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Inleiding
In deze rapportage zijn de bijlagen opgenomen die behoren bij het rapport eerste fase
Tracdnota/MERRijnGouweLijn West.
Dit rapport bevat achtergrondinformatie die de basis vormt voor de onderbouwing van
de nut en noodzaak, de vervoersprestaties. de effectbeschrijvingen en de vergelijking
van de alternatieven.
Ten behoeve van de leesbaarheid zijn twee uitklapveilen in deze bijlagen opgenomen.
Het uitklapvel met de alternatieven is voor in dit rapport opgenomen. Het uitklapvel
met de secties vindt u achter in dit rapport. Het is mogelijk de uitklapvellen open te
laten liggen terwijl het rapport gelezen wordt.

TrachotalMER RijnGouweLijn West
Bijlagenrapport versie 5.0

Probleemsteiíing,kansen en doel

Beleidskader
De voorgenomen activiteit moet passen binnen het beleidskader van de diverse
overheden. In het onderstaandeoverzicht wordt op schematische wijze ingegaan op
beleidsnota's van rijk en provincies. die mogelijk van (directe)invloed zijn op de
voorgenomen activiteit.

Tabel 2.1

Rijks en Provinciaalbeleid

Beleidsstuk

Jaar

Relevante elementen t.a.v. tracékeuze
RijnGouweLijn West

Vijfde Nota over de
ruimtelijke ordening

-Afwentelen dient te worden voorkomen.
hierbij geldt voor de waterkwantiteit de
volgende reeks: vasthouden - bergen afvoeren. voor waterkwaliteit geldt:
voorkomen van verontreinigingen.
-regionaal park

Structuurschema Groene
Ruimte I1

Ecologische hoofdstructuur

Nota Belvedere

Belvedèregebieden

Flora- en Faunawet

- (soortenbeschermingwordt globaal
meegenomen. In de 2 fase volgt een
inventarisatie t.a.v. beschermde plant
- en diersoorten en het aanwijzen van locaties
waar gecompenseerd dient te worden)

Natuurbeschermingswet
(Habitat-en vogelrichtlijn)

Gebiedsbescherming (soortenbescherming
wordt globaal meegenomen. In de 2 fase volgt
een inventarisatie t.a.v. beschermde plant- en
diersoorten en het aanwijzen van locaties
waar gecompenseerd dient te worden)

Natuurbeleidsplan

Ecologische hoofdstructuur.

Streekplan Zuid-Holland
West/ Ontwerp Streekplan
Zuid-Holland West

-nieuwe woongebieden en bedrijfsterreinen.
glastuinbouwconcentratiegebieden.
agrarische gebied plus. provinciale
ecologische hoofdstructuur (gebieden en
verbindingszones)beschermde stads- en
dorpsgezichten.
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Beleidsstuk

Jaar

Relevante elementen t.a.v. tracékeuze
RijnGouweLijn West
duurzaam 'groenblauwe raamwerk

Provinciaal Beleidsplan
Milieu en Water

2000

- Milieubeschemingsgebiedvoor stilte en
Milieubeschemingsgebiedvoor grondwater.

- vwrzorgsprincipe
- herstel van het grondwaterstromingspatroon

- zoetwatervoorziening moet gegarandeerd
blijven
Provinciaal
Landschapsbeleidsplan

- groenstructuur en de samenhang tussen
boscomplexen.

- markante zichtlijnen.
Recreatie 2000+ provincie
Zuid-Holland
Provinciaal
natuurbeleidsplan
Cultuurhistorische
hoofdstructuur van de
provincie

1999 Groen en blauw recreatief netwerk

Provinciale ecologische hoofdstructuur
2002 Waardevolle structuren (archeologie,

landschap en nederzettingen)
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Nut en Noodzaak

Voor de onderbouwing van nut en noodzaak is relevante informatie van het R W in
deze bijlage opgenomen.

De regio's verbonden, Regionaal Verkeers- en Vervoersplan Leidse regio en
Duin- en Bollenstreek 2002
Bij de totstandkoming van het R W zijn toekomstverkenningen voor het verkeer
gemaakt met behulp van het provinciaal verkeersmodel. Drie maatregelpakketten voor
2010 zijn in het verkeersmodel doorgerekend.
N206 Kafwijk-Leiden 2010
In het R W is geconstateerd dat in de huidige situatie de N206 tussen Katwijk en
Leiden in de spits zo goed als vol is. waardoor congestie op het wegvak ontstaat. Met
name verkeer uit Noordwijk en omgeving. dat naar de A44 wil (en V.V.). rijdt daarom
over alternatieve routes. zoals de N444 - Leidsevaart. Oegstgeesterweg en
Rijnsburgerweg. Deze wegen worden daardoor zwaarder belast met alle gevolgen voor
de bereikbaarheid. verkeersveiligheid en leefbaarheid van aanliggende woonkernen van
dien.
Tot 2010 zal de hoeveelheid verkeer op de N206 tussen Katwijk en Leiden. zelfs met de
inzet van beprijzingsmaatregelen. OV-maatregelen (RijnGouweLijnWestaost) en
andere flankerende maatregelen nog met ruim S % stijgen. Dit houdt in dat de huidige
problemen dus nog groter zullen worden.

Avondspitsintensiteiten:
Telcijfers
N206-ing. Tjalmaweg
N444-Leidsevaart
Rijnsburgerweg

Modelcijfers

2000

2010-1

2010-2

2.700
1.400

2.900
1.600
2.200

2.800
1.600
2.000

Tussen 2010 en 2020 worden bij Valkenburg naar verwachting zo'n 8000 woningen
gebouwd. Het is onmogelijk om deze nieuwe wijk te ontsluiten op de N206 in de
huidige vorm. De wegcapaciteit is. zelfs bij de ontwikkeling van een goede OVontsluiting. dan bij lange na niet toereikend. waardoor files in de wijk en op de
toeleidende wegen zouden komen te staan. Op dat moment gaat het verkeer andere
routes zoeken en bijvoorbeeld via Wassenaar proberen om de A44/N44 te bereiken. Er
ontstaat dan dus extra bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen.
Verdubbeli~
N206 KtmJk-Leiden2010
Om de problemen ten gevolge van de congestie op de N206 tussen Katwijk en Leiden op
te lossen kan de N206 tussen Katwijk en Leiden verdubbeld worden. V oorwaarde is dan
wel dat ook de aansluiting met de A44 aangepakt wordt. omdat die aansluiting het
extra verkeer anders ook niet aankan.
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Uit de modelberekening blijkt dat door de uitbreiding van de capaciteit de
doorstromingsproblemen op de N206 opgelost worden en dat het verkeer vanuit
Noordwijk en omgeving dat naar de A44 wil (en V.V.) dan ook gebruik gaat maken van de
N206. De verbrede N206 heeft dus een bundelingseffect. waardoor de routes binnendoor
(bijvoorbeeldvia de N444Leidsevaart)ontlast worden, en de problemen daar afhemen.

Avondspitsintensiteiten:

N206-ing. Tjalmaweg
N444-Leidsevaart
Rijnsburgerweg

Telcijfers
2000
2.700
1A00

2010-1
2.900
1.600
2.200

Modelcijfers
2010-2
2.800
1.600
2.000

2010-3
3.400
1.400
1.800

2020-1
4.800
1.700
2.100

Modelcijfers*
2020-2
4.800
1.600
2.200

2020-3
4.900
1.g00
2.000

Avondspitsintensiteiten:

N206-ing. Tjalmaweg
N444-Leidsevaart
Rijnsburgerweg

Telcijfers
2000
2.700
1.400

in 2020 is in aiie scenario's een rijbaanverdubbelingtussen Katwijk en Leiden opgenomen.

Maatregelenpakket 2010.1
Voortzetting huidig flankerend beleid:
o
Platte km-heffing over de hele dag:
o
Betaald parkeren in hoofdkernen;
0
Voortzetting huidig flankerend beleid.
Maatregeienpakket 2010.2
Aanscherping beleid + OV- en fietsinfra:
o
Hoge km-heffing in spits;
o
Betaald parkeren in hoofdkernen;
Verdere uitvoering vervoersmanagement;
o
NS-stations Leiden Merenwijk en Sassenheim;
o
TransferiaIPenR: Leiden Oost. Lammenschans. Voorhout en Voorschoten.
Maatregelenpakket 2010-3
Aanscherping beleid + autoinfia:
o
Hoge km-heffing in spits;
o
Betaald parkeren in hoofdkernen;
o
Verdere uitvoering vervoersmanagement;
o
Verdubbeling N206 Katwijk-Leiden;
o
Kanalenroute Leidenlkiderdorp.
Echter de verdubbeling van de N206 Katwijk-Leiden heeft vanuit het oogpunt van
doorstroming weinig zin als de problemen op de A441N44. die het gevolg zijn van met
name het extra verkeer dat vanaf de N206 (uit Valkenburg. Katwijk en Noordwijk) komt
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niet wordt opgelost. Er treedt nml slechts een verschuiving van het
doorstromingsprobleem op. In plaats van op de N206 tussen Katwijk en Leiden, ontstaat
er dan (extra)congestie op de A44/N44.Om ervoor te zorgen dat die congestie niet
optreedt is. zoals eerder aangegeven, eerst een structurele verbetering van de oostwestroute tussen A4 enA44 noodzakelijk.

(V.V.).

Conclusies:
Verdubbeling N206 tussen Katwijk en Leiden is noodzakelijk.
Doorstromings- en bereikbaarheidsproblemen worden niet opgelost als er geen
structurele verbetering van de oost-westverbindingtussen A4 en A44 komt.
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De RijnGouweLijnWest en de tracéalternatieven
In dit hoofdstuk is een uitgebreide beschrijving van de light-railalternatieven
opgenomen. Wat betreft het nulalternatief en het nulplus alternatief is alle informatie
in het hoofdrapport opgenomen.

Alternatief 1via N206 naar Katwijk en Noordwijk

4.1.1. Tracé
Dit alternatief start bij het transferium 't Schouw als verlenging van de RijnGouweLijn
Oost die uit de binnenstad van Leiden komt. Vervolgens wordt naar het westen gekozen
voor bundeling met de N206. Dit alternatief omvat een gecombineerd tracé naar
Katwijk en Noordwijk; een verbinding tussen Leiden en het strand.

Na de start bij het transferium 't Schouw wordt de N206. de ing. G. Tjalmaweg gevolgd.
(sectie1).

