur -
ontstaan van een groot restgebied - en de bereikbaarheid van het 
gebied. Hiervoor zijn twee inpassingsvoorstellen gedaan. 

Inpassings voors tellen 
Aan de westzijde van de HSL wordt het idee van een stadsrandzone 
gehandhaafd. De restruimte aan de oostzijde van de HSL wordt 
opnieuw ingericht. Aan de westzijde van de HSL kunnen de klein
schalige recreatieve functies - die als gevolg van de HSL verdwijnen -
worden teruggebracht. Deze functies kunnen in een bosrijke omge
ving rondom de woonbuurt Leeuwenbergh worden gelokaliseerd, 
teneinde de visuele hinder van de HSL te verminderen. 
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Structuur stadsrand Leeuwenbergh 

Inpassingsvoorstel 1 

Inpassingsvoorstel 2 

= wonen en recreatie 
= bedrnven 



In de restruimte aan de oostzijde van de HSL kunnen de te verplaat
sen grootschalige functies worden teruggebracht. Hiervoor zijn twee 
varianten mogelijk: 

Aan de zuidzijde wordt een bedrijventerrein met de ontsluiting 
gekoppeld met het toekomstige bedrijventerrein Hoornwijck. 
Aan de noordzijde kan een kleinschaliger bedrijventerrein 
worden ingericht, aansluitend op de ontsluiting langs de 
spoorlijn Den Haag-Gouda. Tussen beide terreinen ligt de 
golfbaan, die wordt ontsloten via de reeds bestaande ontslui
t ingsweg langs Park Leeuwenbergh (inpassingsvoorstel 1). 
Het gehele restgebied wordt een recreatief gebied met golf
baan, park, volkstuinen, etc. (inpassingsvoorstel 2). Dit voorstel 
biedt met name mogelijkheden bij de toepassing van een 
aardebaan. Bij de toepassing van een viaductspoor ligt deze 
oplossing minder voor de hand. 

Ypenburg 

beoordelingscriterium waarde effect lengte score 

toekomstwaarde doorsnijding structuren en patronen 
ontwikkel ingsmogel i jkheden 

1 
1 
2 

0 
+ 1 
-1 

0 

1,1 
2.6 

0 
+ 1.1 
-5,2 

gebruikswaarde functieverandering 
restgebieden 

2 
1 

-1 
2 

0,6 
2,0 

-1.0 
-4,0 

belevingswaarde beeldkwaliteit 
zichtli jnen en oriëntatie 

2 
2 

-1 
0 

0,5 
0 

-1.0 
0 

6.10.7 Delft 

De rijksweg A13 vormt een sterke begrenzing van het stedelijk gebied 
van Delft. De stedelijke bebouwing is de rijksweg A l 3 zeer dicht 
genaderd. 
In het gebied aan de oostzijde van de ri jksweg A 1 3 worden twee 
deelgebieden onderscheiden: 

de bestaande stadsrand van Delft; 
de VINEX-locatie Delfgauw-Emerald. 

Stadsrand Delft 

Kwaliteiten 
Tussen de rijksweg A13 en de verder oostelijk gelegen Zuideindse 
Weg en Middelweg bevinden zich diverse stadsrandfuncties die van 
groot belang zijn voor de inwoners van Delft. De bereikbaarheid 
vanuit Delft is redelijk goed door de haakse verbindingen onder de 
rijksweg A13. Deze verbindingen zijn van groot belang voor het 
functioneren van de stadsrandzone en vormen tevens belangrijke 
ruimtelijke dragers in het gebied. 
De HSL heeft nauwelijks invloed op de ruimtelijke eenheden binnen 
het raamwerk van routes. Door de strakke bundeling met de rijksweg 
A13 blijven deze eenheden intact. Op de verbindingen - de ruimtelijke 
en functionele dragers - heeft de HSL wel invloed. 
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Effecten 
De ruimtelijke en functionele continuïteit van de Brasserskade is door 
de rijksweg A13 reeds geblokkeerd. Het gebied aan de oostzijde van 
de rijksweg A13 is structureel anders dan het gebied aan de westzi j
de. Door de strakke bundeling van de HSL met de rijksweg A13 zijn 
de effecten naar verwachting gering. 
De continuïteit van de Pijnackersche Vaart is in de huidige situatie 
reeds verstoord door de rijksweg A13 . De HSL verbreedt de doorsnij
ding meer structureel dan bij de Brasserskade, doordat structurerende 
bebouwing moet worden geamoveerd. 

Inpassingsmogelijkheden 
Langs de rijksweg A13 bevindt zich thans fragmentarisch een 
parallelweg, deels voor langzaam verkeer, deels voor openbaar 
vervoer en deels voor alle verkeer. Teneinde de totale infrabundel ook 
op lokaal niveau structurerend te laten worden, vormt een doorlopen
de parallelweg een mogelijke verbetering van de bereikbaarheid van 
het stadsrandgebied. Het vanuit de VINEX-locatie Delfgauw-Emerald 
verlengen van deze parallelweg in noordelijke richting is ook mogelijk, 
maar kan leiden tot een grotere inbreuk op de Pijnackersche Vaart. 

Delfgauw-Emerald 

Toekomstige kwaliteiten 
De VINEX-locatie Delfgauw-Emerald is functioneel nauw verbonden 
met Delft via de Delfgauwse Weg, de te verlengen provinciale weg 
N470 en de nieuw te maken onderdoorgang voor langzaam verkeer 
en openbaar vervoer onder de rijksweg A13 in de richting van het 
sportpark Oudelaan. De locatie wordt met een centrale ontsluiting 
door het gebied aangesloten op de verlengde N470. Vanwege de 
geluidcontouren van de ri jksweg A13 is aan de westzijde een 
bufferzone opgenomen met bedrijventerrein en groengebied. 

Effecten 
De HSL heeft geen directe effecten op de toekomstige woonbe
bouwing van Delfgauw-Emerald. De verlenging van de provinciale 
weg N470 ondervindt geen noemenswaardige invloed van de HSL. 
De HSL snijdt de bufferzone aan, waardoor deze zone iets smaller 
wordt . Verplaatsing van de in de bufferzone geplande groenvoorzie
ningen en bedrijven naar een andere locatie in de wijk heeft mogelijk 
consequenties voor het aantal te realiseren woningen in Delfgauw-
Emerald en als gevolg daarvan ook voor de grondexploitatie. Tussen 
de HSL en de rijksweg A13 ontstaat een smalle restzone. 
De HSL wordt aan de oostzijde voorzien van geluidschermen, hetgeen 
- afhankelijk van de inrichting van de bufferzone - de visuele barrière 
tussen Delfgauw-Emerald en Delft kan versterken. Overigens vormen 
de op- en afritten van de rijksweg A13 in de huidige situatie al een 
visuele barrière. 

De geprojecteerde verbinding voor langzaam verkeer en openbaar 
vervoer zal als gevolg van de ligging van de HSL over grotere lengte 
half-verdiept moeten worden aangelegd. De fysieke kwaliteit van de 
verbinding verslechtert hierdoor. De reststrook tussen de HSL en 
rijksweg A13 verslechtert de mogelijkheden om de route ruimtelijk en 
functioneel in te passen. 
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Inpassingsmogelijkheden 
Langs de rijksweg A13 ligt een parallelweg, die bij verlegging naar de 
oostzijde van de HSL een goede functie kan vervullen voor Delfgauw-
Emerald. De invulling van de reststrook tussen HSL en de rijksweg 
A 1 3 zal verzorgd moeten gebeuren, opdat er geen 'rommelstrook' 
ontstaat. Wellicht is hier een beperkte natuurfunctie mogelijk. 
De nieuw aan te leggen verbinding voor langzaam verkeer en open
baar vervoer zal in de vormgeving overzichtelijk moeten worden uitge
werkt. Structurele verbeteringen zijn niet mogelijk. 

Delft 

beoordelingscriterium waarde effect lengte score 

toekomstwaard« doorsnijding structuren en patronen 
ontwikkel ingsmogel i jkheden 

3 
1 

-2 
+ 1 

0,2 
0,2 

-1,2 
+ 0.2 

gebruikswaarde functieverandering 
restgebieden 

2 
1 

-1 
-1 

1,3 
1,3 

-2,6 
-1.3 

belevingswaarde beeldkwaliteit 
zichtl i jnen en oriëntatie 

1 
1 

-1 
0 

1.0 
0 

-1.0 
0 

6.10.8 Rotterdam 

Tracé WB3 doorsnijdt in Rotterdam drie te onderscheiden deelgebie
den: 

de zone langs de rijksweg A13 ; 
het Noordrandgebied; 
de omgeving van de Overschiese Kleiweg. 

Zone rijksweg A13 

Kwaliteiten 
De geplande aansluiting van de rijksweg A16 /A13 op de rijksweg 
A13 heeft dermate veel gevolgen voor het gebied dat de effecten van 
de HSL marginaal zijn. Aangenomen wordt dat de ruimtelijke kwalitei
ten van de parallelweg langs de rijksweg A13 als gevolg van de 
aanleg van de genoemde aansluiting veranderen. De effecten van de 
HSL op deze kwaliteiten zijn daarom niet gescoord. 

Effecten 
Aan de noordzijde van de geplande rijksweg A16 /A13 ontstaat een 
brede tussenstrook tussen de HSL en de rijksweg A13. mede als 
gevolg van de passage langs de verzorgingsplaats Ruyven. 
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Noordrandgebied 

Toekomstige kwaliteiten 
Noordrand I is een grootstedelijk project - nieuwe woon- en werkloca-
tie - gelegen tussen Schiebroek en Overschie. De realisatie van het 
plan staat ter discussie in verband met een aantal gekoppelde 
afhankelijkheden, waaronder de luchthaven Zestienhoven. Aangeno
men wordt dat het zuidwestelijke gedeelte van het plangebied dat 
voor tracé WB3 van belang is redelijk onafhankelijk van deze discus
sie staat en daardoor qua planstructuur weinig zal veranderen. In 
hoofdlijnen worden de kwaliteiten van het plan bepaald door de goede 
bereikbaarheid vanaf de rijksweg A13 , één grote stadsas voor alle 
verkeer tussen de bestaande stad en de Noordrand en een centraal 
gelegen waterplas. 

Effecten 
De HSL doorsnijdt het Noordrandgebied met een horizontale en 
verticale slinger die zich voor een gedeelte in de geprojecteerde 
waterplas bevindt en alleen daar ook zichtbaar is. Meer noordelijk ligt 
de HSL verdiept in het op de luchthaven Zestienhoven geprojecteerde 
woongebied. In het gehele plangebied kunnen bestaande en nieuwe 
verbindingen op maaiveld in stand worden gehouden. 

In het zuidelijke gedeelte van Noordrand I zijn twee stedebouw-
kundige effecten aan de orde. 
Als gevolg van de geluidhinder kunnen vier geprojecteerde woonbuur
ten niet geheel worden gerealiseerd. Het verlies bedraagt ongeveer 
0,6 ha. Hierdoor worden de mogelijkheden voor een samenhangende 
buurt met een goede woonkwaliteit beperkt. 
De bestaande en toekomstige woonbuurten ontlenen hun kwaliteiten 
voor een deel aan de geplande waterplas, die in het orthogonale 
ontwerp een sterke binding geeft. Deze wordt echter juist op deze 
plek in een boog doorsneden door de HSL, waardoor het uitzicht op 
de plas en de bruikbaarheid van de plas verslechteren. 

Inpassingsmogelijkheden 
Het is noodzakelijk om ter compensatie van het verlies aan kwalitei
ten, van de nood een deugd te maken. De kleinere woonbuurten 
krijgen een nieuwe en bredere recreatieve rand langs de plas. De plas 
zelf wordt doorsneden door een 'HSL-pier' die een tweede ruimte 
creëert binnen de waterplas. Deze ruimte kan worden benut als haven 
of zwemplas. 

Overschiese Kleiweg 

Kwaliteiten 
De Overschiese Kleiweg is een belangrijke ruimtelijke drager in het 
kleinschalige stadsrandgebied tussen de luchthaven Zestienhoven en 
de grootschalige gebieden rond de spoorlijn Rotterdam-Gouda en de 
rijksweg A20 . Het gebied heeft een grote betekenis voor de stad, 
hetgeen mag blijken uit de plannen voor het Noordrandgebied, waarbij 
de functie en inrichting van het stadsrandgebied geheel intact blijven. 

studie tracé WB3. aanvulling op het MER, december 1995 155 



Effecten 
De HSL doorsnijdt het kleinschalige stadsrandgebied centraal, haaks 
en hoog, hetgeen in het gehele gebied een groot schaalcontrast 
oplevert. Vooral de confrontatie bij de Overschiese Kleiweg is groot. 

Inpassingsmogelijkheden 
Het functioneren van het oude lint en de volkstuincomplexen kan voor 
een gedeelte worden opgelost door onder de HSL onderdoorgangen 
aan te brengen. Het schaalcontrast is alleen oplosbaar met een ander 
baanconcept dan de thans gedachte aardebaan. Bij een verdiepte 
ligging van de HSL vormt de kruising met de ri jksweg A 2 0 echter een 
dwangpunt, waardoor de HSL niet ti jdig kan dalen om de Overschiese 
Kleiweg ongehinderd te passeren. Als gevolg hiervan moet de Over
schiese Kleiweg of plaatselijk ongeveer 2,0 m worden verhoogd of 
ongeveer 80 m in noordelijke richting worden omgelegd. In beide 
gevallen moet bovendien de watergang worden afgesloten, waardoor 
de continuïteit van de Overschiese Kleiweg verder wordt aangetast. 

Het is moeilijk in te schatten wat er - als gevolg van de HSL - in de 
toekomst met het gebied gebeurt. Het is mogelijk dat de rigoureuze 
doorsnijding door de HSL hier letterlijk en figuurlijk een opening biedt 
in de discussie over de 'beschikbaarheid' van het gebied. Het 
stadsrandgebied is immers te beschouwen als een sleutelgebied 
tussen de stad en de Noordrand en leent zich daardoor goed voor 
stedelijke ontwikkelingen en structurerende verbindingsroutes tussen 
stad en Noordrand. 

Rotterdam 

beoordelingscriterium waarde effect lengte score 

toekomstwaarde doorsnijding structuren en patronen 
ontwikkelingsmogelijkheden 

3 
2 

-2 
-2 

0,9 
1.1 

-5.4 
-4,4 

gebruikswaarde functieverandering 
restgebieden 

2 
1 

0 
-1 

0 
2.3 

0 
-2,3 

belevingswaarde beeldkwaliteit 
zichtlijnen en oriëntatie 

2 
2 

0 
-1 

0 
1,1 

0 
2,2 

6.10.9 Samenvatting 

De bestaande situatie en de toekomstige ruimtelijke structuur in het 
studiegebied van tracé WB3 zijn voor een groot gedeelte aangepast 
aan de reeds aanwezige grootschalige infrastructuur. Door de 
bundeling met deze infrastructuur zijn de toegevoegde effecten van 
tracé WB3 op de matige ruimtelijke kwaliteit in het algemeen relatief 
gering. 
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Tracé WB3 heeft slechts een beperkte invloed op de structuur van de 
VINEX-lokaties. De locaties Ypenburg en Delfgauw-Emerald worden in 
de randzone doorsneden, waardoor de directe invloed op de geplande 
woongebieden gering is. Wel kan er sprake zijn van een tweede orde 
effect, wanneer verlies aan geplande groenvoorzieningen of bedrijven
terreinen in de randzone elders in het woongebied wordt gecompen
seerd. Als gevolg hiervan neemt de capaciteit voor woningbouw van 
de betreffende locatie af. 
In de VINEX-locatie Noordrand I is tracé WB3 in een toekomstige 
waterplas ten zuiden van de bestaande luchthaven geprojecteerd. Hier 
lijkt een verantwoorde inpassing mogelijk. Als de bestaande luchtha
ven wordt opgeheven, kunnen de aldaar geprojecteerde woongebie
den als gevolg van tracé WB3 niet geheel volgens het ontwerp-
structuurplan worden gerealiseerd. Door een relatief geringe aanpas
sing van de plannen voor de woonbebouwing lijkt een goede inpas
sing van tracé WB3 evenwel mogelijk. 

In het overgangsgebied tussen de VINEX-locatie Noordrand I en de 
bestaande stad kruist tracé WB3 de Overschiese Kleiweg. De fysieke 
barrière van de HSL kan door ruime onderdoorgangen worden 
beperkt. Het schaalcontrast is echter moeilijk te beperken. 

Onderzocht is in hoeverre tracé WB3 de barrière tussen de VINEX-
locaties en de bestaande steden versterkt. Hiertoe is de barrièrewer
king van de HSL in een drietal aspecten 'ont leed' : 

fysieke barrière; 
ruimtelijke (stedebouwkundige) barrière; 
visuele barrière. 

De HSL blijkt nauwelijks van invloed op de fysieke barrière, doordat 
alle kruisende infrastructuur op ongeveer dezelfde wijze als in de 
bestaande situatie in stand wordt gehouden. 
De stedebouwkundige barrière is reeds zonder HSL aanzienlijk, 
doordat aan weerszijden van de bestaande ri jkswegen bufferzones 
met met geluidgevoelige functies zijn gerealiseerd of gepland. Door de 
HSL worden deze bufferzones niet vergroot, zodat de effecten ten 
aanzien van het versterken van de ruimtelijke barrière gering zijn. 
De visuele barrière is wel aanwezig. De gebundelde grootschalige 
infrastructuur wordt door de toevoeging van de HSL nog dominanter 
in de omgeving. Door een verantwoorde vormgeving van de HSL en 
het lange en hoge spoorviaduct over de rijksweg A 4 , het Prins 
Clausplein en het knooppunt Ypenburg kunnen de negatieve effecten 
hiervan mogelijk worden verminderd. 