Ligging: ten westen van de bestaande weg.
De ruimte voor de RijnGouweLijn West wordt gecombineerd met de ruimtereservering
voor de weguitbreiding. Er lijkt ruimte onder het viaduct (Achterweg.Valkenburg)voor
een tram met 2 enkele sporen. Uitgangspunt in deze vroege planfase is dat er voldoende
hoogte is. maar dat er ten aanzien van de breedte maatregelen genomen dienen te
worden.
Profiel: dubbelsporig vrije baan.
Haltes: 3. transferium. viaduct en rotonde.
Het tracé vervolgt door middel van gelijkvloerse kruisingen/rotondes.geregeld met
verkeerslichten op de Canthewegpesterbaan, om de nieuwe woningbouwlocatie 'de
Zanderij' te ontsluiten. Het tracg ligt aan de westzijde van de Zanderij.(sectie6)
Uit de effectbeschrijvingblijkt dat over een kort gedeelte van het tracé, net voor het
Bosplein .weinig ruimte is voor een dubbelsporige vrije baan. Over zo'n beperkte lengte
(minderdan 100 meter) stellen we als mogelijke oplossing straatspoor in beide
richtingen voor. eventueel gecombineerd met waarschuwingslichten.
Ligging: oostzijde van de CantinmegrWesterbaan.
Profiel: dubbelsporig vrije baan (in principe).
Halte: 1. rand van Bosplein.
Via de Koningin Julianalaan tussen de Boslaan en de Zeeweg gaat het tracé verder
richting het Gemeentehuis waar het tracé zich splitst. (sectie9)
Ligging: aan de westzijde van de Koningin Julianalaan.
Profiel: dubbelsporig vrije baan.
Halte: 1. Gemeentehuis. nabij de kruising Koningin Julianalaanlzeeweg.
Voor de richting Katwijk aan Zee wordt vanaf het Gemeentehuis het tracé over de
Zeeweg. de Tramstraat en de Koningin Wilhelminastraat gevolgd. (sectie12)
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Ligging: aan de noordzijde.
Uit de effectbeschrijvingblijkt dat dit tracédeel nader onderzoek vraagt (in overleg met
de gemeente).De beschikbare ruimte voor een dubbelsporige baan is namelijk zeer
beperk (zeer smal straatprofielmet kleinschalige bebouwing).Er zijn echter andere
oplossingen mogelijk. Bijvoorbeeld twee straatsporen.Dit zou over zo'n grote lengte
teveel invloed hebben op de vervoerwaarde (groot risico op vertraging met name in de
zomer).Een vrije baan in tijd. geregeld met verkeerslichten is een oplossing met veel
invloed op het overige verkeer. Een ander oplossing is één enkelsporige vrije baan en
één 'straatbaan' in combinatie met éénrichtingsverkeervoor auto's. Momenteel lijkt de
laatste oplossing het meest haalbaar omdat ter plaatse al ideeën zijn om de
verkeerscirculatieaan te passen.
Profiel: In principe dubbelsporig vrije baan. Straatspoor of combinaties zijn eventuele
oplossingen voor de beperkte ruimte.
Haltes: 2. nabij Duinoord/Voorstraaten Tramstraat in Koningin Wilhelminastraat.
Het tracé buigt vervolgens de Boulevard op en eindigt bij het Vuurbaakplein. (sectie 11)
In dit tracédeel(sectie12)is een halte extra geprojecteerd ten opzichte van voorgaande
studies om het omliggende gebied en de strandrecreant beter te bedienen door een
goede aansluiting van de haltes op kruisende wegen en Boulevard-noord.
Ligging: aanname is op de stoep aan de westzijde.
Bij het Vuurbaakplein zijn er drie mogelijkheden voor een eindpunt:
trameindpunt rechts
trameindpunt in het midden
trameindpunt op de boulevard
Profiel: In principe een dubbelsporige vrije baan.
Haltes: 2. op de Boulevard/ hoek Koningin Wilhelminastraat en bij het eindpunt.
Voor de richting Noordwijk wordt na het gemeentehuis verder de Koningin Julianalaan
gevolgd. (sectie 14)
Ligging: aan de westzijde.
Profiel: dubbelsporig vrije baan. De brug lijkt voldoende breed. de breedte kan beter
benut te worden en eventueel uitgebreid met een fietspad.
Halte: 1. kruising Biltlaan/Hoorneslaan.
Vervolgens wordt de Biltlaan gevolgd. (sectie 18)
Ligging: aan de westzijde.
Profiel: dubbelsporig vrije baan.
Halte: 1. splitsing Biltlaan/De Krom.
Vanaf de Biltlaan komt men langs de ESTEC en de Zwarteweg. (sectie20)
Ligging: aan de westzijde.
Profiel: dubbelsporig vrije baan. Bij de ingang van de 'Wiîlem van de Berghstichting"
dient het gehele profiel aangepast te worden. De ruimte tussen percelen van de huizen
en de 'Willem van de Berghstichting" lijkt net ruim genoeg.
Haltes: 2. bij Estec en ter hoogte van de 'Willem van de Berghstichting". Extra aandacht
vraagt de veilige oversteekbaarheid van de Zwarte weg.
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Het tracé volgt verder over de Herenweg. (sectie 24)
Ligging: aan de westzijde.
Profiel: dubbelsporig vrije baan.
Halte: 1. kruising HerenwegIBeeklaan.
Vervolgens gaat het tracé verder op de Nieuwe Offemweg en de Gooweg. (sectie 27)
Ligging: aan de westzijde.
Profiel: grotendeels dubbelsporig vrije baan.
Uit de effectbeschrijvingblijkt dat een klein stukje dubbelsporige vrije baan aangepast
zou moeten worden ter plaatse van een zeer krap bemeten profiel. Dit kan met
straatspoor in een of twee richtingen.
Halte: 1.kruising Nieuwe Offemweg/Schiestraat/HeiligeGeestweg.
Daarna vervolgt het tracé zich over de Van de Mortelstraat, Van Panhuysstraat en de
warles van Uffordstraat richting de Koningin Wilhelmina Boulevard.
Uit de effectbeschrijvingblijkt dat het tracédeel in de @arles van Uffordstraat nader
onderzoek vraagt (in overleg met de gemeente).Het smalle straatprofiel heeft weinig
ruimte beschikbaar voor een dubbelsporige baan. Er zijn meerdere oplossingen
mogelijk. Twee vrije sporen zonder parkeren of zonder een andere functie in het profiel.
Dit lijkt niet realistisch. Andere oplossingen zijn een enkelsporige vrije baan en een
'straatbaan' in combinatie met édn richtingsverkeer voor auto's of een vrije baan in tijd
(mogelijk invloed op overig verkeer) of een dubbelsporige straatbaan. Dit laatste is voor
lange tracédelen niet gewenst in verband met de grote invloed op de vervoerswaarde.
Profiel: In principe dubbelsporig vrije baan. Straatspoor of combinaties zijn eventuele
oplossingen voor de beperkte ruimte.
Het tracé eindigt op het parkeerterrein Wantveld/Vuurtorenplein.(sectie 28)
Ligging: aan de zuidzijde.
Profiel: In principe dubbelsporig vrije baan.
Haltes: 3. Van de Mortelstraat. op de kruising met Duinweg en een eindhalte.
Er zijn 2 mogelijkheden voor een eindhalte:
1op het Wantveld
2 net iets ten noorden van het Vuurtorenplein op de Boulevard
4.1.2. Varianten:

In combinatie met alternatief 1zijn de volgende varianten mogelijk: k B, C. D. E. F. G.
Variant A: 'Valkenburg'
Deze variant is een tracé dat door de nieuwbouwlocatie Valkenburg (op het huidige
terrein van de vliegbasis)gesitueerd is. Na de brug over de Oude Rijn buigt het tracé af
richting het vliegkamp. De tracering door deze nieuwe wijk zal in nauw overleg met de
(stedenbouwkundige)planvorming moeten plaats vinden. Gedacht wordt aan een tracé
door de locatie zodat 113 deel van de woningbouw ten noorden van het tracé ligt en 213
deel ten zuiden daarvan en eindigend op het kruispunt van de N206 en de N44l. (sectie 3)
Ligging en profiel: dubbelsporig vrije baan ingepast in nieuwe plannen.
Haltes: 2. beide haltes in Valkenburg.
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Variant B: Verlengde N206 Katwijk'
Dit is een tracévariant dat niet de Cantinwegpesterbaan volgt maar langs de N206 de
Zeeweg in Katwijk bereikt en over de Zeeweg loopt tot aan de Koningin Julianalaan.
Hierbij wordt de Zanderij aan de oostzijde ontsloten en is er sprake van een betere
ontsluiting van Katwijk aan de Rijn. Deze variant ligt op grotere &tand van het
duingebied. (sectie 5 en 8)
Ligging:. Aan de westzijde van de N206. Op de splitsing van het tracé richting Noordwijk
resp. Katwijk is waarschijnlijk een kunstwerk benodigd om de oprit van de N206 te
kruisen.
Profiel: Dubbelsporig vrije baan. ligging naast het tracé van de N206. Exacte ligging
afhankelijk van de oplossing kruising Zeeweg en N206
Haltes: 2. kruising Molentuinweg/N206en kruising van de N206/Zeeweg.

Variant C: 'Boslaan Katwijk'
Vanaf de Koningin Julianalaan wordt ook een zuidelijke route richting strand bezien:
Dit tracé volgt de Boslaan. de Parklaan. de Drieplassenweg en eindigt op het
Vuurbaakplein.
Uit de effectbeschrijving blijkt dat er weinig ruimte beschikbaar is voor een
dubbelsporige vrije baan. Er zijn meerdere oplossingen mogelijk. Twee vrije sporen
zonder parkeren of zonder een andere functie in het profiel. Dit lijkt niet realistisch.
Andere oplossingen zijn een enkelsporige vrije baan en een 'straatbaan' in combinatie
met één richtingwerkeer voor auto's of een vrije baan in tijd (mogelijk invloed op
overig verkeer) of een dubbelsporige straatbaan. Dit laatste is voor lange tracédelen niet
gewenst in verband met de grote invloed op de vervoerswaarde.
Profiel: dubbelsporig vrije baan.
Haltes: 2. kruising Boslaan/Meeuwenlaanen kruising ParMaan/Drieplassenweg.
Variant D: 'Hoorneslaan Katwijk'
Vanaf de Biltlaan en via de Hoorneslaan en de brug over de Oude Rijn (Uitwatering)
Binnensluis en Rijnmond bereikt deze tracé-variant de Boulevard. Het profiel van de
huidige Hoorneslaan is over het algemeen breder dan het tracé via de Zeeweg en
Tramstraat. Dit tracé ontsluit eveneens een ander woningbouwgebied. (sectie 13)
Ligging: aan de noordzijde.
Profiel: dubbelsporig vrije baan.
Halte: 1.kruising Hoorneslaan/Binnensluis/Visserijschool.
Variant D kan bij de alternatieven langs de N206 verlengd worden met sectie 17: het
gedeelte Hoorneslaan wat tussen de Biltlaan en de N206 ligt. De ligging van de
dubbelsporige vrije baan is ook aan de noordzijde en er worden geen extra haltes
geprojecteerd.
Variant E: "s Gravendijck Noordwijk'
Dit is de route die kan worden gevolgd door de nieuwe bedrijfiterreinontwikkeling
Rijnsoever Noord en 'sGravendijk. tussen de Zwarteweg en de Herenweg. (sectie 19 en 23)
Liggingaan de westzijde.
Profiel: dubbelsporig vrije baan opgenomen in nieuwbouwplannen bedrijventerrein.
Halte: 1. Herenweg waar tracé aantakt op de Herenweg.
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Variant F: 'Oude Zeeweg Noordwijk'
Deze route bereikt via de zuidkant van Noordwijk vanaf de kruising van de Herenweg
en de Beeklaan via de Beeklaan. de Oude Zeeweg en de Grent het gebied rond de
Boulevard. Dit is een korte route die het winkelcentrum van Noordwijk direct ontsluit
(Hoofdstraat).(sectie 30)
Ligging: aan de noordzijde.
Uit de effectbeschrijvingblijkt dat dit deel slecht inpasbaar is als gevolg van zeer
beperkte ruimte, hoogteverschillen en milieueffecten op het gebied van Natuur en
Landschap.
Profiel: in principe dubbelsporig vrije baan. wegspoor gecombineerd met wegverkeer bij
een te krap profiel over beperkte lengte.
Halte: 1. bij kruising BeeklaaqJan van Gentlaan.
Variant G: 'Parallel Boulevard Noordwijk'
Bij deze variant wordt het tract! van de Fvariant in Noordwijk verlengd over de
Parallelboulevard zodat reizigers over de Parallel Boulevard kunnen rijden en direct ten
zuiden van de Boulevard kunnen uitstappen. Eindpunt ligt iets ten noorden van het
Vuurtorenplein. (sectie 29)
Ligging: aan de oostzijde
Profiel: dubbelsporig vrije baan. bij te krap profiel over beperkte lengte. combinatie met
een richtingsverkeer
Haltes: 2. Pickeplein en eindhalte iets ten noorden van Vuurtorenplein.
4.1.3. Het aanvullend busnet

Het aanvullende busnet is schematisch weergegeven op kaartmateriaal in het
hoofdrapport.

4.2

Alternatief 2 via NZû6 verlengd naar Katwijk en Noordwijk

4.2.1. Tmcé

Dit alternatief wordt gekenmerkt doordat de light rail verbinding over een grotere
lengte de Provinciale weg N206 blijft volgen dan via het alternatief l. Hiermee wordt
het bedrijventerrein 't Heen beter ontsloten.
Daarnaast is de route naar Noordwijk korter en dus sneller. Het verschil met het
alternatief 1is dat Variant B integraal onderdeel is van dit alternatief en dat variant E
ontbreekt.
Vanaf het transferium is het eerste deel tot aan de kruising Wassenaarseweg (Katwijk)
hetzelfde als het alternatief l. Ook dit alternatief start dus bij het transferium 't
Schouw als verlenging van de RijnGouweLijn Oost dat uit de binnenstad van Leiden
komt en volgt de N206. de ing. G. Tjalmaweg. (sectie i)
De ruimte voor de RijnGouweLijn West wordt gecombineerd met de ruimtereservering
voor de weguitbreiding. Er lijkt ruimte onder het viaduct (Achterweg.Valkenburg)voor
een tram met 2 enkele sporen. Uitgangspunt in deze vroege planfase is dat er voldoende
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hoogte is, maar dat er ten aanzien van de breedte maatregelen genomen dienen te
worden.
Profiel: dubbelsporig vrije baan.
Haltes: 3, transferium. viaduct en rotonde.
Vervolgens wordt naar het westen gekozen voor bundeling met de N206.
Daarna volgt de light rail verbinding de route langs de N206. (Variant B is integraal
onderdeel van het alternatief). Omdat de Provinciale weg meer oostelijk is gelegen dan
de Koningin Julianalaan en de Biltlaan komt de aftakking naar de Zeeweg ook meer
oostelijk gelegen. (sectie 5)
Ligging: aan de westzijde van de N206. Op de splitsing van het tract! richting Noordwijk
resp. Katwijk is waarschijnlijk een kunstwerk benodigd om de oprit van de N206 te
kruisen.
Profiel: dubbelsporig vrije baan.
Halte: 2. kruising Molentuinweg/N206en kruising N206lZeeweg.
Bij de kruising met de Zeeweg in Katwijk splitst het tract! zich in een deel richting
Katwijk aan Zee en een deel richting Noordwijk. Voor de richting Katwijk aan Zee
wordt vanaf de N206 afgebogen naar het westen en de Zeeweg gekozen. (sectie 8)
Ligging: aan de noordzijde van de Zeeweg.
Profiel: dubbelsporig vrije baan. ligging in profiel afhankelijk van de oplossing van de
kruising N206 en de Zeeweg.
Halte: 1, Gemeentehuis, kruising Zeeweg/KoninginJulianalaan.
Voor de richting Katwijk aan Zee wordt vanaf het Gemeentehuis het tracé over de
Zeeweg, de Tramstraat en de Koningin Wilhelminastraat gevolgd. (sectie 12)
Ligging: aan de noordzijde.
Uit de effectbeschrijvingblijkt dat dit tracédeel nader onderzoek vraagt (in overleg met
de gemeente).De beschikbare ruimte voor een dubbelsporige baan is namelijk zeer
beperk (zeer smal straatprofielmet kleinschalige bebouwing).Er zijn echter andere
oplossingen mogelijk. Bijvoorbeeld twee straatsporen.Dit zou over zo'n grote lengte
teveel invloed hebben op de vervoerswaarde (groot risico op vertraging met name in de
zomer). Een vrije baan in tijd. geregeld met verkeerslichten is een oplossing met veel
invloed op het overige verkeer. Een ander oplossing is één enkelsporige vrije baan en
één 'straatbaan' in combinatie met 6énrichtingsverkeer voor auto's. Momenteel lijkt de
laatste oplossing het meest haalbaar omdat ter plaatse al ideeën zijn om de
verkeerscirculatie aan te passen.
in dit tracédeel(sectie12) is een halte extra geprojecteerd ten opzichte van voorgaande
studies om het omliggende gebied en de strandrecreant beter te bedienen door een
goede aansluiting van de haltes op kruisende wegen en Boulevard-noord.
Profiel: in principe dubbelsporig vrije baan. Straatspoor of combinaties zijn eventuele
oplossingen voor de beperkte ruimte.
Haltes: 2. nabij Duinoord/Voorstraaten Tramstraat.
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Het tracé buigt vemolgens de Boulevard op en eindigt bij het Vuurbaakplein. ( d e 11)
Ligging: aanname is op de stoep aan de westzijde.
Bij het Vuurbaakplein zijn er drie mogelijkheden voor een eindpunt:
trameindpuntrechts
trameindpunt in het midden
trameindpunt op de boulevard
Profiel: In principe dubbelsporig vrije baan.
Haltes: 2. op de Boulevard/hoek Koningin WiIhelminastraat en bij het eindpunt.
Voor de richting Noordwijk wordt het tracé gebundeld met de N206 tot aan de kruising
met de Herenweg. (sectie 15 en 16)
Ligging: aan de westzijde van de weg.
Profiel: dubbelsporig vrije baan.
Haltes: 2. kruising N206/Hoornselaanen kruising N206/Herenweg.
Het tracé vervolgt op de Herenweg richting Noordwijk. (sectie21.23 m UI
Ligging: aan de westzijde.
Profiel: dubbelsporig vrije baan.
Haltes: 2. Herenweg tussen de N206 en de Zwarteweg en kruising Herenweg/Beeklaan.
Vervolgens gaat het tracé verder op de Nieuwe Offemweg en de Gooweg. (sectie27)
Ligging: aan de westzijde.
Profiel: grotendeels dubbelsporig vrije baan. Uit de effectbeschrijvingblijkt dat een
klein stukje dubbelsporige vrije baan aangepast zou moeten worden ter plaatse van een
zeer krap bemeten profiel. Dit kan met straatspoor in een of twee richtingen.
Halte: 1. kruising Nieuwe ûffemweg/Schiestraat/HeiligeGeestweg.
Daarna vervolgt het tracé zich over de Van de Mortelstraat. Van Panhuysstraat en de
@arles van Uffordstraat richting de Koningin WiIhelmina Boulevard.
Uit de effectbeschrijvingblijkt dat het tracédeel in de warles van Ufkrdstraat nader
onderzoek vraagt (in overleg met de gemeente). Het smalle straatprofielheeft weinig
ruimte beschikbaar voor een dubbelsporige baan. Er zijn meerdere oplossingen
mogelijk. Wee vrije sporen zonder parkeren of zonder een andere functie in het profiel.
Dit lijkt niet realistisch. Andere oplossingen zijn een enkelsporige vrije baan en een
'straatbaan*in combinatie met één richtingwerkeer voor auto's of een vrije baan in tijd
(mogelijkinvloed op overig verkeer) of een dubbelsporige straatbaan. Dit laatste is voor
lange tracédelen niet gewenst in verband met de grote invloed op de verwemwaarde.
Profiel: in principe dubbelsporig vrije baan. Straatspoor of combinaties zijn eventuele
oplossingen voor de beperkte ruimte.
Het t r a d eindigt op het parkeerterrein Wantveld/Vuurtorenplein.(sectie28)
Ligging: aan de zuidzijde.
Profiel: in principe dubbelsporig vrije baan.
Haltes: 3. Van de Mortelstraat. op de kruising met Duinweg en een eindhalte.
Er zijn 2 mogelijkheden voor een eindhalte:
1op het Wantveld
2 net iets ten noorden van het Vuurtorenplein op de boulevard
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4.2.2. Vadanten
In combinatie met Alternatief 2 zijn de volgend varianten toepasbaar:
Variant A. C. D. F. G. H, I, variant B is integraal onderdeel van alternatief 2

Variant A: 'Valkenburg'
Deze variant is een tracé dat door de nieuwbouwlocatie Valkenburg (op het huidige
terrein van de vliegbasis)gesitueerd is. Na de brug over de Oude Rijn buigt het tracé af
richting het vliegkamp. De tracering door deze nieuwe wijk zal in nauw overleg met de
(stedenbouwkundige)planvorming moeten plaats vinden. Gedacht wordt aan een tracé
door de locatie zodat 113 deel van de woningbouw ten noorden van het tracé ligt en 213
deel ten zuiden daarvan ligt. Het tracé eindigt op het kruispunt van de N206 en de
N441. (sectie3)
Ligging en profiel: dubbelsporig vrije baan ingepast in nieuwe plannen.
Haltes: 2. beide haltes in Valkenburg.

Variant C: 'Boslaan Katwijk'
Vanaf de Koningin Julianalaan wordt ook een zuidelijke route richting strand bezien:
Dit tracé volgt de Boslaan. de Parklaan. de Drieplassenweg en eindigt op het
Vuurbaakplein.
Uit de effectbeschrijving blijkt dat er weinig ruimte beschikbaar is voor een
dubbelsporige vrije baan. Er zijn meerdere oplossingen mogelijk. Twee vrije sporen
zonder parkeren of zonder een andere functie in het profiel. Dit lijkt niet realistisch.
Andere oplossingen zijn een enkelsporige vrije baan en een 'straatbaan' in combinatie
met één richtingwerkeer voor auto's of een vrije baan in tijd (mogelijk invloed op
overig verkeer) of een dubbelsporige straatbaan. Dit laatste is voor lange tracédelen niet
gewenst in verband met de grote invloed op de vervoerswaarde.
Profiel: dubbelsporig vrije baan.
Haltes: 2, kruising Boslaan/ibíeeuwenlaan en kruising ParklaanlDrieplassenweg.
Variant D: 'Hoorneslaan Katwijk'
Vanaf de Biltlaan en via de Hoorneslaan en de brug over de Oude Rijn (Uitwatering)
Binnensluis en Rijnmond bereikt deze tracévariant de Boulevard. Het profiel van de
huidige Hoorneslaan is over het algemeen breder dan het tracé via de Zeeweg en
Tramstraat. Dit tracé ontsluit eveneens een ander woningbouwgebied. (sectie 13)
Ligging: aan de noordzijde.
Profiel: dubbelsporig vrije baan.
Halte: 1, kruising Hoorneslaan/BinnensluislVisserijschool.
Variant D kan bij de alternatieven langs de N206 verlengd worden met sectie 17; het
gedeelte Hoorneslaan wat tussen de Biltlaan en de N206 ligt. De ligging van de
dubbelsporige vrije baan is ook aan de noordzijde en er worden geen extra haltes
geprojecteerd.
Variant F: 'Oude Zeeweg Noordwijk'
Deze route bereikt via de zuidkant van Noordwijk vanaf de kruising van de Herenweg
en de Beekiaan via de Beeklaan. de Oude Zeeweg en de Grent het gebied rond de
Boulevard. Dit is een korte route die het winkelcentrum van Noordwijk direct ontsluit
(Hoofdstraat).(sectie 30)
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Ligging: aan de noordzijde.
Uit de effectbeschrijvingblijkt dat dit deel slecht inpasbaar is als gevolg van zeer
beperkte ruimte. hoogteverschillen en milieueffecten op het gebied van Natuur en
Landschap.
Profiel: In principe dubbelsporig vrije baan. wegspoor gecombineerd met wegverkeer bij
een te krap profiel over beperkte lengte.
Halte: l. bij kruising BeeklaanlJan van Gentlaan.
Variant G: 'Parallel Boulevard Noordwijk'
Bij deze variant wordt het t r a d van de Fvariant in Noordwijk verlengd over de
Parallelboulevard zodat reizigers over de Parallel Boulevard kunnen rijden en direct ten
zuiden van de Boulevard kunnen uitstappen. Eindpunt ligt iets ten noorden van het
Vuurtorenplein.(sectie29)
Ligging: aan de oostzijde
Profiel: dubbelsporig vrije baan. bij te krap profiel over beperkte lengte. combinatie met
een richtingwerkeer
Haltes: 2. Pickeplein en eindhalte iets ten noorden van Vuurtorenplein.
Variant H: 'Beeklaan Noordwijk'
Deze variant is een route die vanaf de kruising van de N206 met de Herenweg de N206
blijft volgen daarna naar het westen afslaat en via de Beeklaan naar Noordwijk aan Zee
Voert. (sectie22 en 25)
Ligging: aan de westzijde van de N206 en aan de zuidzijde van de Beeklaan.
Profiel: dubbelsporig vrije baan.
Haltes: geen.
Variant I: 'Van Berckelweg Noordwijk' Deze variant is een route die de de N206 blijft
volgen en via de Van Berckelweg naar Noordwijk aan Zee voert. Deze variant volgt de
provinciale weg maximaal. (sectie 26)
Ligging:aan de westzijde van de N206 aan de zuidzijde van de Berckelweg.
Profiel: dubbelsporig vrije baan.
Haltes: geen.
4.2.3. Het aanvullend busnet
Het aanvullende busnet is schematisch weergegeven op kaartmateriaal in het
hoofdrapport.

Alternatief 3 via Rijnfront, Rijnsburg naar Katwijk en Noordwijk

4.3.1. Tracé
In dit alternatief wordt. in tegenstelling tot het alternatief 1. vanaf het transferium niet
meteen gebundeld met de N206 maar wordt een noordelijker tracé gevolgd door
Oegstgeest en Rijnsburg langs de Oude Rijnsburgerweg. Hiermee wordt Vaikenburg en
de eventuele nieuwbouwlocatie niet ontsloten. (Variant A ontbreekt dus ook).Wel
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wordt het toekomstig bedrijventerrein Rijnfront aangedaan en wordt Rijnsburg via een
centraal gelegen route ontsloten.
Het alternatief start wederom bij transferium 't Schouw als verlenging van de
RijnGouweLijn Oost die uit de binnenstad van Leiden komt. Vervolgens wordt naar het
westen gekozen voor een tracé in noordelijke richting om hiermee een potentieel
toekomstig bedrijventerrein Rijnfront te ontsluiten. Via de Rijnsburgerweg wordt
aangetakt op de Sandtlaan. (sectiez)
Ligging: in het midden.
Profiel en ligging: in principe wordt de dubbelsporige vrije baan in het wegprofiel
worden opgenomen. Uit de effectbeschrijvingblijkt een dubbelsporige vrije baan niet
makkelijk inpasbaar. Als mogelijke oplossingen voor ruimtegebrek kan men ook kiezen
voor een enkelsporige vrije baan en een enkelsporig straatspoor.Indien er ten behoeve
van de Flora een definitieve aansluiting op de A44 komt dan wordt een deel van
Rijnsburg verkeersluwer en kan op dit tracédeel waarschijnlijk wel voor dubbelsporige
vrije baan worden gekozen.
Haltes: 2. kruising Rijnsburgerweg/ontsluitingRijnfront en bij de Flora.
Het tracé vervolgt op de Sandtlaan en de Molentuinweg naar Katwijk. Het betreft een
gedeeltelijk smal profiel met verspreide historische bebouwing.
Ligging en Profiel: In principe een dubbelsporige vrije baan. Mogelijke oplossingen voor
het ruimtegebrek (zieeffectbeschrijving)zijn bijvoorbeeld twee vrije sporen zonder veel
andere functies naast autoverkeer in het profiel. een enkelsporige vrije baan en een
'straatbaan' in combinatie met één richtingwerkeer voor auto's een vrije baan in tijd
of een dubbelsporige straatbaan (de light rail rijdt 'gewoon" met de auto's mee). Dit
laatste is voor lange tracédelen niet gewenst in verband met de grote invloed op de
vervoerswaarde. Bovenstaande ideeën vergen nader onderzoek in overleg met de
gemeente Rijnsburg.
Haltes: 3. kruising Sandtlaan/Oranjelaan.Tuinbouwschool en kruising
Molentuinweg/N206(halte zou gerealiseerd kunnen worden nabij het fietstunneltje
onder N206.

.