De invloed van de HSL op de stadsrandgebieden van Voorburg en het 
park Leeuwenbergh zijn relatief groot. De effecten voor de stadsrand 
van Delft zijn door de strakke bundeling van de HSL met de rijksweg 
A13 relatief gering. 
In de stadsrand van Voorburg wordt een aantal recreatieve functies 
doorsneden en ontstaat een restruimte tussen de HSL en de rijksweg 
A 4 . Voor dit gebied zal een nieuw inrichtingsplan moeten worden 
gemaakt. 
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Ook in het stadsrandgebied tussen het Prins Clausplein en het 
knooppunt Ypenburg wordt een aantal recreatieve voorzieningen 
doorsneden, waaronder een golfbaan. Ook voor dit gebied zal een 
nieuw inrichtingsplan moeten worden opgesteld, waarbij een inrich
ting met een onder de HSL doorgaande verkavelingsstructuur of een 
zelfstandige ontwikkeling van de ruimte tussen de HSL en de rijksweg 
A4 tot de mogelijkheden behoren. 
De woonfunctie van het park Leeuwenbergh kan naar verwachting 
gehandhaafd blijven. 

tracé WB3 

beoordelingscriterium score 

toekomstwaarde doorsnijding structuren en patronen 
ontwikkel ingsmogel i jkheden 

-9,9 
-14,7 

gebruikswaarde functieverandering 
restgebieden 

-3,6 
-12,3 

belevingswaarde beeldkwaliteit 
zichtli jnen en oriëntatie 

-8,3 
-4,4 
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6.11 Kosten 

De totale kosten voor de aanleg van tracé WB3 worden geraamd op 
4,1 miljard gulden. De kosten zijn geraamd op het niveau van PKB 1 
en het prijspeil van 1993 (zie paragraaf 7.4.2). 

De belangrijkste kosten zijn: 
tunnel en open tunnelbak bij Leiderdorp, Zoeterwoude-Rijndijk 
en Zoeterwoude-Dorp; 
doorgaand spoorviaduct over de rijksweg A4 bij Leidschendam, 
het Prins Clausplein en het knooppunt Ypenburg; 
open tunnelbak onder de luchthaven Zestienhoven. 

In de kostenraming zijn tevens de (extra) kosten opgenomen voor: 
geluidwerende voorzieningen langs de HSL; 
het opnemen van de bestaande parallelwegen en fietspaden 
langs de rijksweg A13 en het opnieuw aanleggen van deze 
wegen aan de oostzijde van de HSL; 

de tijdelijke verschuiving van rijbanen bij het knooppunt Ypen
burg; 
de tijdelijke verschuiving van rijbanen bij het Prins Clausplein; 
de fasering van de werkzaamheden en de tijdelijke verschuivin
gen van de rijbanen bij de pergolaconstructie over de rijksweg 
A4 bij Leidschendam; 
het niet onmogelijk maken van ontsluitingen van VINEX-loca-
ties; 
compensatie volgens het Structuurschema Groene Ruimte. 

In de kostenraming is geen rekening gehouden met de vergoeding van 
vergeefs gemaakt planontwikkelingskosten bij VINEX-locaties 
(Ypenburg, Delfgauw-Emerald en Noordrand I) en kosten voor de 
aanpassing van deze plannen. 

Voor een aantal in hoofdstuk 5 beschreven subvarianten in tracé WB3 
kan de volgende kostenindicatie worden gegeven: 

passage Leiderdorp met een hoge ligging van de rijksweg A4 
(- 200 miljoen gulden); 
toepassing van een kokerligger tussen het Forepark en het 
knooppunt Ypenburg (+ 100 miljoen gulden); 
toepassing van een aardebaan tussen het Prins Clausplein en 
het knooppunt Ypenburg (- 50 miljoen gulden); 
verdiepte ligging ter plaatse van de Overschiese Kleiweg 
( + 100 miljoen gulden). 
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6.12 Vervoerskundige aspecten 

Ontwerpsnelheid 
In het ontwerp van tracé WB3 is een fundamenteel ontwerpuitgangs
punt losgelaten. Bij het voorkeurstracé A1/F wordt over de volle 
lengte een ontwerpsnelheid van 300 km/h aangehouden. In tracé 
WB3 wordt echter ter hoogte van de VINEX-locatie Ypenburg - en 
dus midden in het tracé - een snelheidsbeperking voorzien van 
ongeveer 250 km/h. 
Als de ontwerpsnelheid van 300 km/h over de volle lengte wordt 
aangehouden - door middel van variant WBO - resulteren een minder 
strakke bundeling met de rijkswegen A4 en A13 en een toename van 
de kosten met ongeveer 450 miljoen gulden (zie paragraaf 5.4). 

De snelheidsbeperking ter hoogte van Ypenburg leidt tot een reële 
dreiging van precedentwerking. Als ook op andere tracédelen de 
snelheid tot 250 km/h wordt beperkt, ontstaan significante inpas-
sings- en kosteneffecten. Daar staat tegenover dat het beperken van 
de snelheid niet te negeren effecten heeft op de substitutiedoelstellin
gen en het exploitatieresultaat. 

Door de snelheidsbeperking voldoet tracé WB3 formeel niet aan de 
gemaakte afspraken in PBKA-verband: voor nieuwe lijnen een 
snelheid van 300 km/h en voor aangepaste bestaande lijnen een 
snelheid van 200 km/h. Bovendien is in Europa een ontwikkeling 
zichtbaar, waarbij de rijsnelheden nog verder worden opgevoerd naar 
350 tot 400 km/h. 

Treindiensten 
Voor tracé WB3 wordt in principe uitgegaan van hetzelfde patroon 
van treindiensten als bij het voorkeurstracé A 1 . Naast de HST-
diensten tussen station Rotterdam CS en Schiphol wordt de mogelijk
heid van binnenlands medegebruik voorzien, alsmede HST-verbindin-
gen via de bestaande lijn tussen de stations Rotterdam CS en Den 
Haag CS. 

Reistijd 
Op de vorige pagina is het snelheid-wegdiagram van tracé WB3 afge
beeld. De reistijd tussen Schiphol en Rotterdam bedraagt ongeveer 22 
minuten. 

Shuttlehalte 
De mogelijke aanleg van een shuttlehalte voor het stadsgewest 
Haaglanden ter hoogte van het Prins Clausplein ligt niet voor de hand. 
Gelet op de extensieve ontwikkeling van de VINEX-locatie Ypenburg 
is het uiterst twijfelachtig of een shuttlehalte een voldoende groot 
reizigersaanbod kan genereren. 
In het patroon van treindiensten wordt reeds uitgegaan van HST-
verbindingen via de bestaande lijn tussen de stations Rotterdam CS 
en Den Haag CS, alsmede van intercity-verbindingen via de bestaande 
lijn met 'cross-platform' verbindingen op station Rotterdam CS. Zowel 
voor de reizigers uit het stadsgewest Haaglanden als voor de reizigers 
uit het stadsgewest Leiden bieden deze verbindingen via de bestaan
de lijn een directe aansluiting op de HSL. 
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Tot slot moet worden opgemerkt dat het halteren van internationale 
treinen leidt tot een verdere toename van de reistijd voor de HST-
verbindingen tussen station Rotterdam CS en Schiphol. 

Naast deze vervoerstechnische factoren blijkt de realisatie van een 
shuttlehalte op basis van het ontwerp van tracé WB3 om technische 
redenen niet mogelijk. 
In het horizontaal alignement is voor de realisatie van een station een 
rechtstand nodig van tenminste 430 m; de benodigde perronlengte 
voor een dubbel treinstel. In het verticaal alignement mag de helling 
ter plaatse van een station maximaal 0 ,125% bedragen. 
Omdat de HSL ter hoogte van het Prins Clausplein zowel in een 
horizontale boog als in een verticale boog ligt, moet het ontwerp van 
tracé WB3 zeer drastisch worden aangepast om de realisatie van een 
shuttlehalte mogelijk te maken. In dat geval ligt een keuze voor 
variant WBH meer in de rede. De voor- en nadelen van variant WBH 
staan beschreven in paragraaf 5.4. 

Exploitatieresultaat 
Uitgaande van het voorkeurstracé A1 uit PKB 1 verwacht de beoogde 
exploitant van de HSL dat een keuze voor tracé WB3 leidt tot een 
verslechtering van het exploitatieresultaat van ongeveer 160 miljoen 
gulden in contante waarde cumulatief op lange termijn, ofwel 
ongeveer 10 miljoen gulden per jaar. 

Het verschil in exploitatieresultaat wordt bepaald door een groot 
aantal factoren, waarvan de belangrijkste zijn: 

de langere reistijd van tracé WB3; 
de grotere lengte van tracé WB3. 

Conform internationale afspraken leidt een toename van de reistijd tot 
een verlaging van het procentuele aandeel van de exploitant in de 
totale opbrengsten en een verhoging van de procentuele bijdrage in 
de totale kosten. De ongeveer 2 minuten langere reistijd van tracé 
WB3 leidt voor het binnenlandse treinverkeer en voor de bestemmin
gen in België tot een merkbare verslechtering van 2,5 tot 10%. 
Daarnaast wordt een lichte daling van het aantal reizigers verwacht. 

De grotere lengte van tracé WB3 leidt tot een verhoging van de 
onderhoudskosten en andere kilometerafhankelijke kosten. 

studie tracé WB3, aanvulling op het MER, december 1995 162 



6.13 Samenvatting effecten 

In deze paragraaf worden de effecten van tracé WB3 samengevat. In 
bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de kwantitatieve effecten. 

Landschap 
Ondanks de bundeling met de rijkswegen A4 en A13 en de in 
hoofdstuk 2 beschreven autonome ontwikkeling zijn de effecten van 
tracé WB3 op de landschappelijke waarden relatief groot. 
De Haarlemmermeerpolder wordt over grote lengte schuin doorsne
den, waardoor de openheid en de oriëntatie worden aangetast. In de 
gebieden langs de rijkswegen A4 en A13 leiden de aanleg van de 
tracé WB3 en de toepassing van geluidschermen tot een groot aantal 
'geringe' en 'matige' effecten op de landschappelijke waarden. 

Ecologie 
Als gevolg van de bundeling met de rijkswegen A4 en A13 en de in 
hoofdstuk 2 beschreven autonome ontwikkeling is tracé WB3 vooral 
gunstig voor wat betreft het beoordelingscriterium 'verstoring'. 
Daar staat tegenover dat tracé WB3 over grote lengte ecologisch 
waardevolle gebieden doorsnijdt, waardoor het kwantitatief biotoop
verlies aanzienlijk is. Daarnaast ontstaan op verschillende plaatsen 
langgerekte restruimten tussen de HSL en de rijkswegen A4 en A l 3, 
waardoor de gebieden langs deze rijkswegen verder versnipperen. 

Bodem en water 
Als gevolg van de verdiepte passages ter plaatse van de Ringvaart 
Haarlemmermeer, in Leiderdorp en Zoeterwoude-Rijndijk en ter plaatse 
van de luchthaven Zestienhoven wordt de bodem over een lengte van 
8,65 km vergraven. 
Daarnaast doorsnijdt tracé WB3 drie bodembeschermingsgebieden9: 
het Ade-gebied, het natuurreservaat Westeinde en de Akkerdijksche 
Polder. 

Wonen 
De effecten van tracé WB3 op bestaande woongebieden betreffen 
voornamelijk doorsnijdingen van lintbebouwingen en verspreide woon
bebouwing. In de meeste gevallen moeten enkele woningen worden 
aangekocht. 
Ten aanzien van toekomstige woongebieden is tracé WB3 in die zin 
gunstig dat de HSL over grote lengte in de geluidhinderzone van de 
rijkswegen A4 en A1 3 is geprojecteerd. In de plannen voor de VINEX-
locaties Leidschenveen, Ypenburg en Delfgauw-Emerald is in deze 
zones geen woonbebouwing voorzien. De VINEX-locatie Noordrand I 
wordt decentraal doorsneden. Ondanks de verdiepte ligging van de 
HSL zullen de plannen voor de nieuwe woonbebouwing moeten 
worden aangepast. 

De status van bodembeschermingsgebieden in het beoordelingskader wordt 
nader toegelicht in de inleiding van paragraaf 2 .3. 
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Werken 
Het gebied langs de rijkswegen A4 en A l 3 wordt gekenmerkt door de 
aanwezigheid van een groot aantal - veelal kleine - bedrijventerreinen 
en individuele bedrijven. Als gevolg van de bundeling met de rijkswe
gen A4 en A13 doorsnijdt tracé WB3 een groot aantal van deze 
bestaande werkgebieden. Gelet op de aard en de omvang van de 
doorsneden bedrijventerreinen en individuele bedrijven zijn de effecten 
veelal als 'gering' beoordeeld. 
Doordat ook een groot aantal toekomstige bedrijventerreinen in de 
geluidhinderzone van de rijkswegen A4 en A13 is gepland, zijn de 
effecten van tracé WB3 op deze toekomstige werkgebieden aanzien
lijk. Met name het toekomstige bedrijventerrein Hoornwijck wordt 
ongunstig doorsneden. 

Recreatie 
Ter hoogte van Leiderdorp, Leidschendam, Delft en Rotterdam is tracé 
WB3 over grote lengte in stadsrandgebieden geprojecteerd. Als 
gevolg hiervan wordt een groot aantal bestaande recreatieve voorzie
ningen doorsneden. Hierbij gaat het voornamelijk om sportvoorzienin-
gen en volkstuincomplexen. 

Landbouw 
De Haarlemmermeerpolder wordt over grote lengte schuin doorsne
den, waardoor de agrarische structuur van dit gebied wordt aange
tast. 
Door de bundeling met de rijkswegen A4 en A13 blijft de structuur 
van de landbouwgebieden langs deze rijkswegen voor het grootste 
gedeelte intact. In deze gebieden blijven de effecten van de HSL 
beperkt tot het areaalverlies als gevolg van het ruimtebeslag van de 
HSL en het ontstaan van restruimten. 

Geluid 
Bij de beoordeling van de geluidhinder van tracé WB3 zijn de situaties 
met en zonder HSL met elkaar vergeleken. 
Rekening houdend met de aanleg van een groot aantal geluidscher-
men langs tracé WB3 is de toename van het aantal gehinderden 
nagenoeg nihil. De toename van het oppervlak met een geluidbelas
ting van meer dan 50 dB(A) bedraagt 127 ha. 

Sociale aspecten 
Als gevolg van de bundeling met de rijkswegen A4 en A13 en de in 
hoofdstuk 2 beschreven autonome ontwikkeling zijn de effecten van 
tracé WB3 op het woon- en leefmilieu in het algemeen gering. 
Bij het beoordelingsaspect 'wonen ' is reeds opgemerkt dat tracé WB3 
op een aantal plaatsen lintbebouwingen en verspreide woonbe
bouwing doorsnijdt. Het aantal aan te kopen woningen wordt globaal 
geraamd op 55. 

Stedebouw 
De bestaande situatie en de toekomstige ruimtelijke structuur in het 
studiegebied van tracé WB3 zijn voor een groot gedeelte aangepast 
aan de reeds aanwezige grootschalige infrastructuur. Door de 
bundeling met deze infrastructuur zijn de toegevoegde effecten van 
tracé WB3 op de matige ruimtelijke kwaliteit in het algemeen gering. 
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In het stadsrandgebieden van Voorburg en Rotterdam en ter hoogte 
van het park Leeuwenbergh is tracé WB3 niet gebundeld met de 
rijksweg A4, waardoor de gebruikswaarde en de belevingswaarde van 
deze gebieden worden aangetast. De effecten voor de stadsrand van 
Delft zijn door de strakke bundeling van de HSL met de rijksweg A13 
gering. 

Kosten 
De totale kosten voor de aanleg van tracé WB3 worden geraamd op 
4,1 miljard gulden. De kosten zijn geraamd op het niveau van PKB 1 
en het prijspeil van 1993 (zie paragraaf 7.4.2). 

De belangrijkste kosten zijn: 
tunnel en open tunnelbak bij Leiderdorp, Zoeterwoude-Rijndijk 
en Zoeterwoude-Dorp; 
doorgaand spoorviaduct over de rijksweg A4 bij Leidschendam, 
het Prins Clausplein en het knooppunt Ypenburg; 
open tunnelbak onder de luchthaven Zestienhoven. 

Vervoerskundige aspecten 
Voor tracé WB3 wordt in principe uitgegaan van hetzelfde patroon 
van treindiensten als bij het voorkeurstracé A 1 . Naast de HST-
diensten tussen station Rotterdam CS en Schiphol wordt de mogelijk
heid van binnenlands medegebruik voorzien, alsmede HST-verbindin-
gen met station Den Haag CS via de bestaande lijn. 

De reistijd tussen Schiphol en Rotterdam bedraagt ongeveer 22 
minuten. 
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7 VERGELIJKING TRACÉS WB3 EN A1 

7.1 Inleiding 

In paragraaf 1.2 zijn de achtergronden beschreven van de keuze voor 
een vergelijking van tracé WB3 met het voorkeurstracé A 1 , inclusief 
een aantal mogelijke aanpassingen van tracé A 1 . 

De effectbeschrijving en -beoordeling op microniveau aan de hand 
van het beoordelingskader sluit doet niet in alle gevallen recht aan de 
meer grootschalige beleidsthema's uit het rijksbeleid. Om deze reden 
worden de tracés WB3 en A1 in dit hoofdstuk op twee manieren met 
elkaar vergeleken: 

tegen de achtergrond van een aantal belangrijke beleidsthema's 
(paragraaf 7.3); 
op basis van de effectbeoordeling zoals beschreven in hoofd
stuk 6 (paragraaf 7.4). 

7.2 Mogelijke aanpassingen van het voorkeurstracé A1 

In paragraaf 5.1 is aangegeven dat het ontwerp van tracé WB3 in het 
gebied tussen Schiphol en Hoogmade overeenkomt met een mogelijke 
aanpassing - tracóvariant A1g - van het voorkeurstracé A1 op basis 
van de inspraakreacties en de uitgebrachte adviezen op het beleids
voornemen (PKB 1). 
Ten behoeve van de vergelijking van tracé WB3 met tracé A1 worden 
in deze paragraaf de mogelijke aanpassingen van het voorkeurstracé 
A 1 in het kort beschreven voor het gebied tussen Hoogmade en 
Rotterdam. 
Omdat het kabinet zich pas in deel 3 van de PKB zal uitspreken over 
het voorkeurstracé, moeten de beschreven aanpassingen worden 
beschouwd als 'voorlopig' . 

In het kassengebied bij Bleiswijk wordt de aantasting als gevolg van 
de HSL beperkt door de HSL meer haaks door de structuur van het 
kassengebied te leiden en wel op een zodanige wijze dat zo weinig 
mogelijk bestaande glastuinbouwbedrijven worden geraakt. 

7.3 Vergelijking op beleidsthema's 

In deze paragraaf worden de tracés WB3 en A1 beschouwd tegen de 
achtergrond van de volgende onderwerpen uit het rijksbeleid: 

structuur van de Randstad; 
VINEX-locaties; 
Groene Hart. 
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7.3.1 Structuur Randstad 

In het algemeen versterkt de HSL de interne structuur van de Rand
stad door een sterke verbetering van de verbinding tussen Amster
dam, Schiphol en Rotterdam. De reistijd is hierin een belangrijk 
element. De reistijd van tracé WB3 is ongeveer 2 minuten langer dan 
de reistijd van tracé A 1 . 
Afgezet tegen de reistijd van tracé A1 tussen Schiphol en Rotterdam 
van 20 minuten heeft dit verschil een klein effect op het marktaandeel 
van de trein - met name ten opzichte van het autoverkeer - en 
daarmee op de substitutiedoelstellingen. 
In dit licht is tracé A1 iets gunstiger dan tracé WB3. 

Als gevolg van de bundeling met de rijkswegen A4 en A13 past tracé 
WB3 beter in de bestaande stedelijke structuur dan tracé A 1 . Overi
gens is dit tussen Leidschendam en Delft-Noord slechts ten dele het 
geval, omdat de HSL in dit gebied niet strak bundelt met de rijkswe
gen A4 en A13 en bovendien op 8 tot 1 5 m boven maaiveld ligt. 

7.3.2 Ontwikkeling VINEX locaties 

Tracé A1 doorsnijdt de VINEX-locaties Zoetermeer-Oost, Noordrand 
II III en Noordrand l/IPNR. 
Het tracé is zodanig ontworpen dat deze VINEX-locaties zo veel 
mogelijk worden ontzien. In de VINEX-uitvoeringsconvenanten is 
bovendien rekening gehouden met de mogelijke aanleg van tracé A 1 . 

Tracé WB3 doorsnijdt de VINEX-locaties Leidschenveen, Ypenburg, 
Delfgauw-Emerald en Noordrand l/IPNR. 
Ook het ontwerp van tracé WB3 is gericht op het zo veel mogelijk 
ontzien van deze VINEX-locaties, maar in de VINEX-uitvoerings
convenanten is geen rekening gehouden met de mogelijke aanleg van 
tracé WB3. 

De effecten van tracé WB3 op de genoemde VINEX-locaties zijn in 
het kort: 

Leidschenveen: 
Decentrale doorsnijding van een gedeelte van het in ontwikke
ling zijnde bedrijventerrein Forepark l + l l . 
Ypenburg: 
Perifere doorsnijding van de bufferzone aan de westzijde, 
waardoor de planopzet moet worden aangepast. 
Delfgauw-Emerald: 
Perifere doorsnijding van de westelijke zone voor bedrijfsdoel
einden en groenvoorzieningen, waardoor mogelijk de volledige 
planopzet moet worden herzien. 
Noordrand l/IPNR: 
Decentrale doorsnijding van de geprojecteerde waterplas ten 
zuiden van de huidige luchthaven Zestienhoven. 

In het algemeen zullen de plannen voor de ontwikkeling van deze 
VINEX-locaties bij een keuze voor tracé WB3 moeten worden aange
past. Hierdoor zal de ontwikkeling van de VINEX-locaties vertraging 
ondervinden. 
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Het is bovendien aannemelijk dat geplande functies die door de 
aanleg van tracé WB3 niet volledig kunnen worden gerealiseerd elders 
binnen de locaties moeten worden ondergebracht, wat mogelijk ten 
koste gaat van de capaciteit voor woningbouw. Naast een aanpassing 
van de ruimtelijke inrichting kunnen deze mogelijke verschuivingen 
bovendien ook gevolgen hebben voor de grondexploitatie van de 
VINEX-locaties. Daar tegenover staat, dat bij keuze van WB3 extra 
mogelijkheden kunnen ontstaan voor woningbouw. 

7.3.3 Groene Hart 

De tracés WB3 en A1 liggen over ongeveer dezelfde lengte in het 
Groene Hart. Er is echter een wezenlijk verschil: 

tracé WB3 ligt aan de rand van het Groene Hart en is ten 
zuiden van de Ringvaart Haarlemmermeer gebundeld met de 
rijksweg A4; 
tracé A l doorsnijdt tussen Hoogmade en Zoetermeer een open 
gedeelte van het Groene Hart, waarbij de HSL in het ontwerp-
tracé A1g over grote lengte een verdiepte ligging aanneemt of 
bundelt langs de A 4 . 

Naast de directe effecten zoals vergeleken in paragraaf 7.4 is er ten 
aanzien van met name tracé A1 ook sprake van een beleidsmatig 
effect: de rijksoverheid introduceert een nieuw bouwkundig element 
in het Groene Hart. 

Als mogelijk indirect effect zou tracé A1 tussen Hoogmade en 
Zoetermeer na verloop van tijd kunnen worden beschouwd als een 
nieuwe grens van het verstedelijkt gebied, zodat een verdere verste
delijking van het gebied tussen Zoetermeer, de ri jksweg A4 en tracé 
A1 in beeld komt. In PKB deel 1 is beschreven, dat de omvang van 
het gebied ten westen van tracé A1 zodanig is, dat dit als een 
onderdeel van het Groene Hart kan blijven functioneren. 

7.4 Effectvergelijking 

In deze paragraaf worden de effecten van de tracés WB3 en A1 op 
hoofdlijnen met elkaar vergeleken. Omdat deze tracés in het gebied 
tussen Schiphol en Rijpwetering identiek zijn, wordt in de toelichting 
vooral aandacht besteed aan de effecten in het gebied tussen 
Rijp wetering en Rotterdam. 
Voor een gedetailleerd overzicht van de effecten van beide tracés 
wordt verwezen naar bijlage 2. 

studie tracé WB3, aanvulling op het MER, december 1995 169 



vergelijking effecten tracé WB3 ten opzichte van tracé A1 (inclusief mogelijke aanpassingen) 

tracé A1 tracé WB3 

natuurlijk milieu 

landschap openheid 
kleinschaligheid 
oriëntatie 
cultuurhistorische waarde 
aardkundige waarde 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 

ecologie kwanti tat ief biotoopverlies 
kwal . biotoopverlies (verstoring) 
kwal . biotoopverlies (versnippering) 
verbroken ecologische relaties 

0 
0 
0 
0 

•H-

+ 
bodem en water vergraving bodem 

bodembeschermingsgebieden 
grondwaterbeschermingsgebieden 
zand behoefte 
berging baggerspecie 

0 
0 
0 
0 

0 

o 
o o o 

o 

ruimtelijke ordening 

wonen bestaande woongebieden 
toekomstige woongebieden 

0 
0 

+ 

werken bestaande werkgebieden 
toekomstige werkgebieden 

0 
0 

— 

recreatie bestaande voorzieningen 
toekomstige voorzieningen 
recreatieve gebieden 

0 
0 
0 

0 
0 

landbouw verlies areaal 
aantasting structuur 
doorsneden huiskavels 
landinrichtingsprojecten 

o 
o o 

o 

+ 
0 
0 

stedebouw 

toekomstwaarde doorsnijding structuren en patronen 
ontwikkel ingsmogeli jkheden 

0 
0 

+ 
0 

gebruikswaarde functieverandering 
restgebieden 

0 
0 

+ 

belevingswaarde beeldkwaliteit 
zichtli jnen en oriëntatie 

0 
0 

++ 
0 

woon- en leefmilieu * 

geluid en tri l l ing toename aantal gehinderden 
geluidbelast oppervlak > 50 dB(A) 

0 
0 

+ 
++ 

sociale aspecten afname sociale veiligheid 
visuele hinder 
gedwongen vertrek (sloop) 

0 
0 
0 

+ 
+ 
0 

kosten nominale raming 3.1 4 .1 
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7.4.1 Methodiek 

In de tabel op de vorige pagina zijn de kwantitatieve effecten van de 
tracés WB3 en A1 omgezet in relatieve effecten aan de hand van de 
methodiek zoals toegepast in de Nieuwe HSL-Nota (deelrapport 9). In 
het kort kent deze methodiek de volgende stappen: 

keuze van de referentievariant; 
het op 'nul ' stellen van de effecten van de referentievariant; 
het bepalen van de effectverschillen ten opzichte van de 
referentievariant; 
het als volgt omzetten van de effectverschillen in een relatieve 
score: 

verschil kleiner dan 25 %: score 0 
verschil tussen 2 5 % en 7 5 % : score -}- of — 
verschil groter dan 7 5 % : score - f - 1 - of 

Een mogelijk nadeel van deze methodiek is dat ook bij (zeer) kleine 
kwantitatieve effecten relatieve scores worden toegekend. Omdat 
hierdoor mogelijk een vertekend beeld kan ontstaan, moeten de 
relatieve scores altijd in samenhang met de kwantitatieve effecten 
worden beschouwd. 

7.4.2 Toelichting 

Landschap 
Ondanks de bundeling met de rijkswegen A4 en A13 zijn de effecten 
van tracé WB3 op de landschappelijke waarden groter dan de 
effecten van tracé A l . De belangrijkste verschillen treden op bij de 
beoordelingscriteria 'kleinschaligheid' en 'oriëntatie'. 
De relatief gunstige score van tracé A1 wordt mede veroorzaakt door 
de verdiepte ligging in de landschappelijk gevoelige gebieden tussen 
de Oude Rijn en Hazerswoude-Westeinde. Bij tracé WB3 veroorzaken 
met name de doorsnijding van twee Gea-objecten en de hoge kruising 
met de rijksweg A4 ter hoogte van Leidschendam aanzienlijke 
effecten op de landschappelijke waarden. 

Ecologie 
Als gevolg van de bundeling met de rijkswegen A4 en A13 is tracé 
WB3 vooral gunstig voor wat betreft het beoordelingscriterium 
'verstoring'. Daar staat tegenover dat tracé WB3 over grote lengte 
ecologisch waardevolle gebieden doorsnijdt, waardoor het kwanti
tatief biotoopverlies groter is dan bij tracé A 1 . 
Daarnaast ontstaan op verschillende plaatsen langgerekte restruimten 
tussen de HSL en de rijkswegen A4 en A13, waardoor ook de 
versnippering aanzienlijk groter is dan bij tracé A 1 . 

Bodem en water 
Het beoordelingsaspect 'bodem en water' laat geen opmerkelijke 
verschillen zien tussen de tracés WB3 en A 1 . 
De zandbehoefte voor de aanleg van beide tracés is afhankelijk van 
de uitvoeringswijze. Hierbij zijn de hoogteligging van het tracé en de 
bodemgesteldheid bepalende factoren. De uitvoeringswijze zal in de 
fase van het Ontwerp Tracébesluit nader worden uitgewerkt, zodat de 
zandbehoefte voor de aanleg van de tracés WB3 en A1 op dit 
moment nog niet nauwkeurig kan worden vastgesteld. 
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Wonen 
Zowel bij tracé WB3 als bij tracé A1 bestaan de effecten op bestaan
de woongebieden voornamelijk uit een reeks van kleinere effecten: 
doorsnijdingen van lintbebouwingen en verspreide woonbebouwing. 
Het totale aantal aan te kopen woningen is voor beide tracés gelijk. 

Ondanks de bundeling met de rijkswegen A4 en A 1 3 zijn de effecten 
van tracé WB3 op toekomstige woongebieden groter dan de effecten 
van tracé A 1 . Het verschil kan voor een gedeelte worden verklaard 
aan de hand van de VINEX-uitvoeringsconvenanten voor de stadsge
westen Haaglanden en Rotterdam die voor de VINEX-locaties in het 
studiegebied van het voorkeurstracé A1 voorzien in een onderlinge 
afstemming tussen de planvorming voor deze VINEX-locaties en de 
mogelijke aanleg van de HSL. Omdat tracé WB3 in PKB 1 niet als 
voorkeurstracé is gepresenteerd, wordt in de uitvoeringsconvenanten 
geen rekening gehouden met de mogelijke aanleg van de HSL ter 
plaatse van de VINEX-locaties Leidschenveen, Ypenburg en Delf-
gauw-Emerald. 

Werken 
Het gebied langs de rijkswegen A4 en A13 wordt gekenmerkt door de 
aanwezigheid van een groot aantal bestaande en toekomstige 
bedrijventerreinen en individuele bedrijven. Om deze reden scoort 
tracé WB3 op het beoordelingsaspect 'werken' slechter dan tracé A 1 . 

Recreatie 
Ter hoogte van Leiderdorp, Leidschendam, Delft en Rotterdam is tracé 
WB3 over grote lengte in stadsrandgebieden geprojecteerd. Als 
gevolg hiervan wordt een groot aantal bestaande recreatieve voorzie
ningen doorsneden. 
De beoordelingscriteria ' toekomstige voorzieningen' en 'recreatieve 
gebieden' laten geen opmerkelijke verschillen zien tussen de tracés 
W B 3 e n A 1 . 

Landbouw 
Als gevolg van de bundeling met de rijkswegen A4 en A l 3 leidt tracé 
WB3 alleen in de Haarlemmermeerpolder tot een aantasting van de 
agrarische structuur. Zowel in de Haarlemmermeerpolder als in het 
gebied tussen de rijksweg A4 en Hazerswoude-Dorp veroorzaakt 
tracé A1 een nieuwe doorsnijding en daarmee een aanzienlijke 
aantasting van de agrarische structuur. 

Geluid 
Zowel bij tracé WB3 als bij tracé A1 worden over grote lengte 
geluidschermen voorzien. 
Als gevolg van de bundeling met de rijkswegen A4 en A13 zijn de 
toename van het aantal gehinderden bij tracé WB3 nagenoeg nihil. 
Tracé A1 is ook bezien op toename van het aantal gehinderden. Door 
de geluidproductie van al aanwezige infrastructuur is ook hier de 
toename gering (circa 125 extra gehinderden). 

De toename van het oppervlak met een geluidbelasting van meer dan 
50 dB(A) is bij tracé WB3 aanzienlijk kleiner dan bij tracé A 1 : 127 ha 
versus 2.222 ha. 
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Sociale aspecten 
Als gevolg van de bundeling met de rijkswegen A4 en A13 zijn de 
effecten van tracé WB3 op de beoordelingscriteria 'afname sociale 
veiligheid' en 'visuele hinder' kleiner dan de effecten van tracé A l . 
Het totale aantal aan te kopen woningen is voor beide tracés gelijk. 

Stedebouw 
Doordat de bestaande en de toekomstige ruimtelijke structuur van de 
gebieden langs de rijkswegen A4 en A13 voor een groot gedeelte zijn 
aangepast aan de reeds aanwezige grootschalige infrastructuur, zijn 
de toegevoegde effecten van tracé WB3 in het algemeen gering. In de 
stadsrandgebieden van Voorburg, Rijswijk en Rotterdam is tracé WB3 
niet gebundeld met de rijkswegen A4 en A13 , waardoor de gebruiks
waarde en de belevingswaarde van deze gebieden worden aangetast. 

Ter plaatse van de VINEX-locaties Zoetermeer-Oost en Noordrand ll/lll 
veroorzaakt tracé A1 een nieuwe doorsnijding, waardoor met name 
de toekomstwaarde en de belevingswaarde van deze toekomstige 
gebieden ernstig worden aangetast. 

Kosten 
De totale kosten voor de aanleg van tracé WB3 worden geraamd op 
4,1 miljard gulden en liggen daarmee ongeveer 1,0 miljard gulden 
hoger dan de totale kosten voor de aanleg van tracé A 1 . 

Om een vergelijking van tracé WB3 met tracé A1 mogelijk te maken 
zijn voor de kostenraming van beide tracés de uitgangspunten en 
inzichten uit PKB 1 (maart 1994) gehanteerd. Op deze wijze kan -
voortbordurend op de cijfers uit PKB 1 - worden aangegeven hoe de 
investering voor tracé WB3 zich verhoudt tot de investering voor 
tracé A 1 . 

In maart 1994 bedroeg de investering van het voorkeurstracé A1 2,6 
miljard gulden. Hieraan moet een aantal bijstellingen worden toege
voegd van in totaal ongeveer 500 miljoen gulden die gegeven het in 
PKB 1 gepresenteerde ontwerp noodzakelijk zijn. Hierbij gaat het 
onder andere om de verdiepte ligging bij Hazerswoude-Westeinde en 
vastgoedkosten in het kassengebied bij Bleiswijk. 

In de kostenramingen is geen rekening gehouden met kostenwijzigin-
gen als gevolg van gewijzigde technische inzichten en wijzigingen in 
het Programma van Eisen. Deze kostenwijzigingen liggen voor beide 
tracés in dezelfde orde van grootte en zijn daarom niet onderschei
dend. 
In PKB 3 zullen deze kostenwijzigingen, alsmede prijspeilaanpassingen 
wel worden doorgevoerd. 

Vervoerskundige aspecten 
Voor tracé WB3 wordt in principe uitgegaan van hetzelfde patroon 
van treindiensten als bij tracé A 1 . Naast de HST-diensten tussen 
station Rotterdam CS en Schiphol wordt de mogelijkheid van binnen
lands medegebruik voorzien, alsmede HST-verbindingen met station 
Den Haag CS via de bestaande lijn. 
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De reistijd van tracé WB3 tussen Schiphol en Rotterdam bedraagt 
ongeveer 22 minuten, terwijl de reistijd van tracé A1 ongeveer 20 
minuten bedraagt. 

Als gevolg van de langere reistijd tussen Schiphol en Rotterdam is de 
vervoerswaarde van tracé WB3 minder gunstig dan de vervoerswaar
de van tracé A 1 . De langere reistijd en de grotere lengte van tracé 
WB3 leiden naar verwachting tot een verslechtering van het exploita
tieresultaat van ongeveer 160 miljoen gulden in contante waarde 
cumulatief op lange termijn, ofwel ongeveer 10 miljoen gulden per 
jaar. 
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BIJLAGE 1 VARIANTEN WBO EN WBH 

1 INLEIDING 

Deze bijlage bevat de aanvullende informatie over het ontwerp en de 
effecten van de varianten WBO en WBH. Overigens zijn de beschrij
vingen in deze bijlage voornamelijk gericht op de gebieden waar de 
varianten WBO en WBH afwijken van tracé WB3. 

Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van het ontwerp van de varianten 
WBO en WBH. 

In de hoofdstukken 3 en 4 worden de effecten van de varianten WBO 
en WBH beschreven en beoordeeld. Daarnaast wordt in deze hoofd
stukken aandacht besteed aan de vervoerswaarde en de kosten van 
beide varianten. 

In hoofdstuk 5 worden de effecten van de varianten WBO en WBH 
kwalitatief vergeleken met de effecten van variant WB3. 
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2 BESCHRIJVING VARIANTEN WBO EN WBH 

2.1 Variant WBO 

Deze variant combineert een ontwerpsnelheid van 300 km/h -
conform het programma van eisen - met het streven om zo veel 
mogelijk te bundelen met de rijkswegen A4 en A13 . Variant WBO is 
daarmee in grote lijnen vergelijkbaar met de tracévariant die in deel 1 
van de PKB globaal is verkend. 