Vanaf de kruising met de N206 is het tracé identiek aan het alternatief 1.( d e4)
Het tracé vervolgt door middel van gelijkvloersekmisingen/rotondes. geregeld met
verkeerslichten op de Cantineweg/Westerbaan.om de nieuwe woningbouwlocatie 'de
Zanderij' te ontsluiten. Het tracd ligt aan de westzijde van de Zanderij.(sectie6)
Uit de effectbeschrijving blijkt dat over een kort gedeelte van het tracé. net voor het
Bosplein. weinig ruimte is voor een dubbelsporige vrije baan. Over zo'n beperkte lengte
(minderdan 100 meter) stellen we als mogelijke oplossing straatspoor in beide
richtingen voor. eventueel gecombineerd met waarschuwingslichten.
Ligging: oostzijde van de CantinewegIWesterbaan.
Profiel: dubbelsporig vrije baan.
Halte: 1. rand van Bosplein.
Via de Koningin Julianalaan tussen de Boslaan en de Zeeweg gaat het tracé verder
richting het Gemeentehuis waar het tracé zich splitst. (sectie9)
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Ligging: aan de westzijde van de Koningin Julianalaan.
Profiel: dubbelsporig vrije baan.
Halte: 1, Gemeentehuis, nabij de kruising Koningin Julianalaan/Zeeweg.
Voor de richting Katwijk aan Zee wordt vanaf het Gemeentehuis het tracé over de
Zeeweg. de Tramstraat en de Koningin Wilhelminastraat gevolgd. (sectie 12)
Ligging: aan de noordzijde.
Uit de effectbeschrijvingblijkt dat dit tracédeel nader ondenoek vraagt (in overleg met
de gemeente).De beschikbare ruimte voor een dubbelsporige baan is namelijk zeer
beperk (zeer smal straatprofiel met kleinschalige bebouwing). Er zijn echter andere
oplossingen mogelijk. Bijvoorbeeld twee straatsporen.Dit zou over zo'n grote lengte
teveel invloed hebben op de vervoerswaarde (groot risico op vertraging met name in de
zomer).Een vrije baan in tijd. geregeld met verkeerslichten is een oplossing met veel
invloed op het overige verkeer. Een ander oplossing is één enkelsporige vrije baan en
één 'straatbaan' in combinatie met éénrichtingsverkeervoor auto's. Momenteel lijkt de
laatste oplossing het meest haalbaar omdat ter plaatse al ideeën zijn om de
verkeerscirculatie aan te passen.
In dit tracédeel (sectie 12)iseen halte extra geprojecteerd ten opzichte van voorgaande
studies om het omliggende gebied en de strandrecreant beter te bedienen door een
goede aansluiting van de haltes op kruisende wegen en Boulevard-noord.
Profiel: In principe dubbelsporig vrije baan. Straatspoor of combinaties zijn eventuele
oplossingen voor de beperkte ruimte.
Haltes: 2. nabij Duinoord/Voorstraaten Tramstraat in Koningin Wilhelminastraat.
Het tracé buigt vervolgens de Boulevard op en eindigt bij het Vuurbaakplein. (sectie li)
Ligging: aanname is op de stoep aan de westzijde.
Bij het Vuurbaakplein zijn er drie mogelijkheden voor een eindpunt:
trameindpunt rechts
trameindpunt in het midden
trameindpunt op de boulevard
Profiel: In principe een dubbelsporige vrije baan.
Haltes: 2. op de Boulevard/ hoek Koningin Wilhelminastraat en bij het eindpunt.
Voor de richting Noordwijk wordt na het gemeentehuis verder de Koningin Julianalaan
gevolgd. (sectie 14)
Ligging: aan de westzijde.
Profiel: dubbelsporig vrije baan. De brug lijkt voldoende breed. de breedte kan beter
benut te worden en eventueel uitgebreid met een fietspad.
Halte: 1. kruising Biltlaan/Hoorneslaan.
Vervolgens wordt de Biltlaan gevolgd. (sectie 181
Ligging: aan de westzijde.
Profiel: dubbelsporig vrije baan.
Halte: 1.splitsing Biltlaan/De Krom.
Vanaf de Biltlaan komt men langs de ESTEC en de Zwarteweg. (sectie20)
Ligging: aan de westzijde.
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Profiel: dubbelsporig vrije baan. Bij de ingang van de 'Willem van de Berghstichting"
dient het gehele profiel aangepast te worden. De ruimte tussen percelen van de huizen
en de "Willem van de Berghstichting" lijkt net ruim genoeg.
Haltes: 2. bij Estec en ter hoogte van de 'Willem van de Berghstichting". Extra aandacht
vraagt de veilige oversteekbaarheid van de Zwarte weg.
Het tracé volgt verder over de Herenweg. (sectie 24)
Ligging:aan de westzijde.
Profiel: dubbelsporig vrije baan.
Halte: 1. kruising HerenweglBeeklaan.
Vervolgens gaat het tracé verder op de Nieuwe Offemweg en de Gooweg. (sectie 27)
Ligging: aan de westzijde.
Profiel: grotendeels dubbelsporig vrije baan. Uit de effectbeschrijving blijkt dat een
klein stukje dubbelsporige vrije baan aangepast zou moeten worden ter plaatse van een
zeer krap bemeten profiel. Dit kan met straatspoor in een of twee richtingen.
Halte: 1. kruising Nieuwe Offemwq/Schiestraat/HeiligeGeestweg.
Daarna vervolgt het tracé zich over de Van de Mortelstraat. Van Panhuysstraat en de
@arles van Uffordstraat richting de Koningin Wilhelmina Boulevard.
Uit de effectbeschrijvingblijkt dat het tracédeel in de Quarles van URordstraat nader
onderzoek vraagt (in overleg met de gemeente).Het smalle straatprofielheeft weinig
ruimte beschikbaar voor een dubbelsporige baan. Er zijn meerdere oplossingen
mogelijk. Twee vrije sporen zonder parkeren of zonder een andere functie in het profiel.
Dit lijkt niet realistisch. Andere oplossingen zijn een enkelsporige vrije baan en een
'straatbaan' in combinatie met één richtingsverkeer voor auto's of een vrije baan in tijd
(mogelijk invloed op overig verkeer) of een dubbelsporige straatbaan. Dit laatste is voor
lange tracédelen niet gewenst in verband met de grote invloed op de vervoerswaarde.
Profiel: In principe dubbelsporig vrije baan. Straatspoor of combinaties zijn eventuele
oplossingen voor de beperkte ruimte.
Het tracé eindigt op het parkeerterrein Wantveld/Vuurtorenplein.(sectie 28)
Ligging: aan de zuidzijde.
Profiel: In principe dubbelsporig vrije baan.
Haltes: 3. Van de Mortelstraat. op de kruising met Duinweg en een eindhalte.
Er zijn 2 mogelijkheden voor een eindhalte:
l op het Wantveld
2 net iets ten noorden van het Vuurtorenplein op de boulevard
4.3.2. Varianten

In combinatie met alternatief 3 zijn de varianten B. C. D, E, F. G. H en I toepasbaar.
Variant B: 'Verlengde N206 Katwijk'
Dit is een tracévariant dat niet de Cantineweg/Westerbaanvolgt maar langs de N206 de
Zeeweg in Katwijk bereikt en over de Zeeweg loopt tot aan de Koningin Julianalaan.
Hierbij wordt de Zanderij aan de oostzijde ontsloten en is er sprake van een betere
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ontsluiting van Katwijk aan de Rijn. Deze variant ligt op grotere afktand van het
duingebied. (sectie 5 en 8)
Ligging:. Aan de westzijde van de N206. Op de splitsing van het tracd richting Noordwijk
resp. Katwijk is waarschijnlijk een kunstwerk benodigd om de oprit van de N206 te
kruisen.
Profiel: Dubbelsporig vrije baan, ligging naast het tracd van de N206. Exacte ligging
afhankelijk van de oplossing kruising Zeeweg en N206.
Haltes: 2. kruising Molentuinweg/N206en kruising van de N206/Zeeweg.
Variant C: 'Boslaan Katwijk'
Vanaf de Koningin Julianalaan wordt ook een zuidelijke route richting strand bezien:
Dit tracd volgt de Boslaan. de Parklaan. de Drieplassenweg en eindigt op het
Vuurbaakplein.
Uit de effectbeschrijvingblijkt dat er weinig ruimte beschikbaar is voor een
dubbelsporige vrije baan. Er zijn meerdere oplossingen mogelijk. Twee vrije sporen
zonder parkeren of zonder een andere functie in het profiel. Dit lijkt niet realistisch.
Andere oplossingen zijn een enkelsporige vrije baan en een 'straatbaan' in combinatie
met ddn richtingsverkeer voor auto's of een vrije baan in tijd (mogelijkinvloed op
overig verkeer) of een dubbelsporige straatbaan. Dit laatste is voor lange tracédelen niet
gewenst in verband met de grote invloed op de vervoerswaarde.
Profiel: dubbelsporig vrije baan.
Haltes: 2, kruising Boslaan/Meeuwenlaanen kruising ParklaanlDrieplassenweg.
Variant D: 'Hwrneslaan Katwijk'
Vanaf de Biltlaan en via de Hoorneslaan en de brug over de Oude Rijn (Uitwatering)
Binnensluis en Rijnmond bereikt deze trac6variant de Boulevard. Het profiel van de
huidige Hwrneslaan is over het algemeen breder dan het tracg via de Zeeweg en
Tramstraat. Dit tracc5 ontsluit eveneens een ander woningbouwgebied. (sectie 13)
Ligging: aan de noordzijde.
Profiel: dubbelsporig vrije baan.
Halte: l. kruising Hoornesia~innensluislVisserijsdiool.
Variant D kan bij de alternatieven langs de N206 verlengd worden met sectie 17; het
gedeelte Hoorneslaan wat tussen de Biltlaan en de N206 ligt. De ligging van de
dubbelsporige vrije baan is ook aan de noordzijde en er worden geen extra haltes
geprojecteerd.
Variant E: "s Gravendijck Noordwijk'
Dit is de route die kan worden gevolgd door de nieuwe bedrijfkterreinontwikkeling
Rijnsoever Noord en '~Cravendijk.tussen de Zwarteweg en de Herenweg. (sectie 19 en 23)
Ligging:aan de westzijde.
Profiel: dubbelsporig vrije baan opgenomen in nieuwbouwplannen bedrijventerrein.
Halte: 1. Herenweg waar tracd aantakt op de Herenweg.
Variant F: 'Oude Zeeweg Noordwijk'
Deze route bereikt via de zuidkant van Noordwijk vanaf de kruising van de Herenweg
en de Beeklaan via de Beeklaan. de Oude Zeeweg en de Grent het gebied rond de
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Boulevard. Dit is een korte route die het winkelcentrum van Noordwijk direct ontsluit
(Hoofdstraat).(sectie30)
Ligging:aan de noordzijde.
Uit de effectbeschrijvingblijkt dat dit deel slecht inpasbaar is als gevolg van zeer
beperkte ruimte. hoogteverschillen en milieueffecten op het gebied van Natuur en
Landschap.
Profiel: In prinsipe dubbelsporig vrije baan, wegspoor gecombineerd met wegverkeer bij
een te krap profiel over beperkte lengte.
Halte: 1,bij kruising BeekiaanlJan van Gentlaan.
Variant G: 'Paraiiel Boulevard Noordwijk'
Bij deze variant wordt het tracé van de Fvariant in Noordwijk verlengd over de
Parallelboulevard zodat reizigers over de Parallel Boulevard kunnen rijden en direct ten
zuiden van de Boulevard kunnen uitstappen. Eindpunt ligt iets ten noorden van het
Vuurtorenplein. (sectie 29)
Ligging: aan de oostzijde
Profiel: dubbelsporig vrije baan. bij te krap profiel over beperkte lengte. combinatie met
een richtingwerkeer
Haltes: 2, Pickeplein en eindhalte iets ten noorden van Vuurtorenplein.
Variant H: 'Beeklaan Noordwijk'
Deze variant is een route die vanaf de kruising van de N206 met de Herenweg de N206
blijft volgen daarna naar het westen afilaat en via de Beeklaan naar Noordwijk aan Zee
VO€?rt.(sectie 22 en 25)
Ligging: aan de westzijde van de N206 en aan de zuidzijde van de Beeklaan.
Profiel: dubbelsporig vrije baan.
Haltes: geen.
Variant I: 'Van Berckelweg Noordwijk' Deze variant is een route die de de N206 blijft
volgen en via de Van Berckelweg naar Noordwijk aan Zee voert. Deze variant volgt de
provinciale weg maximaal. (sectie26)
Ligging: aan de westzijde van de N206 aan de zuidzijde van de Berckelweg.
Profiel: dubbelsporig vrije baan.
Haltes: geen.

Het aanvullend busnet
Het aanvullende busnet is schematisch weergegeven op kaartmateriaal in het
hoofdrapport.

4.3.3.

4.4

Alternatief 4 via N206/Katwijk en Rijnfront /Noordwijk met aparte tracks

4.4.1. Trad

In dit alternatief worden Katwijk en Noordwijk Ma twee aparte routes verbonden met
het transferium. Dit maakt het alternatief met name voor de reizigers uit Noordwijk
veel sneller en wordt Rijnsburg aan de noord en oostkant ontsloten door de
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RijnGouweLijn West. Voor de ontsluiting van Katwijk wordt het tracé uit het alternatief
l gebruikt. Voor de richting Noordwijk wordt vanaf het transferium eerst de
Rijnsburgerweg gevolgd zoals in het tracé via Rijnfront. Vanaf de Rijnsburgerweg wijkt
het tracé af. Vanaf de Herenweg wordt weer het alternatief 1gevolgd.
Ook dit tracé start op bij het transferium 't Schouw als verlenging van de
RijnGouweLijn Oost die uit de binnenstad van Leiden komt. Richting Katwijk wordt. net
zoals in het alternatief 1naar het westen gekozen voor bundeling met de N206, de ing.
G. Tjalmaweg. (sectie1)
Het tracé vervolgt door middel van gelijkvloersekruisingen/rotondes,geregeld met
verkeerslichten op de Cantineweglwesterbaan. om de nieuwe woningbouwlocatie 'de
Zanderij' te ontsluiten. Het tracé ligt aan de westzijde van de Zanderij.(sectie6)
Uit de effectbeschrijvingblijkt dat over een kort gedeelte van het tracé. net voor het
Bosplein. weinig ruimte is voor een dubbelsporige vrije baan. Over zo'n beperkte lengte
(minder dan 100 meter) stellen we als mogelijke oplossing straatspoor in beide
richtingen voor. eventueel gecombineerd met waarschuwingslichten.
Ligging: oostzijde van de Cantineweg/Westerbaan.
Profiel: dubbelsporig vrije baan.
Halte: 1. rand van Bosplein.
Via de Koningin Julianalaan tussen de Boslaan en de Zeeweg gaat het tracé verder
richting het Gemeentehuis waar het tracé zich splitst. (sectie9)
Ligging: aan de westzijde van de Koningin Julianalaan.
Profiel: dubbelsporig vrije baan.
Halte: 1.Gemeentehuis, nabij de kruising Koningin Julianalaanlzeeweg.
Voor de richting Katwijk aan Zee wordt vanaf het Gemeentehuis het tracé over de
Zeeweg. de Tramstraat en de Koningin Wilhelminastraat gevolgd. (sectie 12)
Ligging: aan de noordzijde.
Uit de effectbeschrijvingblijkt dat dit tracédeel nader onderzoek vraagt (in overleg met
de gemeente).De beschikbare ruimte voor een dubbelsporige baan is namelijk zeer
beperk (zeer smal straatprofielmet kleinschalige bebouwing). Er zijn echter andere
oplossingen mogelijk. Bijvoorbeeld twee straatsporen. Dit zou over zo'n grote lengte
teveel invloed hebben op de vervoerswaarde (groot risico op vertraging met name in de
zomer).Een vrije baan in tijd. geregeld met verkeerslichten is een oplossing met veel
invloed op het overige verkeer. Een ander oplossing is één enkelsporige vrije baan en
één 'straatbaan' in combinatie met éénrichtingsverkeervoor auto's. Momenteel lijkt de
laatste oplossing het meest haalbaar omdat ter plaatse al ideeën zijn om de
verkeerscirculatie aan te passen.
In dit tracédeel(sectie12)is een halte extra geprojecteerd ten opzichte van voorgaande
studies om het omliggende gebied en de strandrecreant beter te bedienen door een
goede aansluiting van de haltes op kruisende wegen en Boulevard-noord.
hofiel: In principe dubbelsporig vrije baan. Straatspoor of combinaties zijn eventuele
oplossingen voor de beperkte ruimte.
Haltes: 2. nabij Duinoord/Voorstraaten Tramstraat.
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Het tracé buigt vervolgens de Boulevard op en eindigt bij het Vuurbaakplein. (sectie 11)
Ligging: aanname is op de stoep aan de westzijde.
Bij het Vuurbaakplein zijn er drie mogelijkheden voor een eindpunt:
e
trameindpunt rechts
trameindpunt in het midden
e
trameindpunt op de boulevard
Profiel: in principe een dubbelsporige vrije baan.
Haltes: 2, op de Boulevard/ hoek Koningin Wilhelminastraat en bij het eindpunt.
Voor de richting Noordwijk wordt bij het transferium 't Schouw de N206 gekruist om
hiermee een potentieel toekomstig bedrijventerrein Rijnfront te ontsluiten. De
Rijnsburgerweg komt uit op de Oegstgeesterweg. (sectie 2)
Ligging: in het midden.
Profiel en ligging: in principe wordt de dubbeisporige vrije baan in het wegprofiel
worden opgenomen. Uit de effectbeschrijving blijkt een dubbeisporige vrije baan niet
makkelijk inpasbaar. Als mogelijke oplossingen voor ruimtegebrek kan men ook kiezen
voor een enkelsporige vrije baan en een enkelsporig straatspoor. indien er ten behoeve
van de Flora een definitieve aansluiting op de A44 komt dan wordt een deel van
Rijnsburg verkeersluwer en kan op dit tracédeel waarschijnlijk wel voor dubbeisporige
vrije baan worden gekozen.
Haltes: 2. kruising Rijnsburgerweg/ontsluitingRijnfront en bij de Flora.
Via de Oegstgeesterweg buigt het tracd zich richting Noordwijk af en komt via de
Brouwerstraat en de Noordwijkerweg uit op de Herenweg. (sectie 7)
Ligging: aan de westzijde.
Profiel: In principe dubbeisporig vrije baan.
De Brouwerstraat is echter zeer smal en kleinschalig (zie effectbeschrijving).Uit de
Mectbeschrijving blijkt dat dit tracédeel nader onderzoek vraagt (in overleg met de
gemeente).Mogelijke oplossingen voor de zeer beperkt beschikbare ruimte zijn:
Wee vrije sporen zonder parkeren in het profiel. een enkelsporige vrije baan en een
'straatbaan' in combinatie met édn richtingsverkeervoor auto's een vrije baan in tijd
of een dubbelsporige straatbaan (de light rail rijdt 'gewoon" met de auto's mee). Dit
laatste is voor lange tracédelen niet gewenst in verband met de grote invloed op de
vervoerswaarde.
Bij het realiseren ven een eventuele nieuwe oprit op de A44 voor de Flora is het de
verwachting van de gemeente dat de Brouwerstraat verkeersluw zal worden gemaakt.
Een dubbelsporige vrije baan is dan eventueel inpasbaar.
Haltes: 4. kruising Oegstgeesterweg/Brouwerstraat.Bouwerstraat. Noordwijkerweg en
kruising N206lHerenweg.

.

Het tracé vervolgt op de Herenweg richting Noordwijk. (sectie 21.23 en 24)
Ligging: aan de westzijde.
Profiel: dubbelsporig vrije baan.
Haltes: 2. Herenweg tussen de N206 en de Zwarteweg en kruising HerenwegIBeeklaan.
Vervolgens gaat het tracé verder op de Nieuwe Offemweg en de Gooweg. (sectie 27)
Ligging: aan de westzijde.
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Profiel: grotendeels dubbelsporig vrije baan. Uit de effectbeschrijvingblijkt dat een
klein stukje dubbelsporige vrije baan aangepast zou moeten worden ter plaatse van een
zeer krap bemeten profiel. Dit kan met straatspoor in een of twee richtingen.
Halte: 1. kruising Nieuwe Onemweg/Schiestraat/HeiligeGeestweg.
Daarna vervolgt het tracé zich over de Van de Mortelstraat. Van Panhuysstraat en de
Quarles van Uffordstraat richting de Koningin Wilhelmina Boulevard.
Uit de effectbeschrijvingblijkt dat het tracédeel in de Quarles van Uffordstraat nader
onderzoek vraagt (in overleg met de gemeente). Het smalle straatprofiel heeft weinig
ruimte beschikbaar voor een dubbelsporige baan. Er zijn meerdere oplossingen
mogelijk.
Wee vrije sporen zonder parkeren of zonder een andere functie in het profiel. Dit lijkt
niet realistisch.Andere oplossingen zijn een enkelsporige vrije baan en een 'straatbaan'
in combinatie met één richtingmerkeer voor auto's of een vrije baan in tijd (mogelijk
invloed op overig verkeer) of een dubbelsporige straatbaan. Dit laatste is voor lange
tracédelen niet gewenst in verband met de grote invloed op de wrvoerswaarde.
Profiel: In principe dubbelsporig vrije baan. Straatspoor of combinaties zijn eventuele
oplossingen voor de beperkte ruimte.
Het tracé eindigt op het parkeerterreinWantveld/Vuurtorenplein.(sectie 28)
Ligging: aan de zuidzijde.
Profiel: In principe dubbelsporig vrije baan.
Haltes: 3.Van de Mortelstraat. op de kruising met Duinweg en een eindhalte.
Er zijn 2 mogelijkheden voor een eindhalte:
1 op het Wantveld
2 net iets ten noorden van het Vuurtorenplein op de boulevard

Varianten
In combinatie met alternatief 4 zijn de volgende varianten toepasbaar: A B. C. D. F. G.
H. en I.

4.4.2.

Variant A: Valkenburg'
Deze variant is een tracé dat door de nieuwbouwlocatie Valkenburg (op het huidige
terrein van de vliegbasis) gesitueerd is. Na de brug over de Oude Rijn buigt het tracé af
richting het vliegkamp. De tracering door deze nieuwe wijk zal in nauw overleg met de
(stedenbouwkundige)planvorming moeten plaats vinden. Gedacht wordt aan een tracé
door de locatie zodat 113 deel van de woningbouw ten noorden van het tracé ligt en 213
deel ten zuiden daarvan en eindigend op het kruispunt van de N206 en de N44l.(sectie 3)
Ligging en profiel: dubbelsporig vrije baan ingepast in nieuwe plannen.
Haltes: 2. beide haltes in Valkenburg.
Variant B: 'Verlengde N206 Katwijk'
Dit is een tracévariant dat niet de Cantineweg/Westerbaan volgt maar langs de N206 de
Zeeweg in Katwijk bereikt en over de Zeeweg loopt tot aan de Koningin Julianalaan.
Hierbij wordt de Zanderij aan de oostzijde ontsloten en is er sprake van een betere
ontsluiting van Katwijk aan de Rijn. Deze variant ligt op grotere afstand van het
duingebied. (sectie 5 en 8)

Trachnota/MER RijnGouweLijn West
Bijlagenrapport versie 5.0

Ligging:. Aan de westzijde van de N206. Op de splitsing van het tracé richting Noordwijk
resp. Katwijk is waarschijnlijk een kunstwerk benodigd om de oprit van de N206 te
kruisen.
Profiel: Dubbelsporig vrije baan. ligging naast het tracé van de N206. Exacte ligging
aniankelijk van de oplossing kruising Zeeweg en N206.
Haltes: 2, kruising Molentuinweg/N206 en kruising van de N2061Zeeweg.
Variant C: 'Boslaan Katwijk'
Vanaf de Koningin Julianalaan wordt ook een zuidelijke route richting strand bezien:
Dit tracd volgt de Boslaan. de Parklaan. de Drieplassenweg en eindigt op het
Vuurbaakplein.
Uit de effectbeschrijving blijkt dat er weinig ruimte beschikbaar is voor een
dubbelsporige vrije baan. Er zijn meerdere oplossingen mogelijk. W e e vrije sporen
zonder parkeren of zonder een andere functie in het profiel. Dit lijkt niet realistisch.
Andere oplossingen zijn een enkelsporige vrije baan en een 'straatbaan' in combinatie
met één richtingwerkeer voor auto's of een vrije baan in tijd (mogelijk invloed op
overig verkeer) of een dubbelsporige straatbaan. Dit laatste is voor lange tracédelen niet
gewenst in verband met de grote invloed op de vervoerswaarde.
Profiel: dubbelsporig vrije baan.
Haltes: 2, kruising Boslaan/Meeuwenlaanen kruising Parklaan/Drieplassenweg.
Variant D: 'Hoorneslaan Katwijk'
Vanaf de Biltlaan en via de Hoorneslaan en de brug over de Oude Rijn (Uitwatering)
Binnensluis en Rijnmond bereikt deze tracé-variant de Boulevard. Het profiel van de
huidige Hoorneslaan is over het algemeen breder dan het tracé via de Zeeweg en
Tramstraat. Dit tracé ontsluit eveneens een ander woningbouwgebied. ( d e 13)
Ligging: aan de noordzijde.
Profiel: dubbelsporig vrije baan.
Halte: 1. kruising Hoorneslaan/Binnensluis~senjschool.
Variant D kan bij de alternatieven langs de N206 verlengd worden met sectie 17; het
gedeelte Hoorneslaan wat tussen de Biltlaan en de N206 ligt. De ligging van de
dubbelsporige vrije baan is ook aan de noordzijde en er worden geen extra haltes
geprojecteerd.
Variant F: 'Oude Zeeweg Noordwijk'
Deze route bereikt via de zuidkant van Noordwijk vanaf de kruising van de Herenweg
en de Beeklaan via de Beeklaan, de Oude Zeeweg en de Grent het gebied rond de
Boulevard. Dit is een korte route die het winkelcentrum van Noordwijk direct ontsluit
(Hoofdstraat).(sectie 30)
Ligging: aan de noordzijde.
Uit de effectbeschrijving blijkt dat dit deel slecht inpasbaar is als gevolg van zeer
beperkte ruimte. hoogteverschillen en milieueffecten op het gebied van Natuur en
Landschap.
Profiel: In principe dubbelsporig vrije baan. wegspoor gecombineerd met wegverkeer bij
een te krap profiel over beperkte lengte.
Halte: 1. bij kruising BeeklaanlJan van Gentlaan.
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Variant G: 'Parallel Boulevard Noordwijk'
Bij deze variant wordt het tracg van de Fvariant in Noordwijk verlengd over de
Parallelboulevard zodat reizigers over de Parallel Boulevard kunnen rijden en direct ten
zuiden van de Boulevard kunnen uitstappen. Eindpunt ligt iets ten noorden van het
Vuurtorenplein. (sectie29)
Ligging: aan de oostzijde
Profiel: dubbelsporig vrije baan. bij te krap profiel over beperkte lengte. combinatie met
een richtingwerkeer
Haltes: 2. Pickeplein en eindhalte iets ten noorden van Vuurtorenplein.
Variant H: 'Beeklaan Noordwijk'
Deze variant is een route die vanaf de kruising van de N206 met de Herenweg de N206
blijft volgen daarna naar het westen afslaat en via de Beeklaan naar Noordwijk aan Zee
voert. (sectie22 en 25)
Ligging: aan de westzijde van de N206 en aan de zuidzijde van de Beeklaan.
hofiel: dubbelsporig vrije baan.
Haltes: geen.
Variant I: 'Van Berckelweg Noordwijk' Deze variant is een route die de de N206 blijft
volgen en via de Van Berckelweg naar Noordwijk aan Zee voert. Deze variant volgt de
provinciale weg maximaal. (sectie26)
Ligging: aan de westzijde van de N206 aan de zuidzijde van de Berckelweg.
Profiel: dubbelsporig vrije baan.
Haltes: geen.

Het aanvullend busnet
Het aanvullende busnet is schematisch weergegeven op kaartmateriaal in het
hoofdrapport.

4.4.3.