Als gevolg van de ligging aan de oostzijde van de rijksweg A4 
doorsnijdt variant WBO het in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein 
Forepark l + l l . Voor de passage door de VINEX-locatie Ypenburg 
wordt de aanleg van een gesloten tunnel voorzien, waarbij één 
horizontale (uitzonderings)boogstraal van 4 .500 m (ontwerpsnelheid 
300 km/h) wordt toegepast. Ter hoogte van Delft komt de HSL aan 
de oostzijde naast de rijksweg A13 te liggen. 

Tussen Schiphol en de Stompwijksche Vaart is variant WBO identiek 
aan tracé WB3. Vanaf de Stompwijksche Vaart ziet variant WBO er 
als volgt uit: 

Leidschendam 
In de polders ten westen van Stompwijk ligt de HSL op ongeveer 1,0 
m boven maaiveld (BS: NAP -3,50 m). Ongeveer 500 m ten noorden 
van de Stompwijksche Vaart gaat de HSL omhoog om eerst de 
Stompwijksche Vaart en vervolgens de verlegde Stompwijkse Weg, 
Kostverlorenweg en Middenweg met een spoorviaduct te kruisen. Ter 
plaatse van deze kruising doorsnijdt de HSL enige woon- en bedrijfs-
bebouwing. 

Vanaf het spoorviaduct over de Kostverlorenweg daalt de HSL in een 
open tunnelbak naar ongeveer 6,0 m onder maaiveld (BS: NAP -10,00 
m) voor de passage door het bedrijventerrein Forepark. De HSL kruist 
de oostelijke aansluiting van de Landscheidingsweg (rijksweg N14) op 
de rijksweg A4 en de Sprinterlijn onderlangs en bundelt vervolgens 
aan de oostzijde met de hoofdontsluitingsweg van het Forepark 
(Donau). 

Mei het oog op de verdere ontwikkel ing van het bedrijventerrein Forepark is 
gekozen voor de toepassing van een open tunnelbak in aansluiting op de 
verdiepte passage door de VINEX-locatie Ypenburg. 
Naast de weergegeven oplossing is ook een subvariant onderzocht, waarbij de 
HSL de Landscheidingsweg en de Sprinterlijn met een spoorviaduct kruist, om 
vervolgens af te dalen naar de tunnel onder het Prins Clausplein. In deze 
oplossing vormt de HSL echter een ernstige belemmering voor de inrichtings
mogelijkheden van het Forepark. 

Ypenburg 
Even ten noorden van het Prins Clausplein gaat de open tunnelbak 
over in een gesloten tunnel. In deze tunnel buigt de HSL in oostelijke 
richting af, waarbij de VINEX-locatie Ypenburg wordt doorsneden. 
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De keuze voor de toepassing van een gesloten tunnel word t voornameli|k 
bepaald door de toekomstige woonfunct ie van de VINEX-locatie Ypenburg. Bij 
de toepassing van een open tunnelbak of bij een bovengrondse ligging van de 
HSL wordt de capaciteit van de VINEX-locatie Ypenburg verkleind en moet 
bovendien de geplande stedebouwkundige structuur aanzienlijk worden 
aangepast. 

Delft 
Aan de zuidzijde van de Brasserskade stijgt het maaiveld van onge
veer NAP -4,5 m naar ongeveer NAP +0 ,5 m. Vanuit de tunnel onder 
de VINEX-locatie Ypenburg volgt de HSL deze stijgende lijn op 
ongeveer 5,5 m boven maaiveld, waarbij het sportpark Brasserskade 
wordt doorsneden. 
Evenals de rijksweg A 1 3 kruist de HSL Aan 't Verlaat, de Tweemo-
lentjesvaart, de Tweemolentjeskade en de verder zuidelijk gelegen 
Korftlaan bovenlangs. 

Tussen de Korftlaan en de luchthaven Zestienhoven bundelt de HSL 
aan de oostzijde met de rijksweg A13. Het fietspad aan de oostzijde 
van de rijksweg A13 moet als gevolg hiervan over grote lengte 
worden aangepast. De hoogteligging van de HSL wordt voornamelijk 
bepaald door de huidige hoogteligging van de rijksweg A13 en de 
bestaande oost-west verbindingen die moeten worden gekruist. 

Ter hoogte van de Poortweg doorsnijdt de HSL een recent ontwikkeld 
bedrijventerrein - met onder andere een vestiging van IKEA - aan de 
westzijde. Om de ontsluiting van dit bedrijventerrein en de oostelijke 
aansluiting van de Poortweg op de rijksweg A13 in stand te houden, 
ligt de HSL ter plaatse van deze passage op een spoorviaduct met 
een lengte van ongeveer 500 m. 

Tussen de Poortweg en station Rotterdam CS is variant WBO identiek 
aan tracé WB3. 

2.2 Variant WBH 

Bij de varianten WBO en WB3 kan niet over de volle lengte aan het 
uitgangspunt van strakke bundeling met de ri jkswegen A4 en A13 
worden voldaan. Mede om deze reden is variant WBH ontworpen. 
Bovendien biedt variant WBH de mogelijkheid om ter hoogte van het 
Prins Clausplein een 'station Haaglanden' te realiseren. 

Bij het ontwerp van variant WBH is de randvoorwaarde in acht 
genomen dat ter hoogte van het knooppunt Ypenburg de ontwerp-
snelheid wordt teruggebracht tot 160 km/h (Rh = 1.600 m). 

Tussen Schiphol en de Stompwijksche Vaart is variant WBH identiek 
aan tracé WB3. Vanaf de Stompwijksche Vaart ziet variant WBH er 
als volgt uit: 

Leidschendam 
In de polders ten westen van Stompwijk ligt de HSL op ongeveer 1,0 
m boven maaiveld (BS: NAP -3 ,50 m). 
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Ongeveer 500 m ten noorden van de Stompwijksche Vaart gaat de 
HSL omhoog om eerst de Stompwijksche Vaart en vervolgens de 
verlegde Stompwijkse Weg, Kostverlorenweg en Middenweg met een 
spoorviaduct te kruisen. Ter plaatse van deze kruising doorsnijdt de 
HSL enige woon- en bedrijfsbebouwing. 

Vanaf het spoorviaduct over de Kostverlorenweg daalt de HSL in een 
open tunnelbak naar ongeveer 6,0 m onder maaiveld (BS: NAP -10,00 
m) voor de passage door het bedrijventerrein Forepark. De HSL kruist 
de oostelijke aansluiting van de Landscheidingsweg (rijksweg N I4 ) op 
de rijksweg A4 en de Sprinterlijn onderlangs en bundelt vervolgens 
aan de oostzijde met de hoofdontsluit ingsweg van het Forepark 
(Donau). 

Met het oog op de verdere ontwikkel ing van het bedrijventerrein Forepark is 
gekozen voor de toepassing van een open tunnelbak in aansluiting op de 
verdiepte kruising met het Prins Clausplein. 

Ypenburg 
De HSL kruist de rijksweg A12 onderlangs aan de oostzijde van het 
Prins Clausplein. Vanuit de tunnel onder de rijksweg A12 stijgt de 
HSL naar ongeveer 1,0 m boven maaiveld (BS: NAP 0,00 m). Tussen 
het Prins Clausplein en het knooppunt Ypenburg bundelt de HSL aan 
de oostzijde met de rijksweg A 4 . Aan de oostzijde van het knooppunt 
Ypenburg doorsnijdt de HSL de vestiging van Fokker. 

Tussen het knooppunt Ypenburg en de luchthaven Zestienhoven 
bundelt de HSL aan de oostzijde met de rijksweg A13 . Het fietspad 
aan de oostzijde van de rijksweg A1 3 moet als gevolg hiervan worden 
aangepast. De hoogteligging van de HSL wordt voornamelijk bepaald 
door de huidige hoogteligging van de rijksweg A13 en de bestaande 
oost-west verbindingen die moeten worden gekruist. 

Delft 
Ter hoogte van de afrit Delft-Noord daalt de HSL in een open tunnel
bak naar ongeveer 1,0 m onder maaiveld (BS: NAP -4,95 m), om de 
Brasserskade onderlangs te kruisen. 

De keuze voor de toepassing van een open tunnelbak wordt bepaald door de 
huidige hoogteligging van de Brasserskade (ongeveer 7,0 m boven maaiveld). 
In de huidige situatie wordt de Brasserskade met een viaduct over de r i jksweg 
A 1 3 heen geleid. 

Tussen de Brasserskade en station Rotterdam CS is variant WBH 
identiek aan tracé WB3. 
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3 EFFECTEN VARIANT WBO 

3.1 Landschap 

Met uitzondering van het gebied tussen de Stompwijksche Vaart en 
de Poortweg zijn de effecten van variant WBO identiek aan de 
effecten van tracé WB3. 

Omgeving Stomp wijk, Leidschendam, Voorburg en Rijswijk 
Ter hoogte van de Stompwijksche Vaart buigt de HSL iets af van de 
rijksweg A4. Het effect op de oriëntatie is hierdoor matig. Door de 
lage ligging van de HSL blijft het effect op de openheid gering. 
De hogere ligging bij de kruising met de Stompwijksche Vaart en de 
toepassing van een geluidscherm hebben een matig effect op de 
openheid en de oriëntatie. Ook het effect op de cultuurhistorische 
waarde van de vaart en de bebouwing, alsmede op de kleinschalig
heid van de bebouwing is matig. 

Ter plaatse van de open tunnelbak door het bedrijventerrein Forepark 
zijn de effecten gering. Door de verdiepte ligging worden de visuele 
relaties in stand gehouden. De gesloten tunnel onder de VINEX locatie 
Ypenburg heeft alleen bij de aanleg van de HSL invloed op het 
landschap. Er zijn geen blijvende landschappelijke effecten. 

Omgeving Delft en Pijnacker 
Ter hoogte van de kruising met de Brasserskade wordt het kleinscha
lige karakter van de bebouwing matig verstoord. De kleinschaligheid 
is na de aanleg van de HSL echter voor een deel te herstellen. 
Ten zuiden van de Brasserskade worden het sportpark Brasserskade 
en een deel van de Delftse Hout schuin doorsneden. De kleinschalig
heid en oriëntatie worden hierdoor matig aangetast. Bij de passage 
van de begraafplaats lepenhof is sprake van een geringe aantasting 
van het kleinschalige karakter van dit gebied. 

3.2 Ecologie 

Met uitzondering van het gebied tussen de Stompwijksche Vaart en 
de Poortweg zijn de effecten van variant WBO identiek aan de 
effecten van tracé WB3. 

Omgeving Stompwijk, Leidschendam, Voorburg en Rijswijk 
Als gevolg van de ligging aan de oostzijde van de rijksweg A4 en de 
doorsnijding van de VINEX-locaties Leidschenveen en Ypenburg heeft 
de HSL in dit gebied tussen de Kostverlorenweg en de Brasserskade 
geen effecten op het aspect ecologie. 
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Omgeving Delft en Pijnacker 

kwantitatief biotoopverlies 
Tussen de Brasserskade en de Pijnackersche Vaart treedt over 
verschillende lengtes kwantitatief biotoopverlies op van vegetatie en 
weidevogels: 

rijk weidevogelgebied: 0,3 km; 
gering waardevolle vegetatie: 0,9 km; 
matig waardevolle vegetatie: 0,3 km; 
waardevolle vegetatie: 0 ,75 km. 

kwalitatief biotoopverlies 
Tussen de Brasserskade en de Poortweg is de HSL niet strak gebun
deld met de rijksweg A13 . Als gevolg hiervan ontstaan in het 
noordelijke gedeelte van het recreatiegebied Delftse Hout restruimten 
over een lengte van respectievelijk 300 m en 400 m. 

3.3 Bodem en water 

Met uitzondering van het gebied tussen de Stompwijksche Vaart en 
de Poortweg zijn de effecten van variant WBO identiek aan de 
effecten van tracé WB3. 

Bodembeschermingsgebieden 
In het gebied tussen de Stompwijksche Vaart en de Poortweg 
doorsnijdt variant WBO geen bodembeschermingsgebieden. 

Grondwaterbeschermingsgebieden 
Evenals tracé WB3 doorsnijdt variant WBO geen grondwaterbe
schermingsgebieden. 

Vergraving 
Voor de verdiepte ligging in het Forepark en de tunnel onder de 
VINEX-locatie Ypenburg wordt de bodem over een lengte van 6,1 km 
vergraven. 

3.4 Wonen 

Met uitzondering van het gebied tussen de Stompwijksche Vaart en 
de Poortweg zijn de effecten van variant WBO identiek aan de 
effecten van tracé WB3. 

3.4.1 Bestaande woongebieden 

Leidschendam 
Ter hoogte van de Stompwijkse Weg, de Kostverlorenweg en de 
Middenweg doorsnijdt de HSL enkele woningen. 
Gering effect. 
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Delft 
Aan de noordzijde van Delft doorsnijdt de HSL de l intbebouwing aan 
de Brasserskade centraal. Omdat de HSL ter plaatse van deze 
doorsnijding nog in de tunnel onder de VINEX-locatie Ypenburg ligt, 
zijn er mogelijkheden voor herbouw na de aanleg van de HSL. 
Gering effect. 

3.4.2 Toekomstige woongebieden 

Leidschendam 
Tussen de Middenweg en de Sprinterlijn doorsnijdt de HSL de VINEX-
locatie Leidschenveen perifeer. In het gebied tussen de Landschei
dingsweg en de rijksweg A l 2 wordt op dit moment het bedrijventer
rein Forepark l + ll ontwikkeld. De geplande inrichting van het gebied 
tussen de Middenweg en de Landscheidingsweg is op dit moment 
nog niet exact bekend. Gelet op de geluidcontouren van de rijksweg 
A4 wordt aangenomen dat in dit gebied geen woonbebouwing wordt 
gerealiseerd. 
Geen effect. 

Ypenburg 
Tussen het knooppunt Ypenburg en de Brasserskade wordt de VINEX-
locatie Ypenburg decentraal doorsneden, waarbij de HSL in een 
gesloten tunnel ligt. Uit het 'Stedebouwkundig Plan Buitenplaats 
Ypenburg' (oktober 1994) kan worden afgeleid dat deze tunnel in een 
gedeelte van het plangebied komt te liggen waar woonbebouwing 
met een relatief hoge dichtheid is gepland. 
Ondanks de ondergrondse ligging van de HSL kan de geplande 
woonbebouwing - in verband met mogelijke verzakking - niet zonder 
meer worden gerealiseerd. In grote lijnen zijn er twee mogelijkheden 
om de aanleg van de HSL en de ontwikkeling van Ypenburg op elkaar 
af te stemmen: 

aanvullende maatregelen, zodat ook boven de tunnel kan 
worden gebouwd (extra fundering onder de tunnel of overklui
zing); 
aanpassing van de stedebouwkundige structuur van Ypenburg, 
waarbij de zone boven de tunnel niet wordt bebouwd. 

In beide gevallen wordt de ontwikkeling van de woningbouw in 
Ypenburg zeer ernstig bemoeilijkt. 
Ernstig effect. 

3.5 Werken 

Met uitzondering van het gebied tussen de Stompwijksche Vaart en 
de Poortweg zijn de effecten van variant WBO identiek aan de 
effecten van tracé WB3. 
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3.5.1 Bestaande werkgebieden 

Leidschendam 
Ter hoogte van de Stompwijkse Weg, de Kostverlorenweg en de 
Middenweg doorsnijdt de HSL enkele bedrijven van uiteenlopende 
aard. 
Gering effect. 

In het gebied van de VINEX-locatie Leidschenveen wordt op dit 
moment het bedrijventerrein Forepark l + ll ontwikkeld. Tussen de 
Landscheidingsweg en de Sprinterlijn wordt het noordelijke gedeelte 
van dit bedrijventerrein decentraal doorsneden, waarbij de HSL in een 
open tunnelbak ligt aan de oostzijde van de hoofdontsluit ingsweg van 
het Forepark (Donau). Het is niet zeker of de ontsluitingsstructuur van 
het Forepark en de aanleg van de HSL zodanig op elkaar kunnen 
worden afgestemd dat alle bestaande bedrijven volledig kunnen 
worden ontzien. 
Gering effect. 

Ypenburg 
De vestiging van Fokker op de voormalige luchthaven Ypenburg 
wordt op een afstand van ongeveer 400 m aan de oostzijde gepas
seerd, waarbij de HSL bovendien in een gesloten tunnel ligt. 
Geen effect. 

Het lintvormige bedrijventerrein aan de noordzijde van de Brasserska
de wordt perifeer doorsneden, waarbij de HSL in een gesloten tunnel 
ligt. Voor de aanleg van deze tunnel zal tenminste één bedrijf moeten 
worden verplaatst. 
Gering effect. 

Delft 
De HSL doorsnijdt het bedrijventerrein ter hoogte van de afrit Delft 
decentraal. Als gevolg hiervan zal tenminste één kantoorgebouw 
moeten worden verplaatst. De vestiging van IKEA wordt op korte 
afstand aan de westzijde gepasseerd. 
Gering effect. 

3.5.2 Toekomstige werkgebieden 

Leidschendam 
In het gebied van de VINEX-locatie Leidschenveen wordt op dit 
moment het bedrijventerrein Forepark l + ll ontwikkeld. Aan de 
zuidzijde van de Sprinterlijn wordt het zuidelijke gedeelte van dit 
bedrijventerrein decentraal doorsneden, waarbij de HSL in een open 
tunnelbak ligt. Omdat de HSL in dit gedeelte van het Forepark niet 
kan bundelen met de hoofdontsluit ingsweg (Donau) worden drie tot 
vier geplande kavels doorsneden. 
Gering effect. 
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Ypenburg 
Tussen het knooppunt Ypenburg en de Brasserskade wordt de VINEX-
locatie Ypenburg decentraal doorsneden, waarbij de HSL in een 
gesloten tunnel ligt. Uit het 'Stedebouwkundig Plan Buitenplaats 
Ypenburg' (oktober 1994) kan worden afgeleid dat de HSL het 
geplande bedrijventerrein aan de zuidzijde van het Prins Clausplein 
decentraal doorsnijdt. 
Ondanks de ondergrondse ligging van de HSL kunnen boven de HSL -
in verband met mogelijke verzakking - niet zonder meer bedrijven 

worden gerealiseerd. In grote lijnen zijn er twee mogelijkheden om de 
aanleg van de HSL en de ontwikkeling van Ypenburg op elkaar af te 
stemmen: 

aanvullende maatregelen, zodat ook boven de tunnel kan 
worden gebouwd (extra fundering onder de tunnel of overklui
zing); 
aanpassing van de stedebouwkundige structuur van Ypenburg, 
waarbij de zone boven de tunnel niet wordt bebouwd. 