O
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Vervoerwaarde en kostendekkingsgraadvan de RijnGouweLijnWest

Technische rapportage vervoerwaardenstudieRijnGouweLijn West
In het kader van de milieueffectrapportagevoor de RijnGouweLijn West zijn
vervoerwaardeberekeningenuitgevoerd voor alle alternatieven.
5.1.1. Doel en aanpak van de studie

Doel van de studie
De provincie Zuid-Holland dient in het kader van de Tracénota/MERde effecten op de
vervoerwaarde te bepalen. Hiertoe dienen de volgende vragen te worden beantwoord:
Wat is de vervoerwaarde van de RijnGouweLijn West in de verschillende
alternatieven en varianten;
Wat zijn de kosten en opbrengsten van de exploitatie van de RijnGouweLijn West
en van de deelnetwerken in deze alternatieven en varianten;
Wat zijn de mobiliteitseffectenvan de RijnGouweLijn West voor de verschillende
gemeenten in het studiegebied.

Aanpak
Om tot beantwoordingvan deze vragen te komen is een modelstudie nodig. Deze
modelstudie is uitgevoerd door de Advies Groep voor Verkeer en Vervoer BV (AGV)en
heeft bestaan uit vervoerwaardeberekeningen en exploitatieberekeningen.De
vervoerwaardeberekeningen zijn uitgevoerd met de OV-verkenner. een door AGV
ontwikkeld unimodaal prognosemodel voor openbaar vervoer.
De gepresenteerde cijfers zijn dan ook gebaseerd op deze modelberekeningen. De
vervoerwaarde is weergegeven in onder andere het aantal reizigers en de aantallen
reizigerskilometers. Bij het bepalen van de vervoerwaarde is tevens bekeken welke
effecten de RijnGouweLijn West heeft op de onderliggende en parallelle openbaar
vervoerlijnen. De vervoerwaarde is berekend op basis van een één-uurs
avondspitsperiode in het jaar 2010.
Bij de exploitatieberekeningenzijn de benodigde aantallen voertuigen. uren en
kilometers bepaald op basis van de geprognosticeerde voertuiginzet. die op haar beurt
afhangt van de vervoerwaarde. Op basis van deze kostensoorten zijn vervolgens de
kosten bepaald. De opbrengsten zijn berekend naar aanleiding van de
reizigerskilometers die bij de bepaling van de vervoerwaarde naar voren zijn gekomen.
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5.2

Achtergronden en aannames

De belangrijkste punten uit het (regionale)verkeers- en vervoerbeleid zijn in g 5.2.1.
Verder is in g 5.2.2 de relatie van deze studie met de planstudie RijnGouweLijn Oost
toegelicht.
52.1. Het (regionale) verhers- en vervoerbeleid

Het regionale verkeers- en vervoersbeleid is opgesteld conform het W4 (het Tweede
Structuurschema Verkeer en Vervoer, tot 2010).
In het MZH (MobiliteitsplanZuid-Holland)en de Regionale Verkeer- en Vervoerplannen
(Rijn-en Bollenstreek en Midden-Holland)staat dit beleid weergegeven.
Het beleid dat via het W-I1 in het MZH en de RWP's is verwoord staat een beperking
van de automobiliteitsgroeivoor waarbij het openbaar vervoer een belangrijke plaats
inneemt.
Inmiddels is een nieuwe beleidslijn rondom verkeer en vervoer verwoord in het
Nationaal Verkeers en VervoersPlan (NVVP). In het NVVP worden andere beleidsaccenten
aangehouden dan in het W-11. Omdat op het moment van aanvang van de studie de
exacte uitwerkingen van het NVVP nog niet bekend waren. en bovendien de vertaling
naar modelmatig te hanteren rekenfactoren ook nog niet was gebeurd. is in deze studie
nog gerekend met het W-11.

Aankerend Beleid
In het Regionaal Model Zuid-Holland(RMZH)waarmee het in dit rapport beschreven
model berekend wordt zijn twee beleidsscenario's beschikbaar:
Aangescherpt Beleid (AB) en Extra Aangescherpt Beleid (EAB).
Beschrijvingen van onder andere deze beleidsmaatregelenstaan hieronder afgebeeld.

In deze studie is gerekend met het Extra Aangescherpt Beleid. Dit is gebaseerd op de
uitgangspunten van de eerder verrichte studies.
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5.2.2. Relatie met planstudíe RijnGouweLijn Oost
Tussen de MER RijnGouweLijn West en de planstudie Rijn Gouwe Oost bestaat een
(logische)relatie. De vervoerwaardestudie MER borduurt voort op een aantal in het
kader van de planstudie genomen besluiten ten aanzien van fasering en lijnvoeringvan
vooral het oostelijk gedeelte van de RijnGouweLijn. maar eveneens van de lijnvoering in
Leiden. Deze besluiten zijn in deze vervoerwaardestudie meegenomen. De getalsmatige
relatie tussen deze MER en de planstudie komt in paragraaf 5 5 aan de orde.

53

Beschrijving gevolgde werkwijze

5.3.1. Inleiding
De voorliggende studie is een onderdeel van een meer omvattende MER ten behoeve van
de RijnGouweLijn West. De voorliggende studie bestaat uit twee onderdelen:
vervoerwaardestudie:
exploitatieberekening.
In de volgende paragrafen zijn de verschillende onderdelen nader uitgewerkt.
5.3.2. Venwwaardestudie
In overleg met de Provincie Zuid-Holland is besloten voor de vervoerwaardestudie
gebruik te maken van het unimodaal prognosemodel de OV-verkenner. De reden dat dit
model voor de vervoerwaarde MER is gehanteerd. terwijl voor de planstudie en de
verkenningenstudie eerder het verkeers- en vervoersmodel Regionaal Model ZuidHolland (RMZH)is toegepast. is gelegen in het feit dat de onderzoeksvragen op een
dergelijk gedetailleerd niveau spelen. dat het RMZH daarvoor minder geschikt is. Zoals
de naam al aangeeft. is dit model bedoeld voor regionale vraagstukken. De Leidse regio
is onvoldoende verfijnd in dit model opgenomen om vragen over verschillende licht
verschillende varianten te kunnen beantwoorden.
De OV verkenner maakt gebruik van een uitsnede van de invoer van het RMZH (zones en
socio economische gegevens).Tevens zijn de resultaten van de zogeheten eerste fase
variant 2010 als uitgangspunt gehanteerd voor de berekeningen met de OV-Verkenner.
De verplaatsingenmatricesvan deze variant zijn gebruikt ten behoeve van de
referentievariant van de voorliggende studie.
Daarnaast is in samenspraak met de provincie Zuid-Holland het onderliggende net
geoptimaliseerd. Hierbij zijn de verschillende onderdelen van het onderliggende
netwerk aangepast per alternatief en variant. Ook deze optimalisatie is onderdeel van
de invoer voor de variantberekeningen met de OV verkenner. Dit geoptimaliseerde
onderliggende net verschilt per variant.
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Vanwege het feit dat de verplaatsingenmatricesuit de eerste fase variant van de
planstudie zijn gehanteerd. zijn de beleicisuitgangspunten in het RMZH ten aanzien van
auto-en OV-kosten, conform het W-ii,gehandhaafd. Zoals vermeld zijn deze matrices
bepaald op basis van doorrekeningen met het EABscenario. Tijdens de planstudie is
overigens een gevoeligheidsanalyse gemaakt voor de effecten van het AB-scenario.

Op basis van deze uitgangspunten is een Referentievariant 2010 berekend. Deze variant
is de modelmatige vertaling van het nulalternatief uit de startnotitie MER dus met een
RijnGouweLijn Oost (tot aan Transferium 't Schouw)en geeft daarmee de
uitgangssituatieweer die in 2010 ontstaat met deze fasering van de RijnGouweLijn.
Na de berekening van de Referentievariant 2010.die als referentiekader voor de met
RijnGouweLijn West te bereiken vervoerwaarde dient. zijn verschillende varianten
gemaakt inclusief de RijnGouweLijn West in de gedaantes van de startnotitie MER.
Daarnaast is op verzoek van de MERcommissie een zogeheten nulplusalternatief
doorgerekend. waarbij de RijnGouweLijn Oost uitgangspunt is, maar het onderliggende
busnet is verbeterd. Deze verbeteringen hadden vooral betrekking op het gebruik van
specifieke businfrastnictuur.

Resumemnd zijn er 6 hoofävanànten berekend, met diverse submVdnanten:
1. Referentievariant 2010. met RijnGouweLijn Oost:
2. Nulplusalternatief 2010,met RijnCouwefijn Oost en verbeterd busnet;
3. Alternatief l 2010,RijnGouweLijn Gouda - Noordwijk;
4. Alternatief 2 2010,RijnGouweLijn Gouda - Noordwijk;
5. Alternatief 3 2010.RijnGouweLijn Gouda - Noordwijk via Rijnsburg:
6. Alternatief 4 2010.RijnGouweLijn Gouda - Noordwijk. twee takken.
Daarnaast zijn er per variant diversie subvarianten berekend. Deze subvarianten
dienen om binnen de hoofdvarianten de effecten van de verschillende
tracéalternatieven te kunnen vergelijken. Een bijzonderheid hierbij is de situatie
rondom de nieuwbouwlocatie Valkenburg. Vanwege het feit dat tijdens de planstudie in
alle varianten is gerekend met de realisatie van Valkenburg. zijn de effecten van de
komst van deze nieuwbouwlocatie op de verplaatsingen opgenomen in de
verplaatsingenmatrices.Ondanks het feit dat het nog niet duidelijk is of de nieuwbouw
in Valkenburg doorgang gaat vinden. wordt in deze studie hiermee wel rekening
gehouden. In de varianten waarbij de RijnGouweLijn West Valkenburg niet bedient. is
een speciale buslijn geintroduceerd. die alieen Valkenburg ontsluit. Op deze wijze is het
effect van Valkenburg toch traceerbaar.
Naast de vervoerwaarde van de RijnGouweLijn West en het onderliggende busnet. zijn
voor het openbaar vervoer in alle varianten de kosten. baten en de kostendekkingsgraad
berekend. Dit wordt in de volgende paragraaf beschreven.
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5.3.3. Exploitatieberekening

Inleiding
In de 'Handleiding projectaanvraag OV' wordt een methodiek geschetst waarmee
stapsgewijs een exploitatieberekeningmoet worden uitgevoerd. Het kent een viertal
onderdelen:
1. vervoerwaarderaming;
2. inzetraming;
3. raming exploitatiekosten;
4. raming exploitatieopbrengsten.
De handleiding is integraal gevolgd. In deze paragraaf wordt in het kort de methodiek
beschreven.

Vervoerwaarderaming
Bij de vervoerwaarderaming speelt de ophoging een belangrijke rol. Het RMZH berekent
de vervoerwaarde immers voor een &n-uurs avondspits. zodat de matrix voor de OV
verkenner ook bestaat uit deze periode. In de handleiding worden ophoogfactoren
genoemd die gebruikt kunnen worden om van avondspitstotalen te komen tot andere
perioden. en dus ook tot jaartotalen. Voor de avondspits wordt gebruik gemaakt van de
uitvoer van de OV verkenner. De ophoogfactoren uit de handleiding zijn algemeen
geldende ophoogfactoren.
Analyse van vervoersgegevensvan de Leidse regio hebben geleid tot het aanpassen van
de in de handleiding gehanteerde ophoogfactoren. conform de methodiek uit de
planstudie. In paragraaf 3.3.6 is een tabel weergegeven met alle herberekende
ophoogfactoren (tabel 1).
Inzetraming

Bij de inzetraming zijn per lijn en per periode afionderlijk berekend:
rijuren;
voertuigkilometers;
aantal benodigde voertuigen.
Deze getallen zijn berekend door onder meer de frequentie te bepalen aniankelijk van
de vervoemaag in die periode op het drukste punt en de voertuigcapaciteit.Op basis
van de frequentie. de rijtijd en de minimale keertijd wordt bepaald hoeveel voertuigen
tegelijkertijd ingezet moeten worden. Uit deze gegevens volgen rijuren en aantallen
benodigde voertuigen. Op basis van frequentie en lijnlengteworden voertuigkilometers
vastgesteld. Uren en kilometers worden opgehoogd met een vast percentage
materieelritten.

' Handleiding projectaanvraagOV. Adviesdienst Verkeer e n Vervoer. 1998.
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De inzetramingen voor de bussen en de RijnGouweLijn West zijn als volgt berekend.
Bussen
Bij de inzetraming voor de bussen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
o
Bimen deze vervoerstechniek is niet gevarieerd met voertuigcapaciteit (geen gelede
bussen. etc.).
o
Voor het bepalen van de frequentie is uitgegaan van de volgende mogelijkheden:
Ox,lx, 2x. 4x. 6~ of 8x per uur.
o
Er is afgerond op basis van de volgende regel: overschrijding tot 33%van de
inzetnorm is toegestaan. Dit betekent onder meer dat buslijnen bij zeer kleine
reizigersaantallen niet zullen worden geëxploiteerd.
o
bij zeer hoge reizigersaantallen is geen hogere frequentie ingevoerd dan 8x per uur.
verondersteld wordt dat dan met geleed materiaal gereden wordt.