In beide gevallen wordt de ontwikkeling van bedrijventerreinen in 
Ypenburg bemoeilijkt. 
Matig effect. 

3.6 Recreatie 

Met uitzondering van het gebied tussen de Stompwijksche Vaart en 
de Poortweg zijn de effecten van variant WBO identiek aan de 
effecten van tracé WB3. 

3.6.1 Bestaande voorzieningen en routes 

Delft (1) 
De HSL doorsnijdt het sportpark Brasserskade decentraal. Als gevolg 
hiervan worden twee sportvelden onbruikbaar en zullen twee sport
hallen moeten worden verplaatst. 
Matig effect. 

Aan de noordzijde van de Tweemolentjeskade doorsnijdt de HSL het 
gebied Hertenhorst perifeer aan de westzijde. 
Gering effect. 

De HSL doorsnijdt het sportpark Biesland decentraal aan de westzijde. 
Als gevolg hiervan worden tenminste vier voetbal- en trainingsvelden 
onbruikbaar en zal een verenigingsgebouw moeten worden verplaatst. 
Gering effect. 

Ten zuiden van het sportpark Biesland doorsnijdt de HSL een volks
tuincomplex perifeer aan de westzijde. 
Gering effect. 

In de omgeving van de Korftlaan doorsnijdt de HSL een westelijke 
uitloper van het recreatiegebied Delftse Hout met onder andere een 
parkeerterrein en enkele gebouwen perifeer. 
Gering effect. 
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3.6.2 Toekomstige voorzieningen en routes 

In het gebied tussen de Stompwijksche Vaart en de Poortweg heeft 
variant WBO geen effecten op toekomstige voorzieningen en routes. 

3.6.3 Recreatieve gebieden 

Delft 
De HSL doorsnijdt het recreatiegebied Delftse Hout decentraal aan de 
westzijde over een lengte van 2,8 km, waarbij de HSL over een lengte 
van 1,6 km niet bundelt met de rijksweg A 4 . Als gevolg hiervan heeft 
de HSL vooral invloed op de recreatieve waarde van het noordelijke 
gedeelte van het gebied. 
Score: 3,2. 

3.7 Landbouw 

Met uitzondering van het gebied tussen de Stompwijksche Vaart en 
de Poortweg zijn de effecten van variant WBO identiek aan de 
effecten van tracé WB3. 

Landinrichtingsprojecten 
De HSL doorsnijdt het herinrichtingsproject Rijswijk-Noukoop decen
traal over een lengte van ruim 3,5 km. Door middel van de daarvoor 
ter beschikking staande sectorale instrumenten zijn de projecten 
binnen de landinrichting inmiddels in een ver gevorderde stadium van 
uitvoering. Om deze reden wordt overwogen om het herinrichtings
project als zodanig te beëindigen. 

3.8 Geluid 

Variant WBO bundelt over grote lengte met de ri jkswegen A4 en A13 . 
Bij de beoordeling van de geluidhinder van variant WBO zijn de 
situaties met en zonder HSL met elkaar vergeleken. 

Voor de situatie zonder HSL zijn de volgende aannamen gedaan: 
prognosejaar 2015; 
voltooide sanering van het wegverkeerslawaai, waarbij de 
saneringswaarde 55 dB(A) bedraagt. 

In de situatie met HSL is het uitgangspunt dat de voorkeursgrens
waarde van de HSL voor woonbebouwing van 57 dB(A) zo veel 
mogelijk wordt gehaald door het plaatsen van geluidwerende voorzie
ningen. 
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Rekening houdend met deze aannamen en uitgangspunten worden -
om te voldoen aan de normen van de Wet geluidhinder - langs variant 
WBO indicatief de volgende geluidschermen voorzien: 

locatie positie geiuidicnermen hoogte 
indicatief 
(ml 

lengte 
indicatief 
(m) 

Leidschendam westzijde 2 1.450 | 

Leidschenveen oostzijde 
oostzijde 

2 
4 

200 
1.200 I 

Delft westzijde 4 2.950 I 

VINEX locatie Delfgauw Emerald oostzijde 4 1 650 

Na de aanleg van deze geluidschermen bevinden zich langs variant 
WBO vrijwel geen woningen met een geluidbelasting van meer dan 70 
dB(A)'°. 

Bij variant WBO is de resulterende akoestische waarde (Milieu Kwali
teitsmaat) in het gebied tussen de Stompwijksche Vaart en de 
Poortweg niet hoger door toevoeging van de HSL. 

3.9 Sociale aspecten 

Met uitzondering van het gebied tussen de Stompwijksche Vaart en 
de Poortweg zijn de effecten van variant WBO identiek aan de 
effecten van tracé WB3. 

3.9.1 Sociale veiligheid 

Leidschendam 
De Stompwijkse Weg, de Kostverlorenweg en de Middenweg kruisen 
de HSL met één onderdoorgang, op enige afstand van de onderdoor
gang onder de rijksweg A 4 . De HSL ligt op dezelfde hoogte als de 
rijksweg A4. Score: 2. 

Tussen de Landscheidingsweg en het Prins Clausplein ligt de HSL in 
een open tunnelbak. Bovengronds blijft de situatie ongewijzigd. 
Score: 0. 

Rijswijk 
Tussen het Prins Clausplein en de Brasserskade ligt de HSL in een 
gesloten tunnel. Bovengronds blijft de situatie ongewijzigd. Score: 0. 

In deze fase van het onderzoek is de geluidbelasting voor de woningen globaal 
berekend ten behoeve van de vergelijking van tracé WB3 met tracé A 1 . In de 
fase van het Ontwerp Tracébesluit zullen meer gedetailleerde berekeningen 
worden uitgevoerd. 
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Delft 
De HSL gaat over Aan 't Verlaat heen. Het fietspad blijft op maai
veldniveau liggen, zodat er voldoende doorzicht is. Score: 2. 
De HSL gaat over de Tweemolentjeskade heen. De weg blijft op 
maaiveldniveau liggen, zodat er voldoende doorzicht is. Score: 2. 
Als gevolg van de bundeling van de HSL met de ri jksweg A13 wordt 
de onderdoorgang in de Korft/aan langer en neemt de sociale veilig
heid in beperkte mate af. Score: 1. 
De Olof Palmestraat aan de oostzijde van de ri jksweg A13 moet 
plaatselijk worden aangepast en kruist de HSL niet. Score: 0 . 
Als gevolg van de bundeling van de HSL met de ri jksweg A13 wordt 
de onderdoorgang in de Poortweg langer en neemt de sociale 
veiligheid in beperkte mate af. Score: 1 . 

3.9.2 Visuele hinder 

Leidschendam 

Stompwijkse Weg 
Ter hoogte van de Stompwijkse Weg, de Kostverlorenweg en de 
Middenweg moeten naar verwachting vrijwel alle woningen worden 
aangekocht als gevolg van het ruimtebeslag van de HSL en het 
plaatselijk verleggen van de genoemde wegen. Om deze reden is de 
score op het criterium 'visuele hinder' niet meer relevant. Score: 0. 

Middenweg 
Het natuurlijke en cultuurhistorische karakter van het uitzicht in 
oostelijke en zuidelijke richting vanuit de ongeveer tien woningen aan 
de Middenweg zal als gevolg van de ontwikkeling van de VINEX-
locatie Leidschenveen en het bedrijventerrein Forepark I-Hl groten
deels verdwijnen. Het uitzicht aan de westzijde wordt na 150 tot 200 
m belemmerd door de rijksweg A4 - die ter hoogte van de Middenweg 
op ongeveer 1,0 m boven maaiveld ligt - en zal als gevolg van de 
ontwikkeling van het bedrijventerrein Forepark l + ll grotendeels 
verdwijnen. 
De HSL passeert de Middenweg aan de westzijde op een afstand van 
50 tot 200 m. De HSL daalt hierbij van ongeveer 8 ,0 m naar een 
verdiepte ligging in een open tunnelbak en is aan de oostzijde 
voorzien van een 4 m hoog geluidscherm. Uitgaande van de genoem
de ontwikkelingen is de visuele hinder als gevolg van de HSL te 
verwaarlozen. 
Score: 0. 

Rijswijk 
Geen visuele hinder. 

Delft 

Brasserskade 
De HSL wordt met een tunnel onder de Brasserskade door geleid. 
Door deze verdiepte ligging en de nagenoeg haakse kruising met de 
Brasserskade veroorzaakt de HSL geen toename van de visuele hinder 
voor de bewoners. Score: 0. 
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3.9.3 Gedwongen vertrek 

Leidschendam 
Ter hoogte van de Stompwijkse Weg, de Kostverlorenweg en de 
Middenweg doorsnijdt de HSL enkele woningen. Bovendien worden 
de genoemde wegen plaatselijk verlegd om de HSL met één onder
doorgang te kunnen kruisen. Score: ongeveer tien woningen. 

Rijswijk 
Geen gedwongen vertrek. 

3.10 Stedebouw 

Met uitzondering van het gebied tussen de Stompwijksche Vaart en 
de Poortweg zijn de effecten van variant WBO identiek aan de 
effecten van tracé WB3. 

Leidschenveen en Forepark 

Effecten 
De HSL ligt in dit gebied verdiept, waardoor de effecten op het 
functioneren van het gebied gering zijn. In deelgebieden zijn er wel 
effecten. 
De kavels aan de oostzijde van het Prins Clausplein ondervinden wel 
veel hinder. Niet alleen worden enige kavels doorsneden, een nieuwe 
kavelindeling is noodzakelijk. De ontsluit ingsweg van het Forepark 
(Donau) wordt ter plaatse van de schuine kruising met de HSL iets 
omgeleid. De kavels langs de HSL ondervinden enige hinder, doordat 
de rand van de kavels met waterpartijen wordt aangetast. 

Ypenburg 

Effecten 
Als niet op de tunnel onder de Ypenburg kan worden gebouwd, is het 
effect op deze VINEX-locatie groot. Het stedebouwkundig plan zal 
grondig moeten worden aangepast, waarbij de boogvormige zone 
boven de tunnel niet wordt bebouwd. Dit heeft tot gevolg dat op 
maaiveldniveau een 'onlogische' ruimte wordt vrijgehouden. Om het 
rendement van de tunnel hoog te houden is het te adviseren om op 
cruciale punten constructief rekening te houden met het bebouwen 
van de tunnel. 

Delft 

Effecten 
Door de grote boogstraal van variant WBO wordt het raamwerk van 
de stadsrandzone aan de noordzijde van de Korftlaan grondig aange
tast. De verbindingen met Delft blijven fysiek intact, maar de eenhe
den tussen de dragers worden versnipperd. De ontstane Testgebieden 
tussen de HSL en de rijksweg A13 zijn qua vorm en oppervlakte 
moeilijk in te vullen. 
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Inpassingsmogelijkheden 
Ter hoogte van het sportpark Brasserskade ligt de HSL verdiept. Hier 
is het wellicht mogelijk de sportfuncties over de HSL heen te herstel
len en aan de noordzijde van de Tweemolentjesvaan opnieuw te 
structureren. 
De gebieden Hertenhorst en Delftse Hout moeten een nieuwe 
inrichting langs de HSL krijgen. Het is wellicht mogelijk om het 
restgebied aan de zuidzijde van de Tweemolentjesvaan te betrekken 
bij de Delftse Hout, maar de ruimte daarvoor is klein. 

3.11 Kosten 

Variant WBO is ongeveer 450 miljoen gulden duurder dan tracé WB3. 
De kosten zijn geraamd op het niveau van PKB 1 en het prijspeil van 
1993. 

De belangrijkste extra kosten zijn: 
open tunnelbak door het Forepark; 
tunnel onder het Prins Clausplein en Ypenburg; 
open tunnelbak onder de luchthaven Zestienhoven. 

3.12 Vervoerskundige aspecten 

Voor variant WBO wordt in principe uitgegaan van hetzelfde patroon 
van treindiensten als bij het voorkeurstracé A 1 . Naast de HST-
diensten tussen station Rotterdam CS en Schiphol wordt de mogelijk
heid van binnenlands medegebruik voorzien, alsmede HST-verbindin-
gen via de bestaande lijn tussen de stations Rotterdam CS en Den 
Haag CS. 

De reistijd tussen Schiphol en Rotterdam is nagenoeg gelijk aan de 
reistijd van tracé WB3. 
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4 EFFECTEN VARIANT WBH 

4.1 Landschap 

Met uitzondering van het gebied tussen de Stompwijksche Vaart en 
de Brasserskade zijn de effecten van variant WBH identiek aan de 
effecten van tracé WB3. 

Omgeving Stompwijk, Leidschendam. Voorburg en Rijswijk 
Ter hoogte van de Stompwijksche Vaart buigt de HSL iets af van de 
rijksweg A4. Het effect op de oriëntatie is hierdoor matig. Door de 
lage ligging van de HSL blijft het effect op de openheid gering. 
De hogere ligging bij de kruising met de Stompwijksche Vaart en de 
toepassing van een geluidscherm hebben een matig effect op de 
openheid en de oriëntatie. Ook het effect op de cultuurhistorische 
waarde van de vaart en de bebouwing, alsmede op de kleinschalig
heid van de bebouwing is mat ig. 

Ten zuiden van de Stompwijksche Vaart blijft de HSL strak gebundeld 
met de rijksweg A4. Hierdoor wordt alleen de oriëntatie in geringe 
mate verstoord. 

Omgeving Delft en Pijnacker 
Ter hoogte van de kruising met de Brasserskade wordt het kleinscha
lige karakter van de bebouwing in geringe mate aangetast. De 
doorsnijding vindt immers plaats op korte afstand van de kruising van 
deze kade met de rijksweg A13 . 

4.2 Ecologie 

Met uitzondering van het gebied tussen de Stompwijksche Vaart en 
de Brasserskade zijn de effecten van variant WBH identiek aan de 
effecten van tracé WB3. 

Omgeving Stompwijk, Leidschendam, Voorburg en Rijswijk 
De volgende effectbeschrijving betreft het gebied tussen de Kostver
lorenweg en de Brasserskade. 

Als gevolg van de ligging aan de oostzijde van de rijksweg A4 en de 
doorsnijding van de VINEX-locaties Leidschenveen en Ypenburg heeft 
de HSL in dit gebied geen effecten op het aspect ecologie. 

4.3 Bodem en water 

Met uitzondering van het gebied tussen de Stompwijksche Vaart en 
de Brasserskade zijn de effecten van variant WBH identiek aan de 
effecten van tracé WB3. 

Bodembeschermingsgebieden 
In het gebied tussen de Stompwijksche Vaart en de Brasserskade 
doorsnijdt variant WBH geen bodembeschermingsgebieden. 
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Grondwaterbeschermingsgebieden 
Evenals tracé WB3 doorsnijdt variant WBH geen grondwaterbe
schermingsgebieden. 

Vergraving 
In het gebied tussen de Stompwijksche Vaart en de Brasserskade 
wordt de bodem niet vergraven. 

4 .4 Wonen 

Met uitzondering van het gebied tussen de Stompwijksche Vaart en 
de Brasserskade zijn de effecten van variant WBH identiek aan de 
effecten van tracé WB3. 

4.4.1 Bestaande woongebieden 

Leidschendam 
Ter hoogte van de Stompwijkse Weg, de Kostverlorenweg en de 
Middenweg doorsnijdt de HSL enkele woningen. 
Gering effect. 

4.4.2 Toekomstige woongebieden 

Leidschendam 
Tussen de Middenweg en de Sprinterlijn doorsnijdt de HSL de VINEX-
locatie Leidschenveen perifeer. In het gebied tussen de Landschei
dingsweg en de rijksweg A12 wordt op dit moment het bedrijventer
rein Forepark l + ll ontwikkeld. De geplande inrichting van het gebied 
tussen de Middenweg en de Landscheidingsweg is op dit moment 
nog niet exact bekend. Gelet op de geluidcontouren van de rijksweg 
A4 wordt aangenomen dat in dit gebied geen woonbebouwing wordt 
gerealiseerd. 
Geen effect. 

Ypenburg 
Tussen het knooppunt Ypenburg en de Brasserskade doorsnijdt de 
HSL de VINEX-locatie Ypenburg perifeer op de plaats waar een 
geluidwal langs de rijksweg A13 is voorzien. Uit het 'Stedebouwkun
dig Plan Buitenplaats Ypenburg' (oktober 1994) kan worden afgeleid 
dat de HSL het noordwestelijke gedeelte van de geplande woonbe
bouwing op een afstand van ongeveer 100 m en het meest westelijke 
gedeelte van de geplande woonbebouwing op een afstand van meer 
dan 100 m passeert. Als gevolg van de aanleg van de HSL verschuift 
de 57 dB(A)-geluidcontour echter in de richting van de geplande 
woonbebouwing, zodat het stedebouwkundig plan mogelijk moet 
worden aangepast. 
Gering effect. 
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4.5 Werken 

Met uitzondering van het gebied tussen de Stompwijksche Vaart en 
de Brasserskade zijn de effecten van variant WBH identiek aan de 
effecten van tracé WB3. 

4.5.1 Bestaande werkgebieden 

Leidschendam 
Ter hoogte van de Stompwijkse Weg, de Kostverlorenweg en de 
Middenweg doorsnijdt de HSL enkele bedrijven van uiteenlopende 
aard. 
Gering effect. 

In het gebied van de VINEX-locatie Leidschenveen wordt op dit 
moment het bedrijventerrein Forepark l + ll ontwikkeld. Tussen de 
Landscheidingsweg en de Sprinterlijn wordt het noordelijke gedeelte 
van dit bedrijventerrein decentraal doorsneden, waarbij de HSL in een 
open tunnelbak ligt aan de oostzijde van de hoofdontsluit ingsweg van 
het Forepark (Donau). Het is niet zeker of de ontsluitingsstructuur van 
het Forepark en de aanleg van de HSL zodanig op elkaar kunnen 
worden afgestemd dat alle bestaande bedrijven volledig kunnen 
worden ontzien. 
Gering effect. 

Ypenburg 
Aan de oostzijde van het knooppunt Ypenburg doorsnijdt de HSL de 
vestiging van Fokker op de voormalige luchthaven Ypenburg centraal. 
Hoewel op basis van paragraaf 2.5 van deze rapportage wordt 
uitgegaan van de sluiting van deze vestiging, wordt aangenomen dat 
de gebouwen en terreinen van Fokker hun bestemming als bedrijven
terrein zullen behouden. 
Ernstig effect. 

Ten zuiden van de vestiging van Fokker doorsnijdt de HSL het terrein 
van een slipschool. 
Gering effect. 

De HSL passeert de kazerne van de Koninklijke Marechaussee en een 
klein bedrijventerrein aan de noordzijde van de Brasserskade op korte 
afstand aan de westzijde. 
Geen effect. 

4.5.2 Toekomstige werkgebieden 

Leidschendam 
In het gebied van de VINEX-locatie Leidschenveen wordt op dit 
moment het bedrijventerrein Forepark l + ll ontwikkeld. Aan de 
zuidzijde van de Sprinterlijn wordt het zuidelijke gedeelte van dit 
bedrijventerrein decentraal doorsneden, waarbij de HSL in een open 
tunnelbak ligt. 
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Omdat de HSL in dit gedeelte van het Forepark niet kan bundelen met 
de hoofdontsluit ingsweg (Donau) worden drie tot vier geplande kavels 
doorsneden. 
Gering effect. 

Ypenburg 
Tussen het knooppunt Ypenburg en de Brasserskade doorsnijdt de 
HSL de VINEX-locatie Ypenburg perifeer. Uit het 'Stedebouwkundig 
Plan Buitenplaats Ypenburg' (oktober 1994) kan worden afgeleid dat 
de HSL drie geplande bedrijventerreinen doorsnijdt: 

aan de zuidzijde van het Prins Clausplein (decentrale doorsnij
ding); 
rond de bestaande vestiging van Fokker (centrale doorsnijding); 
aan de noordzijde van de Brasserskade (perifere doorsnijding). 

Als gevolg van deze doorsnijdingen wordt een aanzienlijk gedeelte 
van de geplande 85 ha bedrijventerrein onbruikbaar. 
Ernstig effect. 

4 . 6 Recreatie 

Met uitzondering van het gebied tussen de Stompwijksche Vaart en 
de Brasserskade zijn de effecten van variant WBH identiek aan de 
effecten van tracé WB3. 

4.6.1 Bestaande voorzieningen en routes 

In het gebied tussen de Stompwijksche Vaart en de Brasserskade 
heeft variant WBH geen effecten op bestaande voorzieningen en 
routes. 

4.6.2 Toekomstige voorzieningen en routes 

Rijswijk 
Tussen het knooppunt Ypenburg en de Brasserskade doorsnijdt de 
HSL de VINEX-locatie Ypenburg perifeer. Uit het 'Stedebouwkundig 
Plan Buitenplaats Ypenburg' (oktober 1994) kan worden afgeleid dat 
de HSL de geplande sportvelden aan de noordwestzijde van Ypenburg 
op korte afstand aan de westzijde passeert. 
Geen effect. 

4.6.3 Recreatieve gebieden 

Delft 
De HSL doorsnijdt het recreatiegebied Delftse Hout perifeer aan de 
westzijde over een lengte van 2,8 km. Als gevolg van de strakke 
bundeling van de HSL met de rijksweg A13 is de invloed op de 
recreatieve waarde van het gebied zeer gering. 
Score: 0. 
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4.7 Landbouw 

Met uitzondering van het gebied tussen de Stompwijksche Vaart en 
de Brasserskade zijn de effecten van variant WBH identiek aan de 
effecten van tracé WB3. 

Landinrichtingsprojecten 
De HSL doorsnijdt het herinrichtingsproject Rijswijk-Noukoop twee
maal perifeer over een totale lengte van ongeveer 1,0 km. Door 
middel van de daarvoor ter beschikking staande sectorale instrumen
ten zijn de projecten binnen de landinrichting inmiddels in een ver 
gevorderde stadium van uitvoering. Om deze reden wordt overwogen 
om het herinrichtingsproject als zodanig te beëindigen. 

4.8 Geluid 

Variant WBH bundelt over grote lengte met de rijkswegen A4 en A1 3. 
Bij de beoordeling van de geluidhinder van variant WBH zijn de 
situaties met en zonder HSL met elkaar vergeleken. 

Voor de situatie zonder HSL zijn de volgende aannamen gedaan: 
prognosejaar 2015 ; 
voltooide sanering van het wegverkeerslawaai, waarbij de 
saneringswaarde 55 dB(A) bedraagt. 

In de situatie met HSL is het uitgangspunt dat de voorkeursgrens
waarde van de HSL voor woonbebouwing van 57 dB(A) zo veel 
mogelijk wordt gehaald door het plaatsen van geluidwerende voorzie
ningen. 

Rekening houdend met deze aannamen en uitgangspunten worden -
om te voldoen aan de normen van de Wet geluidhinder - langs variant 
WBH indicatief de volgende geluidschermen voorzien: 

locatie positie geluidschermen hoogte 
indicatief 
(m) 

lengte 
indicatief 
(m) 

Leidschendam westzi jde 2 1 .450 

Leidschenveen oostzijde 
oostzijde 

2 
4 

300 
1.150 

VINEX-locatie Ypenburg oostzijde 
oostzijde 

2 
2 

1.100 
600 

Delft lil 2 
4 
2 

2.500 
6 5 0 
6 0 0 

VINEX-locatie Delfgauw-Emerald oostzijde 
oostzijde 

2 
4 

6 5 0 
9 5 0 
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Na de aanleg van deze geluidschermen bevinden zich langs variant 
WBH vrijwel geen woningen met een geluidbelasting van meer dan 70 
dB(A) " . 

Bij variant WBH is de resulterende akoestische waarde (Milieu Kwali
teitsmaat) in het gebied tussen de Stompwijksche Vaart en de 
Poortweg niet hoger door toevoeging van de HSL. 

4 .9 Sociale aspecten 

Met uitzondering van het gebied tussen de Stompwijksche Vaart en 
de Brasserskade zijn de effecten van variant WBH identiek aan de 
effecten van tracé WB3. 

4.9.1 Sociale veiligheid 

Leidschendam 
De Stompwijkse Weg, de Kostverlorenweg en de Middenweg kruisen 
de HSL met één onderdoorgang, op enige afstand van de onderdoor
gang onder de rijksweg A 4 . De HSL ligt op dezelfde hoogte als de 
rijksweg A4. Score: 2. 

Tussen de Landscheidingsweg en het Prins Clausplein ligt de HSL in 
een open tunnelbak. Bovengronds blijft de situatie ongewijzigd. 
Score: 0 . 

Rijswijk 
Het fietspad aan de oostzijde van de rijksweg A13 moet over grote 
lengte worden aangepast en kruist de HSL niet. Score: 0. 

Delft 
De HSL wordt met een open tunnelbak onder de Brasserskade door 
geleid. Bovengronds blijft de situatie ongewijzigd. Score: 0 . 
Het Sint Jorispad aan de oostzijde van de rijksweg A13 moet over 
grote lengte worden aangepast en kruist de HSL niet. Score: 0. 

4.9.2 Visuele hinder 

Leidschendam 

Stompwijkse Weg 
Ter hoogte van de Stompwijkse Weg, de Kostverlorenweg en de 
Middenweg moeten naar verwachting vrijwel alle woningen worden 
aangekocht als gevolg van het ruimtebeslag van de HSL en het 
plaatselijk verleggen van de genoemde wegen. Om deze reden is de 
score op het criterium 'visuele hinder' niet meer relevant. Score: 0. 

In deze fase van het onderzoek is de geluidbelasting voor de woningen globaal 
berekend ten behoeve van de vergelijking van tracé WB3 met tracé A1 In de 
(ase van het Ontwerp Tracébesluit zullen meer gedetailleerde berekeningen 
worden uitgevoerd. 
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Middenweg 
Het natuurlijke en cultuurhistorische karakter van het uitzicht in 
oostelijke en zuidelijke richting vanuit de ongeveer tien woningen aan 
de Middenweg zal als gevolg van de ontwikkeling van de VINEX-
locatie Leidschenveen en het bedrijventerrein Forepark l + ll groten
deels verdwijnen. Het uitzicht aan de westzijde wordt na 150 tot 200 
m belemmerd door de rijksweg A4 - die ter hoogte van de Middenweg 
op ongeveer 1,0 m boven maaiveld ligt - en zal als gevolg van de 
ontwikkeling van het bedrijventerrein Forepark l + ll grotendeels 
verdwijnen. 
De HSL passeert de Middenweg aan de westzijde op een afstand van 
50 tot 200 m. De HSL daalt van ongeveer 8,0 m naar een verdiepte 
ligging in een open tunnelbak en is aan de oostzijde voorzien van een 
4 m hoog geluidscherm. Uitgaande van de genoemde ontwikkelingen 
is de visuele hinder als gevolg van de HSL te verwaarlozen. 
Score: 0. 

Rijswijk 
Geen visuele hinder. 

Delft 

Brasserskade 
De HSL wordt met een open tunnelbak onder de Brasserskade door 
geleid. Door deze verdiepte ligging, de haakse kruising met de 
Brasserskade en de bundeling met de rijksweg A13 veroorzaakt de 
HSL geen toename van de visuele hinder voor de bewoners. Score: 0. 

4.9.3 Gedwongen vertrek 

Leidschendam 
Ter hoogte van de Stompwijkse Weg, de Kostverlorenweg en de 
Middenweg doorsnijdt de HSL enkele woningen. Bovendien worden 
de genoemde wegen plaatselijk verlegd om de HSL met één onder
doorgang te kunnen kruisen. Score: ongeveer tien woningen. 

Rijswijk 
Geen gedwongen vertrek. 

4.10 Stedebouw 

Met uitzondering van het gebied tussen de Stompwijksche Vaart en 
de Poortweg zijn de effecten van variant WBO identiek aan de 
effecten van tracé WB3. 

Leidschenveen en Forepark 

Effecten 
De HSL ligt in dit gebied verdiept, waardoor de effecten op het 
functioneren van het gebied gering zijn. In deelgebieden zijn er wel 
effecten. 
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De kavels aan de oostzijde van het Prins Clausplein ondervinden wel 
veel hinder. Niet alleen worden enige kavels doorsneden, een nieuwe 
kavelindeling is noodzakelijk. De ontsluit ingsweg van het Forepark 
(Donau) wordt ter plaatse van de schuine kruising met de HSL iets 
omgeleid. De kavels langs de HSL ondervinden enige hinder, doordat 
de rand van de kavels met waterpartijen wordt aangetast. 

Ypenburg 

Effecten 
Doordat de HSL in deze variant geheel aan de oostzijde van de 
rijksweg A4 ligt, zijn de effecten voor Park Leeuwenbergh te ver
waarlozen. 
Voor wat betreft de VINEX-locatie Ypenburg zal de gehele rand langs 
de HSL opnieuw moeten worden ingericht. Het geplande bedrijven
terrein rond de bestaande vestiging van Fokker komt tussen de HSL 
en de rijksweg A4 te liggen en zal - als gevolg van de moeilijke 
bereikbaarheid - als potentiële locatie vervallen. 
Langs de rand bij de bosrijke woonbuurten vervallen geen noemens
waardige functies. De inrichting met sportvelden en geluidwallen zal 
echter anders moeten worden opgezet. Verplaatsing van deze 
functies naar een andere locatie in de wijk heeft mogelijk consequen
ties voor het aantal te realiseren woningen in Ypenburg en als gevolg 
daarvan ook voor de grondexploitatie. 

Inpassingsmogelijkheden 
De HSL sluit de op- en afritten van de rijksweg A l 3 op, waardoor de 
HSL een strakkere randafwerking kan vormen. De geplande geluid-
wallen langs de rijksweg A13 kunnen samen met de HSL worden 
vormgegeven. Aan de zijde van de VINEX-locatie kunnen de sportvel
den dan dicht tegen de HSL worden ingepast. 

4.11 Kosten 

Variant WBH is ongeveer 100 miljoen gulden duurder dan tracé WB3. 
De kosten zijn geraamd op het niveau van PKB 1 en het prijspeil van 
1993. Hierbij is overigens geen rekening gehouden met de bijkomen
de kosten voor de realisatie van een station 'Haaglanden'. 

De belangrijkste extra kosten zijn: 
open tunnelbak door het Forepark; 
tunnel onder het Prins Clausplein; 
open tunnelbak onder de luchthaven Zestienhoven. 

4.12 Vervoerskundige aspecten 

Voor variant WBH wordt in principe uitgegaan van hetzelfde patroon 
van treindiensten als bij het voorkeurstracé A 1 . Naast de HST-
diensten tussen station Rotterdam CS en Schiphol wordt de mogelijk
heid van binnenlands medegebruik voorzien, alsmede HST-verbindin-
gen via de bestaande lijn tussen de stations Rotterdam CS en Den 
Haag CS. 
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De reistijd tussen Schiphol en Rotterdam is ongeveer 1 minuut langer 
dan de reistijd van tracé WB3. 
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kwalitatieve vergelijking varianten WB3, WBO en WBH 

variant 
WB3 

variant 
WBO 

variant 
WBH 

natuurlijk milieu 

landschap openheid 
kleinschaligheid 
oriëntatie 
cultuurhistorische waarde 
aardkundige waarde 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

+ 
0 
0 
0 o 

o 
o 

o 
o 

ecologie kwant i tat ief biotoopverlies 
kwal . biotoopverlies (verstoring) 
kwa l . biotoopverlies (versnippering) 
verbroken ecologische relaties 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 o 
o 

o 
o 

bodem en water vergraving bodem 
bodembeschermingsgebieden 
grondwaterbeschermingsgebieden 

zandbehoefte 
berging baggerspecie 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

+ 
0 

0 
0 
0 

+ 
0 

ruimtelijke ordening 

wonen bestaande woongebieden 
toekomstige woongebieden 

0 
0 

— 0 

werken bestaande werkgebieden 
toekomstige werkgebieden 

0 

0 

0 0 

recreatie bestaande voorzieningen 
toekomstige voorzieningen 
recreatieve gebieden 

0 
0 
0 

0 
0 

+ 
0 
0 

landbouw verlies areaal 
aantasting structuur 
doorsneden huiskavels 
landinrichtingsprojecten 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 o 

o 
o 

o 

stedebouw 

toekomstwaarde doorsnijding structuren en patronen 
ontwikkel ingsmogel i jkheden 

0 

0 
— + 

0 

gebruikswaarde functieverandering 
Testgebieden 

0 
0 

— 0 

+ 
belevingswaarde beeldkwaliteit 

zichtli jnen en oriëntatie 
0 
0 

0 
0 

+ 
+ 

woon- en leefmilieu 

geluid en trilling toename aantal gehmderden 
geluidbelast oppervlak > 50 dB(A) 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

sociale aspecten afname sociale veil igheid 
visuele hinder 
gedwongen vertrek (sloop) 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

kosten nominale raming 4.1 4 .5 4 .2 
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5 VERGELIJKING VARIANTEN WB3. WBO EN WBH 

5.1 Methodiek 

In de tabel op de vorige pagina zijn de kwantitatieve effecten van de 
varianten WB3, WBO en WBH omgezet in relatieve effecten aan de 
hand van de methodiek zoals toegepast in de Nieuwe HSL-Nota 
(deelrapport 9). In het kort kent deze methodiek de volgende stappen: 

keuze van de referentievariant; 
het op 'nul ' stellen van de effecten van de referentievariant; 
het bepalen van de effectverschillen ten opzichte van de 
referentievariant; 
het als volgt omzetten van de effectverschillen in een relatieve 
score: 

verschil kleiner dan 25 %: score 0 
verschil tussen 2 5 % en 7 5 % : score -)- of — 
verschil groter dan 7 5 % : score -f—f- of 

Een mogelijk nadeel van deze methodiek is dat ook bij (zeer) kleine 
kwantitatieve effecten relatieve scores worden toegekend. Omdat 
hierdoor mogelijk een vertekend beeld kan ontstaan, moeten de 
relatieve scores altijd in samenhang met de kwantitatieve effecten 
worden beschouwd. 

5.2 Toelichting 

Landschap 
Doordat de varianten WBO en WBH over grotere lengte verdiept 
worden aangelegd en bovendien beter bundelen met de rijkswegen 
A4 en A13 , zijn de effecten op het landschap iets kleiner dan de 
effecten van tracé WB3. 

Ecologie 
De onderlinge verschillen tussen de WB-varianten zijn zeer gering. 

Bodem en water 
Doordat de varianten WBO en WBH over grotere lengte verdiept 
worden aangelegd en bovendien beter bundelen met de rijkswegen 
A4 en A13 , is de zandbehoefte aanzienlijk kleiner dan bij tracé WB3. 
Mede door de aanleg van de tunnel onder de VINEX-locatie Ypenburg 
vindt bij variant WBO over zeer grote lengte vergraving van de bodem 
plaats. 

Wonen 
Als gevolg van de (ondergrondse) doorsnijding van de VINEX-locatie 
Ypenburg is variant WBO de meest ongunstige variant voor wat 
betreft de ontwikkeling van toekomstige woongebieden. 

Werken 
Als gevolg van de (ondergrondse) doorsnijding van de VINEX-locatie 
Ypenburg zijn de varianten WBO en WBH minder gunstig dan variant 
WB3 voor wat betreft de ontwikkeling van toekomstige bedrijventer
reinen. 
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Recreatie 
In tegenstelling tot de varianten WBO en WBH doorsnijdt tracé WB3 
het stadsrandgebied ter hoogte van Leidschendam. Als gevolg 
daarvan is tracé WB3 de minst gunstige variant voor wat betreft de 
aantasting van bestaande recreatieve voorzieningen. 
Als gevolg van de decentrale doorsnijding van het recreatiegebied 
Delftse Hout is variant WBO minder gunstig dan variant WBH. 

Landbouw 
De onderlinge verschillen tussen de WB-varianten zijn minimaal. 

Geluid 
Rekening houdend met de aanleg van een groot aantal geluidscher-
men is de toename van het aantal gehinderden bij alle varianten 
nagenoeg gelijk. 

Sociale aspecten 
Doordat de varianten WBO en WBH over grotere lengte verdiept 
worden aangelegd, zijn de effecten op de sociale veiligheid kleiner 
dan bij tracé WB3. Ten aanzien van visuele hinder en gedwongen 
vertrek zijn de onderlinge verschillen tussen de WB-varianten mini
maal. 