RffnCouweLijn West
Bij de inzetraming voor de RijnGouweLijn West zijn de volgende uitgangspunten
gehanteerd:
o
bimen deze vervoerstechniek is gevarieerd met voertuigcapaciteit;
o
er wordt gereden met een vaste frequentie;
o
op basis van inzetnorm;
o
door deze norm rijdt de RijnGouweLijn West of met 1voertuigdeel met een
capaciteit van 250 of met 2 voertuigdelen. het zogeheten gekoppeld rijden;
er is afgerond op basis van de volgende regel: overschrijding tot 33%van de
inzetnorm is toegestaan.
Bxploitatiekostenraming
In de handleiding wordt binnen de exploitatiekostenraming onderscheid gemaakt
tussen:
o
capaciteitskosten;
o
kilometerkosten;
o
kosten operationeel personeel.
Overhead
kosten kaartverkoop;
o
algemeen beheer;
o
sociale veiligheidskosten.
o

In deze studie zijn de laatste drie kosten bij elkaar gevoegd als vast percentage
(techniekafhankelijk)van de eerste drie kostensoorten tot 'overhead kosten'.
Naast bovengenoemde exploitatiekostenworden in de handleiding tevens de kosten in
verband met de instandhouding en het onderhoud van de infrastructuur
onderscheiden.
De capaciteitskosten zijn bepaald door het aantal benodigde voertuigen in de
spitsperiode op te hogen met een exploitatiereserve en vervolgens te vermenigvuldigen
met de jaarlijkse kosten per voertuig. In de handleiding wordt een onderscheid gemaakt
tussen kapitaallasten (afschrijvingen rente) en overige capaciteitskosten.waaronder:
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belasting. verzekeringen. stalling en keuring. in deze studie is afgezien van deze
onderverdeling en zijn de capaciteitskostenintegraal meegenomen.
De totale kilometerkosten zijn berekend door het aantal voertuigkilometers te
vermenigvuldigen met de kosten per kilometer. De kosten operationeel personeel
bestaan uit rijdiensten. stationsdienstenen indirecte afdelingen. in deze studie zijn de
directe rijuren vermenigvuldigd met een ophoogfador indirect personeel. en deze zijn
vervolgens vermenigvuldigd met de kosten per uur. Stationsdiensten zijn niet van
toepassing.

Exploitatimpbrengstenraming
Om de exploitatieopbrengstente berekenen wordt in de handleiding voorgesteld om de
opbrengstberekeninguit te splitsen naar kaartsoort of motief. indien deze gegevens
voorhanden zijn. Voor deze studie zijn deze gegevens niet beschikbaar. Dit betekent dat
de opbrengsten zijn berekend door het aantal reizigerskilometers te vermenigvuldigen
met de opbrengst per reizigerskilometer. Deze laatste is bepaald op basis van het
WROOV-jaarrapport 1998.
Als uitgangspunt is gehanteerd dat de RijnGouweLijn werkt met het Nationaal Vervoer
Bewijs ('de strippenkaart').
Invoergegevens exploitatieberekening
Ten behoeve van de vervoerwaarderaming zijn de in de handleiding projectaanvraag
voorgestelde ophoogfactoren aangepast naar aanleiding van de op basis van telgegevens
vastgestelde afwijkingen voor de Leidse regio. Deze afwijkingen. die vooral betrekking
hebben op een relatief belangrijker aandeel van de dalperiode. spelen vooral in het
westen van de regio een rol. Dit heeft ertoe geleid dat voor de RijnGouweLijn West een
gemiddelde ophoogfactor is bepaald naar rato van het aandeel reizigerskilometers ten
westen van station Lammenschans ten opzichte van het aantal reizigerskilometers ten
oosten van dit station. Deze gegevens zijn gebaseerd op de uitkomsten van de
planstudie. Vanwege het feit dat voor de referentievariant. het nulplusalternatief en de
overige varianten hierdoor verschillen ontstaan. is gerekend met verschillende
ophoogfactoren voor de volledige RijnGouweLijn West en een gefaseerde RijnGouweLijn
West.
tabel l invoergegevens vewoem9cirderaming
Vervoernaarderaming

Bus West RijnCouwe RijnCouwe
Lijn West
Lijn West
var 1.2.3.4 Ref en O,

Ophoogfactor rkm avondspitsuur - avondspits
Ophoogfactor rkm avondspitsuur - ochtendspits

-

Ophoogfactor rkm avondspitsuur overdagdal
Ophoogfactor rkm avondspitsuur - avond
Ophoogfactor rkm avondspitsuur weekend

-
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2.65
3.28

2.00
2.48

1.83
2.27

5.68
1.14
13.52

4.29
0.86
9.9

3.93
0.79
9.34

Inzetraming
Ten behoeve van de inzetraming zijn capaciteits- en inzetnormen benodigd. In
onderstaande tabel staan per vervoerswijze aangegeven welke paramaters in de
inzetraming zijn gebruikt. Vanwege het feit dat bij deze raming geen onderscheid te
maken valt tussen de oost en de westkant van de regio, zijn deze invoergegevens alleen
per modaliteit verschillend.
h M 2 invoorgegevensinzetraming

Inzetraming

Bus

RijnCouwefijn
West

Opslagpemntage bruto/netto rijtijdm
Minimale omdraaitijd (minuten)
Percentage resemmaterieel
Capaciteit voertuig (gemiddeld)
Inzetnorm spits (max.bezetting op drukste punt)
Inzetnorm dal (max. bezetting op drukste punt)
Inzetnorm avond/weekend
Aantal avondspitsuren per etmaal
Aantal ochtendspitsurenper etmaal
Aantal overdagdaluren per etmaal
Aantal avonduren per etmaal
Aantal weekenduren per week
Aantal weken per jaar

10%

10%

31

31

52

52

Er is met een exploitatieperiodegerekend die loopt van 06.00 tot 24.00 uur.

Exploitatiekostenraming
Voor de exploitatiekostenramingzijn de volgende parameters gebruikt:

Exploitatiekostenraming
(bedragenin Euro's)
Capaciteitskostenper voertuigeenheid per jaar
Personeelskosten per uur
Variabele kosten per kilometer
Opslagpercentage overhead

Bus

RijnGouweLijn
West

31.765.-

204.201.-

36.30

43.56

0.45

1.59

20%

20%

Genoemde kosten zijn kosten op prijspeil 1998.

Kosten beheer en onderhoud van de infrastructuur
De kosten voor beheer en onderhoud van de infrastructuur zijn afhankelijk van de soort
infrastructuur. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen bus en spoorinfrastructuur
en binnen spoorinfrastructuurtussen nieuw en bestaand spoor. Omdat de
RijnGouweLijn West voor een deel over bestaand spoor zal rijden en voor een deel over
nieuw spoor, wordt voor de RijnGouweLijn West een bedrag berekend naar rato van de
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over oud en nieuw spoor gereden afstand. Hiervoor zijn de volgende eenheidskosten
meegenomen:
o
Bestaand spoor: € 100.000per kilometer spoor per jaar;
o
Nieuw spoor: C 250.000 per kilometer spoor per jaar;
Busbaan: C 65.000 per kilometer busbaan per jaar.
Dit leidt voor de verschillende alternatieven tot de volgende jaarlijkse
infrastructuurkosten:

Alternatief

Jaarlijkseinfrattnictuurkosten in miljoenenE

nuiait

4.25

nulplus

065

alt1

8.0

alt 2

8.0

alt3

8375

alt 4

8.875

Ophgsîmramfng
Voor de opbrengsten is uitgegaan van een opbrengst van € 0.08 per reizigerskilometer.
Dit is een gemiddelde opbrengst van de regio Leiden en de provincie Zuid-Holland als
geheel per reizigerskilometer in 1998: Dit betekent dat zowel opbrengsten als kosten
gerelateerd zijn aan 1998.

5.4

Uitgangspunten alle varianten

5.4.1. Afbakening stuàtegebted

Het studiegebiedbestaat uit een regionaal afgebakend gebied rond het tract?van de
RijnGouweLijn West van circa 10 km. Het studiegebied komt overeen met het
zoekgebied uit de startnotitie RijnGouweLijn West en is weergegeven in figuur XX.Het
studiegebied omvat de gemeenten Rijnsburg. Valkenburg. Noordwijk en Katwijk.
5.4.2. Malelinvoer

Tracering RijnGouweLijn Oost
Tracering RijnGouweLijn Oost
De invoer van de RijnGouweLijn Oost bestaat in alle varianten uit drie lijnen. Dit zijn
tevens de exploitatietrajecten. De eerste lijn loopt van Gouda naar het Transferium. de
tweede van Lammenschans naar het Transferium en de derde lijn loopt eveneens van
Lammenschans tot aan het Transferium. Deze derde lijn is in de planstudie ingebracht
a Bron:WRûûV-jaarboek 1998. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 1999.
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in verband met een voldoende bediening van de Breestraat. Deze laatste lijn wordt in
deze MERstudie niet gevarieerd in lijnvoering of exploitatiemodel.

Rijsneiheden, rijtijden en modeifkquende RijnGouweLijn
De rijtijd van de RijnGouweLijn Oost is conform de planstudie ingevoerd. De ingevoerde
frequentie van de RijnGouweLiJnbedraagt per lijn 4 maal per uur. Op het deel waar de
lijnen overlappen ontstaat op deze manier een frequentie van 12 maal per uur (iedere 5
minuten). Figuur 1 geeft dit schematisch weer.

Transferium
Noordwijk

I

I

Frequentie

Dit is het uitgangspunt voor de berekening van de vervoerwaarde. Bij de
exploitatieberekeningkan eventueel blijken dat een andere frequentie noodzakelijk is
om het aantal reizigers te kunnen vervoeren.

Prognosejaar
Het prognosejaar voor deze studie is 2010.

-

5.4.3. Overig openbaar wrvoer - bovenliggend net alle varianten

Het OV-netwerk is opgebouwd uit spoor-en busverbindingen. De spoorverbindingen.
verder als bovenliggend net aangeduid. is gelijk gehouden aan het netwerk uit de
planstudie.

5.5.1. Uitgangspunten

De referentievariant 2010 is de variant waarbij de RijnGouweLijn tot aan het
transferium rijdt.
55.2. Venwewaarde resultaten
In deze paragraaf wordt ingegaan op de vervoerwaarde resultaten.

Voor eike variant in deze studie zijn de vervoerwaarde resultaten via ingedikte indeling
gerapporteerd. De indeling is als volgt.
1. Noordwijk;
2. Katwijk;
3. Rijnsburg;
4. Valkenburg l (oude dorp);
5. Vaikenburg 2 (nieuwbouwlocatie);
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Leiden;
7. Rest Nederland.

6.

Het zijn resultaten over de in het RMZH gehanteerde periode van de avondspits (17.3018.30uur).
De volgende paragrafen bevatten in tabelvorm een beknopte weergave van de
vervoerwaarde resultaten van de Referentievariant.

VwoerwaardeìùJnGouw&Jn in MER en planstudie
Om de in deze TracdnotalMER berekende gegevens te kunnen plaatsen tegenover de
gegevens die berekend zijn uit de planstudie staan in onderstaande tabellen de
vervoerwaardegegevensvan de RijnGouweLijn West in beide studies vermeld.
tabel 6 w o e m u r c l e RljnGowUjn West, avondrpksuur
Lijn

ReferentievariantMER
1'

fasevariant planstudie

Reizigers Reizigerskilometers
5.846

63.476

Te zien valt dat ten opzichte van de '1 fasevariant uit de planstudie de vervoerwaarde
van de RijnGouweLijn West fors hoger ligt. Dit is het directe gevolg van het gebruik van
een ander modelinstrumentarium.De voornaamste reden is gelegen in het feit dat het
tijdens de planstudie gehanteerde modelinstrumentariumbij vrijwel parallelle relaties
de neiging heeft min of meer 'alles of niets" toe te delen aan de modaliteit met de
kortste reistijd. De voor de MER gehanteerde OV verkenner kent daarentegen een
zogeheten multiple routing principe, waarbij de verschillen in reistijd bepalend zijn
voor mate van toedeling over de verschillende openbaar vervoer alternatieven. Daardoor
kan het absolute verschil worden verklaard.
tabel 6 vewoetwaarcle Bus, avondspitsuur

Reiziirs Reizigerskilometers
Referrntievariant MER

5.422

41.116

De referentievariant voor de MER is voor de bus niet vergelijkbaar met de gegevens uit
de planstudie. De reden hiervoor is dat voor deze studie slechts een zeer beperkt aantal
buslijnen in de analyse zijn betrokken.
5.5.3. Exploitatieberekening
Op basis van de in paragraaf 3.3. van dit rapport gehanteerde uitgangspunten zijn
exploitatieberekeningenuitgevoerd.
De uitkomsten van de referentievariant 2010 zijn als volgt. waarbij tevens vergelijking
met de planstudie heeft plaatsgevonden.
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tabel 7 expldtitiemuitatenRljnGouweLljnWest

RefimntiemiantMW perjaar
Kosten(mln Euro's)
24.9.

20.6-

Opbrrngsten(mlnEuro's)

Kostendekkingspaad(%)

19.0
19.0

76.4%
92.1%"

f hwvariantplansiucùe,perjaar
Kosten(m1n Euro's)
Opbrengsten(minEuro's)
15.514.4
Inclusief kosten beheer en onderhoud infrastructuur
"Exdusief kosten beheer en onderhoud infrastmctuur

Kostendekkingspaad(%)
92.6%

tabel 8 expldtitiemultatenbus

RefimntieyanmtMER, perjaar
Kosten(minEuro's)

Opbrrngsten(mlnEuro's)

kostendekkingsgraad(%)

In dit stadium is een vergelijking met de 1' fase variant uit de planstudie relevant. De
kostendekkingsgraden zijn nagenoeg gelijk. Dit geeft aan dat de uitgangspunten goed
inhaken op wat al eerder berekend is.
55.4. Conclusies referentievariant
De referentievariant 2010 vertoont geen onverklaarbare resultaten maar wel afkijkende
uitkomsten ten opzichte van de planstudie. Vanwege het gebruik van de

gebrniksgerelateerdeinzetraming. zijn de exploitatieresultatenovereenkomend.