Stedebouw 
Door de nagenoeg volledige bundeling met de ri jkswegen A4 en A13 
is variant WBH vanuit het oogpunt van stedebouw de meest gunstige 
variant. Bij tracé WB3 ontstaan in het gebied aan de westzijde van de 
rijksweg A4 grote restruimten, waardoor de gebruikswaarde van dit 
stadsrandgebied verder wordt aangetast. Vanwege de mogelijke 
verstrekkende gevolgen voor de ontwikkeling van de VINEX-locatie 
Ypenburg is variant WBO de minst gunstige variant. 

Kosten 
Mede doordat de varianten WBO en WBH over grotere lengte verdiept 
worden aangelegd, zijn deze varianten respectievelijk ongeveer 450 
miljoen gulden en 100 miljoen gulden duurder dan tracé WB3. 

Vervoerskundige aspecten 
De reistijd van variant WBO en tracé WB3 is nagenoeg gelijk. De 
reistijd van variant WBH is ongeveer 1,0 minuten langer. 

5.3 Conclusie 

Uit de onderlinge vergelijking van de WB-varianten kunnen de 
volgende conclusies worden getrokken. 

Variant WB3 
In variant WB3 wordt in zekere zin gezocht naar een evenwicht 
tussen het streven naar bundeling met de ri jkswegen A4 en A13 en 
een zo hoog mogelijke ontwerpsnelheid. Mede door de aanleg van 
twee complexe kruisingen met de rijksweg A4 en een viaduct over 
het Prins Clausplein zijn de kosten van variant WB3 relatief hoog. 
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Door de kruisingen met de rijksweg A4 kunnen het bedrijventerrein 
Forepark en de VINEX-locatie Ypenburg zo veel mogelijk worden 
ontzien. Daar staat tegenover dat variant WB3 in het stadsrandgebied 
van Leidschendam en Rijswijk aanzienlijke effecten veroorzaakt, met 
name op bestaande recreatieve voorzieningen en toekomstig bedrij
venterrein. 

Variant WBO 
Variant WBO kent over de volle lengte een ontwerpsnelheid van 300 
km/h. De reistijd van variant WBO is desondanks nagenoeg gelijk aan 
de reistijd van variant WB3. Mede door de aanleg van een tunnel 
onder het Prins Clausplein en de VINEX-locatie Ypenburg vereist 
variant WBO ten opzichte van variant WB3 echter een aanzienlijke 
extra investering van ruim 400 miljoen gulden. 
Ondanks de aanleg van een tunnel mag niet worden uitgesloten dat 
variant WBO verstrekkende gevolgen kan hebben voor de ontwikke
ling van de VINEX-locatie Ypenburg conform het op dit moment 
voorgestelde programma. 

Variant WBH 
In variant WBH wordt - met inachtneming van een rijsnelheid van 160 
km/h ter hoogte van het knooppunt Ypenburg - over de volle lengte 
gebundeld met de rijkswegen A4 en A l 3, waardoor de effecten op de 
structuur van de doorsneden gebieden in beginsel betrekkelijk beperkt 
blijven. Tussen het Prins Clausplein en de Brasserskade doorsnijdt 
variant WBH echter een groot aantal geplande bedrijventerreinen 
binnen de VINEX-locatie Ypenburg. 

De reistijd van variant WBH is ongeveer 1 minuut langer dan de 
reistijd van de varianten WB3 en WBH. Mede door de aanleg van een 
korte tunnel onder het Prins Clausplein is variant WBH ongeveer 100 
miljoen gulden duurder dan variant WB3. 

Variant WBH biedt in technisch opzicht de mogelijkheid om ter hoogte 
van het Prins Clausplein een station 'Haaglanden' te realiseren. Mede 
omdat conform PKB 1 wordt uitgegaan van HST-verbindingen via de 
bestaande lijn tussen de stations Rotterdam CS en Den Haag CS, 
wordt de meerwaarde van een dergelijk station echter niet hoog inge
schat. Bovendien leidt het halteren van internationale treinen tot een 
verdere toename van de reistijd voor de HST-verbindingen tussen 
station Rotterdam CS en Schiphol. 
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BIJLAGE 2 KWANTITATIEVE EFFECTEN TRACES WB3 EN A1 

1 INLEIDING 

Deze bijlage bevat een gedetailleerd overzicht van de effecten van de tracés WB3 en A1 voor de volgende 
beoordelingsaspecten: 

landschap; 
ecologie; 
bodem en water; 
wonen; 
werken; 
recreatie; 
landbouw; 
geluid; 
sociale aspecten; 
stedebouw. 

studie tracé WB3, aanvulling op het MER, december 1995 
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2 EFFECTEN TRACÉ WB3 

2.1 Landschap opanhaid (gewogen km) 3 2 . 5 0 
kleinschaligheid (gewogen km) 8.2S 
o r i ë n t a t i e ( g e w o g e n k m ) 5 5 , 2 5 

c u l t u u r h i s t o r i s c h e w a a r d e ( g e w o g e n k m ) 1 2 . 2 6 

» a r d k u n d i g e w a a r d e ( g e w o g e n k m ) 1 , 7 5 

gering Ikml matig Ikml ernl l ig Ikml 

Haaf I g m m i r m M i polder 

Gogerpolder an Drooggemeakta Veender an Lijkerpolder 

Veenpolders b*i Ritpweienng an Hoogmade 

Ri|nstreek-Zuid 

Droogmakerijen txj Slompwi|k 

Omgeving Letdschendam. Voorburg an Rijswijk 

Kleigebied en veenpolders tussen Delft en Rotterdam 

7.00 
2.26 O.SO 
3.00 
2,7S 
4.50 0.50 

0.75 
1.S0 0,25 

2 . 6 0 14.50 
3.25 
3.00 
2.75 
5,50 
1.50 
2,00 

• » i c r u l a t M 

Gogerpolder en Drooggemaakte Vaander- en Lijkerpolder 

Veenpoldars CHI Riipwetermg en Hoogmade 
Droogmakerijen bu. Stompwi|k 

Omgeving Leidscltendam. Voorburg en Ri|*wi|k 

Omgeving Oelll en Pi|nackar 
Kleigebied en veenpolders lussen Delti en Rotterdam 

0.25 1.00 
0.50 0.25 

0.25 
0,75 

1,76 
0.26 0,50 

2 .25 

1,00 

0 , 5 0 

1 .50 

1.75 

1.25 

Ma* lemmer meer polder 

Gogerpolder en Orooggemaakle Veender en ü|kerpolder 

Veenpolders bi| Riipwelenng en Hoogmade 

Stadirand Leiderdorp 

Stedelijk gebied Leiderdorp en Oude R.|o 

Ri|nstraek Zmd 
Droogmakariien bi| Slompwi|k 

Omgevmg Leidscnendem. Voorburg en Ri|swi|k 

Omgeving Delft en Pi|necker 

Kleigebied en veenpolders lussen Daltl en Rotterdam 

Sledeliik gebied Rotterdam 

1.75 2.50 
1.25 2.50 
3.25 0.26 
1.75 
0,75 
4,50 
2.75 1.50 
1.00 3.00 
4.00 
3.75 
1.25 

2 . 5 0 

0 , 7 5 

14,25 
6.26 
3.75 
1.76 
0.75 
4.50 
5.75 
9.25 
4.00 
3.76 
1.25 

cuftuurnraromc/M weeree 

Gogerpolder en Drooggemaakte Veender• en Lijkerpolder 

Veenpolders b*i Riipwetermg en Hoogmade 

Sledeli|k gebied Leiderdorp en Oude Ri|n 

RiinstreekZmd 

Droogmekeriien O" Stompwi|k 

2.25 
0.26 

4.00 
4,75 

0,25 

0.25 

2,26 
0.26 
0.60 
4,00 
5.26 

ms/dtu'xttf weere» 

Veenpolders bi| Riipwetermg en Hoogmade 

Rijnsireak-Zuid 

0 . 5 0 

1.26 
0.50 
1.25 
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2.2 Ecologie kwantitatief biotoopverlies (gewogen ha) 5 8 6 . 0 
verstoring (gewogen ha) 0 
versnippering (gewogen km) 57 .0 

ecologische relaties (gewogen aantaJ) 19 

yenng (ha) matig (ha) hoog Iha) /•* hoog (ha) 

kwêtivtamt btotoopvwlma 

Haarlemmermeer pot dr*' 

GogerpoirJe» to Drooggamaakte Vaende* an lijkerpolder 

V«enpo<de*s bi| Riipwetermg en Hoogmade 

Stedeli|k gab.ad Leiderdorp en Oude Rijn 

Ri|n$ireek-Zuid 

Dr oogm akanten t»i Stompwijk 

Omgavmg Lwdschendem. Voorburg an RifSwifk 

Omgeving Delft en Pi|nacke* 

Kleigetxed en veenpoJder* tussen Delft an Rotterdam 

Stede(.|k getxed Rottafdam 

vegetatie 

vegetatie 

weidevogels 

wintergasten 

vegetatie 

weidevogels 

wmtef gasten 

vegetatie 

vegetatie 

we«d«vog«.s 

winter gasten 

vegetatie 

weidevogels 

winter gasten 

vegetatie 

weidevogels 

vegetatie 

weidevogels 

vegetatie 

weidevogels 

wmt er gast en 

vegetatie 

24 .4 

^f. 2 2 1 3 
».! 
9.5 

3 5 6 0 
3 1 

a 1 
0 g 3.3 

13.1 

0 3 

•, 1 b 3 

13.1 
6 9 8 5 

4.7 7.7 

4 7 

i i . « 
I 6 

4 1 ' 1 2 9 

1 2 1.7 

8 5 2,8 
4 0 

M 
4 0 

2.3 0 6 

1.1 

2.1 

1 1 

3.1 

a—n 

Maailemmetmee* polder 

Gogerpoidei en Drooggemaakte Veender- en Lijkerpolder 

Veenpolders bi| Riipwelering an Hoogmade 

Dfoogmakanian bi| Stompwijk 

Omgaving leidschendem. Voofburg en Ri|Swi|k 

Kleigetxed en veenpolders lussen Delft en Rotterdam 

bouwland 

vegaiaua 

weidevogels 

winter gaaien 

vegeiane 

vegeiana 

weidevogels 

wintel gasten 

vegetatie 

weidevogels 

vegetatie 

weidevogels 

winter gasten 

2 4 

0.9 

0.9 
0 9 
1 2 
I I 

1,1 

1 6 

I 7 

1.4 

0,9 
0,9 

1 | 

1 4 

1.6 

verbroken- »catoguctm rwtmtmi 

pm 
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2.3 Bodem en water vergraving bodem (km) 8.65 

bodembetchermingsgebieden (km) 6 .45 
grondwaterbeschermingsgebieden (km) 0 

zendbehoefte (miljoen m') pm 
berging baggerspecie (duizend m') 1.5 

langu Ikml 

vigtavlng boömm 

Ringvaart Haarlemmarmaar 

laiderdorp an Zoatarwouda-Ri|nd«|k 

luchthaven Zasnenhoven 

1.6S 
4.30 
2.70 

b€Mtmmtmachmnntn§a§Êkw\ 

Ada gabied 

Westeinde 

A.lerdi|ksche Polder 

4 . 2 0 

0 95 

1 .30 

wrotMtwa achmnrungamm 

Dmpng btggmrtpmdm 

Ringvaar! Haarlemmermeer 

OudeRim 

0.75 m' 
0.7» m' 

klasia 2 /3 

klaaaa 4 

2.4 Wonen beslaande woongebieden (gewogen aantal) 8 

toekomstige woongebieden (gewogen aantal) 4 

doorarvtdmg 

Mt iffétte 
Alkemada Nieuwa Wetering 

Alkemede Rijpwetering 

Alkemade Boakada 

Zoeterwoude - Rtjnv'eugd a.d 

Zoeterwoude Mtaning 

laidschendam Stompwi|kse Wag 

Dalli Dellgeuwse Wag 

Rotterdam Overachiese Kleiweg 

tmtbebouwing 

lintb* bouwing 

agrarische linlbabouwmg 

woonbuurt 

linlbabouwmg 

vartpreida woonbabouwing 

linlbabouwmg 

linlbabouwmg 

< 1 0 0 m. bovangronds 

parifeer. bovangronds 

cantraai. bovangronds 

decentraal. ondargronds 

panfear. verdiept 

cenlraal. bovangronds 

panlaar. bovangronds 

canlraal, bovangronds 

gering 
g»«g 

garing 

lamtomtOgm woo»9aoM<llan 

Ypanburg 

Piinackar - Daltgauw Emerald 

Roueidem Noordrand I 

VINEX locatie 
VINEX locana 
VINEX locatie 

< 1 0 0 m, bovangronds 

< 1 0 0 m. bovangronds 

decentraal, ondargronds 
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2.5 Werken bestaande werkgebieden (gewogen aantal) 
toekomstige werkgebieden (gawogan aantal) 

dow*ni|ding 

Zoeterwoude - Mientng 

Leidschendam • Stompwi|kse Weg 

Leidschendam Forepark l + ll 

Leidschendam SpooHaan 

Vpanbuf| 
Delft Oiol Petmestreet 

Dei ft Hof laan 

Oeift Rijksstraatweg 

Delft Rijksstraatweg 

Rottefdam Zestienhoven 

individuele bedreven 

individuele bed'ijven 

bedrijventerrein 

terrein Eneco 

»lipscnool 
bedrijventerrein 

tuincentrum 

tuincentrum 

terrein Rijkswaterstaat 

bedril v enter rein 

perifeer, verdiept 

centraal, bovengronds 

decentraal, bovengronds 

centraal, bovengronds 

perifeer, bovengronds 

decentraal, bovengronds 

perifeer, bovengronds 

< 100 m, bovengronds 

decentraal, bovengronds 

decentraal, bovengronds 

gering 

gering 

matig 

gering 

gering 

gering 

gering 

gering 

gering 

matig 

roeit o/nsfre* WtfmftUtt&UI 

Ri|swi|« Hoomwijck 

Vpenburg 

Prfnacker - Delf gauw Emerald 

Pijnacker DeHgauw 

toekomstig bedrijventerrein 

terrein Fokker 

V I N E X locatie 

toekomstig bedrijventerrein 

perifeer, bovengronds 

perifeer, bovengronds 

decentraal, bovengronds 

perifeer, bovengronds 

matig 

gering 

gering 

genng 

2.6 Recreat ie b e s t a a n d e voorz ien ingen ( g e w o g e n aanta l ) 

t o e k o m s t i g e voorz ien ingen ( g e w o g e n aanta l ) 

r e c r e a t i e v e g e b i e d e n ( g e w o g e n k m ) 

itoorsrejdtafj effect 

ö*»r*av**» voofomningmtt en routms 

Haarlemmermeer - Nieuw-Vennep 

Leiderdorp Kerkwijk 

Leiderdorp - Kerkwijk 

Zoeterwoude Stadhouderslaan 

Leidschendam De Vlietlanden 

Leidschendam - Groen« Zoom 

Leidschendam Groene Zoom 

Leidschendam - Park Leeuwenbergh 

Leidschendam • Park Leeuwenbergh 

Delft Brasserskade 

Delft Baden Powellpad 

Delft B.esiandse Pad 

Delft Bieslandse Pad 

Delft Korftlaan 

Delft Hoflaen 

Piinacker Ri|ksst raat weg 

Derft • Riikjutraatweg 

Rottefdam Terletweg 

Rotterdam Terletweg 

Rotterdam Overschtese Kleiweg 

manege 

volkstuinen 

terrein zwembad 

sportpark 

camping 

volkstuinen 

sportpark 

golfbaan 

volkstuinen 

sportpark 

v er erwgingsgebouwen 

sportpark 

volkstuinen 

recreatiegebied 

volkstuinen 

groeruonee 

manege 

park 

volkstuinen 

volkstuinen 

< 100 m. bovengronds 

perifeer, bovengronds 

perifeer, bovengronds 

decentraal, ondergronds 

centraal, bovengronds 

centraal, bovengronds 

dec ent f aal. bovengronds 

decentraal, bovengronds 

decentraal, bovengronds 

perifeer, bovengronds 

centraal, bovengronds 

perifeer, bovengronds 

perifeer, bovengronds 

perifeer, bovengronds 

perifeer, bovengronds 

centraal, bovengronds 

decentraal, bovengronds 

decentraal, bovengronds 

decentraal, bovengronds 

perifeer, bovengronds 

gering 

gering 

gering 

gering 

matig 

m e t * 

matig 

gering 

gering 

gering 

matig 

gering 

gering 

gering 

matig 

m m g 

Btfing 

roekTomsvfv voofzt9fwtty9ti en rot/fes 

geen 

Pi|n*cker Groen Blauwe Slinger 

Rotterdam Noordrand 

toekomstige getedmguone 

lemensieve recreatie) 

stadsrandgebied 

bovengronds (2 ,9 km) 

bovengronds (1,7 km) 

2,1 

3.4 
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2.7 Landbouw arsaalveriias (ha) 

aantasting structuur (gawogan km) 
doorsnadan huiskavais (aantal) 
landinrichtingiproj«ct«ri (aantal) 

176 
13 .5 

4 1 
4 

doo> snijding 

«awifaurMvf tf /vcruvr 

Haar lemmermeer polder 

Gecombineerde 

Starrevaen- an Dembouderpolder 

Axdooidef ven Deifgeuw 

A«h«fd.|fc$ch« Polder 

Polder Scn«eveen 

dooftni|ding structuur 

structuurvolgend 

sUuciuurv olgend 

structuurvolgend 

4.5 km 

1.4 km 
2.9 km 

0.2 km 

I 0 

1 4 

2 'i 

0 I 

Rijnstreek ZuK) 

le.dsc hindern 

Hi|swi|k Noukoop 

Oud« L H d c 

arqWcfff 

vdtOOsd Pf f i fMf 

•n u< tv oer mg decentraal 

m uitvoering d*c«nirt4l 

voorbereiding aangehouden perifeer 

1.5 km 
5.0 km 
3.5 km 
• . 5 km 

2.9 Social« aspactan afnam« social« vaüighaid <gowog«n aantal) 34 
visual« hindar (gowog«n aantal) 120 
gtdwongen vnrtrok (aantal) 55 

Uf.,, ip«.„,p 

atTpasW 
H a * h j m m » « n i H . 

Atkrm.t.Ir 

2oeterwoude 

letdschcndam 

Ri)iwi|k 

Del't 

RoiIaHdaVn 

Venneperweg 
Ritnlanderwag 

üsserweg 

Wtst omde 

Zutdweg 

Botkade 

5(ompwi|kaa Weg 

Landscheiding* weg 

Groene Zoom 

hetspad sportpark Wei lv l ie l 

Rotterdamse Weg 

Aan 't Verlaat 

Tweern olentjeshad« 

Korttlaen 

Poortweg 

Deltgauws« Weg 

Rilksat raat weg 

fietspad Berkeisch« Zweth 

Tempelweg 

Beekweg 

Overschiese Kleiweg 

Oudedi|kse Pad 

Vroesenhade 

Gordelweg 

Stadhouders w e g 

r e e u w t Wetering 

Rilpwetenng 

100 

2 0 

HU'IWTMTIWmMf 

A l k * n « M 

Zoeferwoude 

LwdKhandam 
Dan 
Rolte/dem 

Venneperweg 

Riipwetwing 

Ri|nvreugd e o 

Mientng 

Stomp«n|kse Weg 

Delfgeuwee Weg 

Ove.scn.eie Kleiweg 

10 

1» 
B 

10 
I 
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2.10 Stedebouw structuren an patronen (gewogen km) 9 ,9 
ontwikkelingsmogelijkheden (gewogen km) 14.7 

functieverandering (gewogen km) 3.6 
restgebieden (gewogen km) 12 ,3 

beeldkwaliteit (gewogen km) 8,3 
zichtlijnen en oriëntatie (gewogen km) 4 .4 

lengt« 

doof snijding 

> m/c runen aft plionmn 

Nieuwe Watering en Riipwetering 

Stompwiiksche Vaart 

Print Clausplein 

P'inacheische Vaart 

OvarscnwM Kleiweg 

0 8 
0.3 
0 b 
0 2 
0 9 

•1 

•2 

•1 

1 
2 

l b 

1.2 
0.S 
1 2 
S.4 

omwmktHngimofEßhtdti 
Nieuwe Wetering 

Stompwiiksche Vaart 

Foreperk 

Park Leeuwenbergh 

Ypenburg 

Piinackerjcha Vaart 

Noordrand I 

2 1 4 2 . 8 

2 1 5 3 . 0 

2 0.3 o.e 
2 2 . 6 5.2 

1 1.1 + -1 .1 

t 0 2 • -0.2 
2 t . 1 ! 4 . 4 

Ypenburg 

Delf ga« «v Emerald 
0.1 
1 1 

1.0 
2.6 

mstgmfi+dmn 
Ri|pwetarmg 

Z o«, er woud*- RtfO«>) k 

Foreperk 

Voorburg 

Park Leeuwenbergh 

Deifgauw Emerald 

a i k s w t g A l 3 

1 i ,3 • 1.3 

1 1.2 . 1.2 

1 1.5 - 1.5 

1 o ; • 0 ,7 

1 1,0 -, 4 , 0 

1 1.3 • 1.3 

1 2 3 2 . 3 

H oogmade 

Leider dorp 
Le-d$chenveen en Forepark 

Ypenburg 

DeUgeuw-Emereld 

2 o.e 1.2 

3 0 . 9 2 .7 

1 1.2 •: 2 .4 

2 0.5 1.0 

1 1.0 1,0 

acMÈtnmt -vt ohéniede 

Nieuw« Wetering 

Kruising ii|ksweg A4 

Noordrand I 

2 0.4 2 1.6 

1 O h •1 0 6 

2 1,1 -1 2 .2 
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3 EFFECTEN TRACE A1 

3.1 Landschap openheid (gewogen km) 34 ,75 
kleinschaligheid (gewogen km) 3,50 
oriëntatie (gewogen km) 4 5 , 0 0 
cultuurhistorische waard« (gewogen km) 11 ,75 
aardkundige waard« (gewogen km) 0 ,25 

gering (km| matig (kml ernstig (km) 

Haarlemmermeer polder 

Goger polder en DrooggemeaMe V eender en Li| her polder 

Veenpolders bi| Ri|pwetering en Moogmade 

Riinaiteek Noo'd 

D'oogrnekeriien tM| Haier twoode Dorp 

Siedelt)* gefeed Sch-ebroek en Roiierdam 

7.00 2.50 14.50 
2.25 0.50 3.25 

I.2S 1.25 6.25 
1.76 0,50 5.00 

i.oo 2.00 5,00 
0.25 0.25 0.75 

KhêÊghmtd 

Goger polder • " Drooggemaekte Veender en li|ker polder 

Veenpolders bij Rijpwetering an Hoogmada 

Droogmakerijen bij Ha/erswoude Dorp 

0.25 1.00 
0,25 0.25 

0,25 

2.25 
0.75 
0,50 

Haarlemmermeer polder 

Goger polder en Drooggemeehte Veender en Li|kerpoider 

Veenpolders CM| Ri|pwetering an Hoogmad« 

Rijnstreek Noord 

Rijnstreek-Zuid 

D'oogmakeriien b*i H u i i i w o u d e Dorp 

B dnenoek an Noordrand Rotterdam 

SiadaHh geo-ed Scn<e©roek en Rotterdam 

, utruuffvstomchm «vat 

Gogarpolder en Drooggemaekte Veender- en Liikerpolder 

Veenpolders bi| Ri|pwetenng an Hoogmade 

Riinstreek Noord 

Riinstreek ZUMJ 

Droogmakerijen b*| Ha/erswoude Dorp 

Bentwoud an Z oat ar maar Oost 

1.75 2.60 2.50 14,25 
1,25 2.50 6.25 

1.26 2,00 8.50 
2.00 0,50 5.50 

1.76 1.75 
2,75 0.50 3.75 
2.75 0.50 3.76 
1.25 1.25 

2.25 2.26 
0.60 1,25 3.00 

1.25 0.50 4.00 
1,76 1.76 
0.50 0.60 
0.25 0.26 

VwnpoldafS bi| Rl|pwat«ring «n Hoogmade 0.25 
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3.2 Ecoloog kwantitatief biotoopverlies (gewogen ha) 3 5 6 . 0 

veretoring (gewogen ha) 9 8 1 . 0 
versnippering (gawogan km) 2 1 . 0 
ecologisch* reieties {gawogan aantal) 4 1 

germg ihal m « i g {hal hoog (hal »eer hoog Ihal 

1 wtniamott bmoafjrmrtmi 

Haarlemmermeer pol der 

Gogerpolder en Drooggemaakte Veender an Li|kerpolder 

V eenpolders bu Riipwelenng en Hoogmade 

Polder Achthoven 

Rijnstreek Zuid 

Droogmakerijen ö*i Huerswoude-Oorp an Zoetermeer 

B driehoek 

Stedeli|k gebied Schiebroek «n Rotterdam 

vegetatie 

vegetatie 

weidevogels 

wintergasten 

vegetatie 

weidevogels 

winter gasten 

vegetatie 

weidevogels 

winter gasten 

vegetatie 

weidevogels 

winter gasten 

vegetatie 

bosvogels 

vegetatie 

2 4 . 4 

3.4 

4 1 

1S.4 

4.5 
I 6 

1 7 

6 0 

3 2 

1 o 

1.3 
9.5 
9 I 
4 3 

8 0 

3 2 

3 2 

O.B 

2.7 

I 5 

5 9 

5 9 

J 3 

0.8 
2 0 

MrMavaaj 
Polder Achthoven 

RenstreekZuid 

Droogmakerijen t», Huerswoude-Dorp en Zoetermeer 

weidevogels 

winter gasten 

weidevogels 

winter gasten 

bosvogels 

96 
51 
5« 24 
22 I I 
19 

Haar lemmermeer polder 

Gogerpolder en Drooggamaakte Veender en Lijkerpolder 

Veenpolders Exi Rijpwetering en Hoogmade 

Rijnstreek Zuid 

Droogmakerijen bi| Ha/eiswoude Dorp en Zoelerme 

B driehoek 

bouwland 

vegetatie 

weidevogels 

winter gasten 

vegetatie 

weidevogels 

winter gasten 

weidevogels 

bouwland 

bosvogels 

bouwland 

2.4 

0 . 9 

1,1 

1.0 

0 9 
0.9 

0.B 

(l 6 

0.3 

verbraten ecotoeeec/w 

pm 
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3.3 Bodem en water vergroving bodem (km) 
bodem be scherrnings gebieden (km) 
grondwaterbeschermingsgebieden (km) 

zandbehoefte (miljoen m*) 
berging baggerspecie (duizend mJ) 

lengte Ikmi 

Ringvaart H w U n u n w m i « 

Oude R<|n H w o i w o u d l Westetnde 

Ho'plflinli|n 

Ven Hogendorpweg 

1.65 
6,60 
0.95 
0.75 

A<|« gebied 

Polder Achthoven 

0 « W.lck 

4 , 2 0 

1.15 

0 ,55 

geen 

erging o*»»*»* 
Ringvaart Haarlemmermeer 

Oud« Ri|n 

0 .75 m ' 

0 , 7 5 m 1 

klasse 2/3 

klasse 4 

3.4 Wonen bestaande woongebieden (gewogen aantal) 
toekomstige woongebieden (gewogen aantal) 

door snijding affeM 

Alkemade Nieuws Wetering 

Alkemede Ri|pwetenng 

Jacobs woude Bosk »de 

Leiderdorp Bouwlus t 

Rtinwoude Ha/erswoude Westeinde 

Bleiswi|k Anjetwag 

Bi«iswi|k Groendelse Wag 

Bie>swi|k Anthuriumweg 

Bergschenhoek Bote* dorpse Wag 

Ron a# dam Scniebroek 

Rottardam Kleiweg 

Itni bebouwing 

lint b«bOuwing 

agrarische linibebouwing 

buurtschap 

Imi bebouwing 

agrarische linibebouwing 

agrarische lint bebouwing 

agrarische linibebouwing 

verspreide woonbebouwing 

groot woongebied 

verspreide woonbebouwing 

< 1 0 0 m, bovengronds 

perifeer, bovengronds 

centraal, bovengronds 

perifeer, ondergronde 

centraal, verdiept 

perifeer, bovengronds 

decantraal, bovengronds 

perifeer, bovengronds 

centraal, bovengronds 

< 1 0 0 m. bovengronds 

centraal, bovengronds 

m e * g 

tomèomwttgm woongmttmdmn 

Zoelermeer Zoalermeer Oost 

Bergschenhoek Noordrand II 

VtNEXIocane 

VINEX locatie 

perifeer, bovengronds 

centraal, bovengronds m e t * 

3 . 5 W e r k e n bestaande werkgebieden (gewogen aantal) 
toekomstige werkgebieden (gewogen aantal) 

doorsnifding 

oawfei Htm wanteee»* 

Ri|nwoude Ri|ndt(k 

Rotterdam Schiebroek 

Rotterdam Kleiweg Kwartier 

bedri|venterrein 

bedri|venterrein 

terrein RET 

decentraal, bovengronds 

perifeer, bovengronds 

perifeer, bovengronds 

roeaomfooe wmrtgmótoetw 

Riinwoude Groenendi|k 

Bleiswijk Hoe» weg 

potentieel bedrijventerrein 

potentieel bedri|venterrein 

perifeer, ondergronds 

centraal, bovengronds mmg 
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3.6 Recreatie bestaande voorzieningen (gewogen aantal) 
toekomstige voorzieningen (gewogen aantal) 
recreatieve gebieden (gewogen km) 

toortnw! ng 

paereanokj vooróenetpen evr roufs 

Haarlemmermeer Nieuw Vennep 

leiderdorp Does 

Bergschennoek Berheise Weg 

Rotterdam Kleiweg Kwartier 

Rotterdam Oversch.es« Kleiweg 

manag« 
recreatieve vaarroute 

sportpark en rwembed 

volkstuinen 

volkstuinen 

< 100 m. bovengronds gering 

bovengronds (doorvearthcogtel matig 

centraal, bovengronds matig 

centraal, bovengronds matig 

perifeer, bovengronds gering 

lomiamsOgm vooti+nngan art rotrres 
geen 

Leiderdorp - Doesgebied 

Riinwoude Bentwoud 

Rotterdam • Intermediaire Zone 

concentratiegebied recreatie 

IRandstadgr oenstructuur) 

toekomstig bosgebied 

toekomstige geiedinguone 

lexiensieve recreatie) 

bovengronds (0.7 km) 

bovengronds (2.0 km) 
bovengronds (0.2 km) 

1.4 

4 0 

0 2 

3.7 Landbouw araaaiverties (ha) 
aantasting structuur (gewogen km) 
doorsnaden huiskavels (aantal) 
landinrichtingsprojecten (aantal) 

ooorsnttding lengte 

—ntmiting rtnxtvm 
Haarlemmermeerpolder 

Hoogmadesche Polder 

Bospolder 

Polder Achthoven 

Polder Groanandifk 

Polder De Noordpias (noord) 

Polder Oe Noordpla» Ku«fl 

Overbuurtsche Polder 

Oosteindscne Polder 

Boterdorpsche Polder 

Schiebroekse Polder 

doorsni|dmg structuur 

structuurvolgend 

doorsniidtng structuur 

doorsniiding structuur 

doorsni|dmg structuur 

structuurvolgend 

doorsniiding structuur 

structuurvolgend 

doorsnt|ding structuur 

structuurvolQend 

structuurvolgend 

structuurvolgend 

structuurvolgend 

doorsni|dtng structuur 

4.S km 
0.7 km 
1.2 km 
1.7 km 
1.8 km 
1.5 km 
0.5 km 
1.4 km 
2,8 km 
1,4 km 
0.4 km 
0.8 km 
0,2 km 
1,0 km 

9 0 
o.; 
2,4 

J.4 
3.6 
t . l 
1,0 

1.4 

M 
1 4 

0 4 

0 .8 

0 .2 

?.0 

/anrjnrrc/ronospr 

Rijnstreek Zuid 

Benthuuen 

B driehoek 

O u d e l e e d e 

voltooid centraal 

tn voorbereiding perifeer 

tn voorbereiding cent r u t 

voorbereiding aangehouden decentraal 

3.5 km 
5,0 km 
3.5 km 
6,5 km 
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3.9 Sociale aspecten afname sociale veiligheid (gewogen aantal) 4 8 
visuele hinder (gewogen aantal) 182 
gedwongen vertrek (aantal) 55 

gemeenie 

r*«* i—Te*«*/ 
H i K l i m m i i m M f 

Alkemad« 

Jacobs woud« 

leiderdorp 

Riinwoude 

Bleiswifk 

Bergse henhoefc 

Rotterdam 

Vennep« »weg 

Riinlanderweg 

Uss«#weg 

Westeinei 
Zuidweg 

Boskad« 

Van Kfav«rw«t|deweg 

provincial« wog N 4 4 6 

Ruig« Kade 

Vi«rh«emskmd«renweg 

Huerswoude-Westeind« 

Hog«v een se Weg 

Achterleen 

Zo«terme«rse laan 

fietspad noo*d/i|d« A1 2 

Anftrwej 
Albert van 'I Hartweg 

Gro«ndelee Weg 

Hyaonienweg 

Anthur tum w e g 

Berkelse Weg 

Boterde* pa« Wag 

Wi ldene Kade 

Zwa/ tawag 

tunnel nat ion Ron ar dam Wilgenpias 

Metanchionw«g 

Klaiwag 

Oudedqkse Pad 

Vroesankade 
Gordetweg 

Stadhouder s weg 

Alkemade 

Jacobawoud« 

Riinwoud« 

Bergse henhoe k 

Rotterdam 

Nieuwe Wetering 

Rilpwetenng 

Boskade 

Hw«r »woud«-Westend« 
Mana Enzersdorflaan 

Scht«bro«k en Kleiweg Kwartier 

100 

2 0 

10 

Ifl 
20 

17 

9»ttmoogmn vwrtrmé 
Haar lemm«rm««f 

Alkemade 

Jacobawoud« 

Leiderdorp 

Rijnwoode 

Bleiawi|k 

Bergse hannoek 

Rotterdam 

Vannaperweg 
Riipwetering 

Boskade 

noord2i|d« Oude Ri|n 

2uid2i)d« Oud« R»|n 

H u er s woud«-West eind« 

Overbuurtsche Polder 

Bot er dorp se Weg 

Kleiweg 

10 

studie tracé WB3. aanvulling op het MER. december 1995 

bijlage 2 1 3 



3.10 Stedebouw structuren en patronen (gewogen km) 19,7 
ontwikkelingsmogelijkheden (gewogen km) 16,0 
functieverandering (gewogen km) 12,6 

Testgebieden (gewogen km) 1.7 
beeldkwali tei t (gewogen km) 35 ,3 

zichtl i jnen en oriëntatie (gewogen km) 5.3 

lengte 

doof snijding 

ttructu/mn mn patroomn 

Nieuwe Wetering en Riipwetenng 

Zoeterwoude Rijrvd*|ii 

Ha/erswoude-Westemde 

Benthuifen. Bentwoud en Zoeiermeer Oost 

Kas&engebied Bleiswif> 

Noordrand H/111 dmttMbOuwingen, 

Kleiweg 

O.i 1.6 

0 . « 0 . 6 

0 .3 0 , 6 

2 .3 11 .7 

1.5 1.6 

0 .6 1 1.0 

0 .3 0 . 3 

.1 0 . 4 2 .4 

ontmittm •>9*ßh. 
Nieuwe Wetering 

Bedreven ter rein Hoefweg 

Kas»eng««üied Bieiswi|h 

Noordrand 11/111 

Schiebroet. 

2 1,4 1 2 .1 

1 I J • 1 1.2 

1 1 2 2 2 4 

1 0 .9 2 1.6 

J 2.4 2 14,4 

3 0 7 • 2 4 . 2 

functmvmrmndmnng 

Bedri|venterrein Hoe 'weg 

K as senget» ed Bletftwi|k 

Noordrand tl/Hl 

1 ' 2 •1 1.3 

1 4 1 1 4 1 

.1 2.4 1 2.2 

Hiipwelenng 

6 « * 4 V « n t « r * n Scruaoroak 
I 1 
0 ,4 

i 3 

0 4 

Moogmada 

Ma/arswouda W e l l e n d « 

Banlhuizan 

Zoatarmsar Oosl 

Noordrand M/111 

Rottardam 

2 0 6 ' I J 

2 0 , 3 1 0 . 6 

3 0 ,3 2 I J 

3 1.« •1 6 .4 

3 I J 2 2 1 . 0 

3 1.1 2 5 .3 

1 •1 

2 2 

iKhtkr^n «n onènlaOm 

Niauwa Wataring 

Bantnuzan 

Katiangeoiad Bleiswi|k (linlbebouwingen) 

Noordrand 11/111 (lintbabouwingan) 

Malanchtonwag 

0.4 
0.3 
0.5 
0.3 
0.4 

i | 
1 8 

0,1 
o a 
0.8 
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