5.6

Nulplusalternatief

5.6.1. Beschrijving nulplusalîematief en varianten

In het nulplusalternatiefis vooral ingezet op verbetering van de buslijnen.
Verondersteld is dat het busnetwerk ten westen van Leiden voor tracédelen tussen
Leiden en Katwijk enerzijds en Leiden en Noordwijk anderzijds de beschikking krijgt
over specifiekebusinfiastructuur. De RijnGouweLijn loopt hierbij tot aan het
transferium.
Het nulplusalternatiefkent één variant:
e
Variant A: de RijnGouweLijn loopt door tot in de nieuwbouwlocatie Vakenburg.
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5.6.2. Mobtliteitseflecten
tabel 9 verplaatsIngen per geMeâ, nulplusaltematlef en referentlevariant,avondspitsuur

Nulplusalternatief
Basis
Noordwijk
Katwijk
Rijnsburg
Valkenburg 1
Valkenburg 2
Totaal studie

variant A

Referentie

370

369

339

662

662

578

270

269

204

24

23

23

494

608

492

1819

1932

1636

Zoals duidelijk uit deze gegevens blijkt. neemt het aantal openbaar vervoer
verplaatsingen toe bij het nulplusalternatief. Alle gemeenten die een betere bediening
krijgen (Katwijk. Noordwijk en Rijnsburg) gaan er op vooruit. Voor Valkenburg is vooral
de verlenging van de RijnGouweLijn tot in de nieuwbouwlocatie van belang.
5.6.3. Vervoerwaarde RijnGouweLfjn en werig openbaar vervoer
tabel 10 vewoewaarde RijnGoweUjn en overig openbaar vervoer, nulpluralternatlefen
referentlevariant, avondspitsuur

Nulplusalternatief
Basis
Reizigers
RijnGouweLijn West
Bus
Reizigerskilometers
RijnGouweLijnWest
Bus

variant A

Referentie

7120

8286

7759

7382

6110

5422

79160

85219

83101

45602

42200

41116

Het is duidelijk te zien dat het gebruik van de RijnGouweLijn West afneemt als gevolg
van het nulplusalternatief. Alleen in variant A neemt het aantal reizigers ten gevolge
van de ontsluiting van Valkenburg toe. Voor de bus is dit juist andersom: een forse
toename in de basis en een fors verlies in variant h Dit verlies wordt voornamelijk
veroorzaakt door de specifieke buslijn 36 ten behoeve van Valkenburg.
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Nulplusalternatief
Basis

Tnm
Kosten
Opbrengsten
Kostendekkingsgraad

variant A

Referentie

24.6

26.8

24.9

18.1

19.5

19.0

73.7%

72.7%

76,4%

37.9

35.4

34.8

Bur
Kosten
Opbrengsten
Kostendekkingsgraad

15.0

13.8

13.5

39.5%

39.1%

38.7%

625

622

59.7

33.1

33.3

325

529%

53.6%

54.4%

Totaai
Kosten
Opbrengsten
Kostendekkingsgraad

Wanneer de situatie in het nulplusalternatief naast de situatie in de Referentievariant
wordt gelegd is het duidelijk dat de vermeerdering van de kosten en de opbrengsten bij
de bussen voortkomt uit het vaker laten rijden van de bussen. mede als gevolg van de
toename in het gebruik.
Bij de RijnGouweLijn nemen de kosten slechts licht af (basis)of toe (variant A). De
afname in de opbrengsten voor de basis levert een lagere kostendekkingsgraad op.
Per saldo levert het nulplusalternatief een lagere kostendekkingsgraad op dan in de
referentie.

5.6.5. Conclusies Nulplusaltenurtief
Met het nulplusalternatief neemt het aantal openbaar vervoer verplaatsingen in het
studiegebied toe. Wel wordt minder gebruik gemaakt van de RijnGouweLijn. De
kostendekkingsgraad neemt per saldo af.

Alternatief 1

5.7.1. Beschrfjvíng alternatief l en varianten
Alternatief 1 lijkt het meest op de basisvariant uit de planstudie. De RijnGouweLijn
West wordt hierbij langs de N206 gelegd naar Katwijk en Noordwijk.
Alternatief 1kent meerdere varianten:
Variant A: de RijnGouweLijn West loopt via de nieuwbouwlocatie Valkenburg;
o
e
Variant B: niet via Cantineweg;
o
Variant C: Katwijk Zuid;
o
Variant D: Katwijk Noord;
e
Variant E: niet via Estec;
o
Variant F: Noordwijk Zuid;
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o

Variant G: langs Boulevard.

Voor de doorrekening met de OV verkenner zijn gecombineerde varianten
samengesteld. Hierdoor resteren in totaal 6 varianten.

5.7.2. Mobiliteitseflecten
tabel 12 verplaatsingen per bied, alternatlet len referentlevariant, avondspitsuur
Alternatief l
Basis

variant A

variant C

variant B-D

Referentie

Noordwijk

408

413

416

416

412

421

339

Katwijk

753
193

756
192

753
200

753
193

748
193

715
203

578
204

22
573

22
636

22
576

22
575

22
572

22
570

23
492

1949

2018

1968

1959

1947

1931

1636

Rijnsburg
Valkenburg 1
Valkenburg 2
Totaal studie

variant B-E variant EG

Zoals duidelijk uit deze gegevens blijkt, neemt het aantal openbaar vervoer
verplaatsingen toe bij alternatief l.Alle gemeenten die een betere bediening krijgen
(Katwijk. Noordwijk en Valkenburg)gaan er op vooruit. Rijnsburg gaat ten gevolge van
de komst van de RijnGouweLijn West erop achteruit.

5.7.3. Verwenvaarde RfjnGouweLijn West en overig openbaar vervoer
tak1 l 3 vervoemarde RijnGouweLiJnWest en overig openbaar vervoer, albrnatld 1 en
referentievariant,avondspitsuur
Alternatief l
Basis Variant A

variant BE variant

variant C

variant B-D

Referentie

9861
3469

9844
3442

7759
5422

103719
22085

103694
22213

83101
41116

FG
Reizigers
RijnGouweLijn West
Bus
Reizigerskilometers
RijnGouweLijn West
Bus

9764
3482

10726
2491

9962
3499

9727
3453

103854
22202

106340
20541

104638
21826

102155
23052

Het is duidelijk te zien dat het gebruik van de RijnGouweLijn West flink toeneemt als
gevolg van alternatief 1.Vooral in variant A neemt het aantal reizigers ten gevolge van
de ontsluiting van Valkenburg fors toe. Voor de bus is een fors verlies in variant A te
zien. Dit verlies wordt voornamelijk veroorzaakt door de specifiekebuslijn 36 ten
behoeve van Valkenburg.
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5.7.4. Exploitatieberekening
h k l 1 4 expioititieresuitaten alternatief 1 en mfemntievariant

Alternatie
fl
Basis variant A

variant BE

variant FG variant C

variant BD

Referentie

mta
Kosten
Opbrengsten
Kostendekkingsgraad

38.8

38.8

39.1

38.2

37.8

39.6

24.9

25.7

26.4

25.9

25.3

25.7

25.7

19.0

66.3%

68.0%

66.3%

66.2%

68.0%

65.0%

76.4%

19.9

18.2

19.0

20.1

19.8

19.1

34.8

7.3

6.7

7.2

7.6

7.2

7.3

13.5

36.7%

37.0%

37.7%

37.6%

36.6%

38.2%

38.7%

58.7

57.0

58.2

58.4

57.6

58.6

59.7

BW
Kosten
Opbrengsten
Kostendekkingsgraad
Totppl
Kosten
Opbrengsten
Kostendekkingsgraad

33.0

56.3%

33.1

33.1

329

33.0

33.0

325

58.1%

569%

56.3%

57.2%

56.3%

54.4%

Wanneer de situatie in alternatief 1naast de situatie in de Referentievariant wordt
gelegd is het duidelijk dat de vermindering van de kosten en de opbrengsten bij de
bussen voortkomt uit het minder vaak laten rijden van de bussen. als gevolg van de
komst van de RijnGouweLijn West.
Bij de RijnGouweLijn West nemen de kosten fors toe. De relatief achterblijvende
toename in de opbrengsten levert een lagere kostendekkingsgraad op.
Per saldo levert alternatief 1een hogere kostendekkingsgraad op dan in de referentie.
5.7.5. Conclusies alternatief l
Het aantal reizigers met het openbaar vervoer neemt toe in het studiegebied. Hoewel de
kostendekkingsgraad van de RijnGouweLijn West lager ligt dan in de referentie, neemt
de kostendekkingsgraad van het gehele openbaar vervoer toe.

Alternatief 2

5.8.1. Beschrijving alternatief 2 en varfanten
Alternatief 2 lijkt veel op alternatief 1.De RijnGouweLijn West wordt hierbij langs de

N206 gelegd naar Katwijk en Noordwijk.
Alternatief 1kent meerdere varianten:
e Variant A: de RijnGouweLijn West loopt via de nieuwbouwlocatie Valkenburg;
o
Variant C: Katwijk Zuid;
e
Variant D: Katwijk Noord;
0
Variant F: Noordwijk Zuid;
o
Variant G: langs Boulevard;
0
Variant H: langs N206 naar Noordwijk;
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0

Variant I: noordelijk naar Noordwijk.

Voor de doorrekening met de OV verkenner zijn gecombineerde varianten
samengesteld. Hierdoor resteren in totaal 4 varianten.

tabel 15 verpbatsingen per gebied, aiternatief 2 en referentievariant, avondspitsuur

Basis
Noordwijk
Katwijk
Rijnsburg
Valkenburg 1
Valkenburg 2
Totaal studie

Alternatief 2
Variant variant DH-I
C-H-K;

variant A

Referentie

417

412

425

412

339

762

732

743

749

578

201

201

203

192

204

22

22

22

22

23

588

585

587

636

492

1991

1953

1981

2012

1636

Zoals duidelijk uit deze gegevens blijkt. neemt het aantal openbaar vervoer
verplaatsingen toe bij alternatief 2. Alle gemeenten die een betere bediening krijgen
(Katwijk, Noordwijk en Valkenburg) gaan er op vooruit. Rijnsburg gaat ten gevolge van
de komst van de RijnGouweLijn West erop achteruit. hoewel dit minder is dan bij
alternatief 1.Dit komt doordat de RijnGouweLijn West nu dichter bij Rijnsburg ligt.
waardoor reizigers via bussen naar Katwijk reizen en dan overstappen op de
RijnGouweLijn West.
5.8.3. Vervoerwaarde RijnGouweUjn West en overig openbaar vervoer
tabel 16 vervoerwaarde RijnGouweLijnWest en overig openbaar vervoer, alternatief 2 en
refemntievariant, avondspitsuur

Alternatief
Basis VariantC-HReizigers
RijnGouweLijn West
Bus
Reizigerskilometers
RijnGouweLijn West
Bus

variant D

variant A

Referentie

9973

97%

9906

10743

7759

3408

3493

2920

2459

5422

105014

102731

100907

106504

83101

21278

22928

19690

20316

41116

Het is duidelijk te zien dat het gebruik van de RijnGouweLijn West flink toeneemt als
gevolg van alternatief 2. Vooral in variant A neemt het aantal reizigers ten gevolge van
de ontsluiting van Valkenburg weer fors toe. Voor de bus is een fors verlies in variant A
te zien. Dit verlies wordt voornamelijk veroorzaakt door de specifieke buslijn 36 ten
behoeve van Valkenburg.
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Alternatief 2
u

Basis

Variant A

variant BE

variant FG

Referentie

38.2

36.6

38.5

38.5

24.9

26.0

25.5

25.0

26.4

19.0

68.1%

69.6%

65.0%

68.6%

76.4%

18.9

19.4

17.3

17.7

34.8

t

Kosten
Opbrengsten
Kostendekkingsgraad

BW
Kosten
Opbrengsten
Kostendekkingsgraad

7.0

7.5

6.5

6.7

13.5

36.9%

38.8%

37.4%

37.7%

38.7%

57.1

56.0

55.8

56.1

Totaal
Kosten
Opbrengsten
Kostendekkingsgraad

59.7

33.0

33.0

31.5

33.1

32.5

57.8%

589%

56.4%

589%

54.4%

Wanneer de situatie in alternatief 2 naast de situatie in de Referentievariant wordt
gelegd is het duidelijk dat de vermindering van de kosten en de opbrengsten bij de
bussen voortkomt uit het minder vaak laten rijden van de bussen. als gevolg van de
komst van de RijnGouweLijn West.
Bij de RijnGouweLijn West nemen de kosten fors toe. De relatief achterblijvende
toename in de opbrengsten levert een lagere kostendekkingsgraad op.
Per saldo levert alternatief 2 een hogere kostendekkingsgraad op dan in de referentie.
5.81 Conclusies altentatief2
Ook bij alternatief 2 is sprake van een toename van het openbaar vervoer gebruik ten
opzichte van de referentie. De kostendekkingsgraad van het openbaar vervoer stijgt
behoorlijk.

5.9

Alternatief 3

5.9.1. Beschrijving altemaeief 3 en varianten
Alternatief 3 heeft als bijzonderheid dat Rijnsburg wordt aangedaan. De RijnGouweLijn
West wordt hierbij via Rijnsburg geleid naar Katwijk en Noordwijk.
Alternatief 3 kent meerdere varianten:
o
Variant B: niet via Cantineweg;
Variant C: Katwijk Zuid:
Variant D: Katwijk Noord;
0
Variant E: niet via Estec;
o
Variant F: Noordwijk Zuid:
o
Variant G: langs Boulevard;
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o
0

Variant H: langs N206 naar Noordwijk;
Variant I: noordelijk naar Noordwijk.

Voor de doorrekening met de OV verkenner zijn gecombineerde varianten
samengesteld. Hierdoor resteren in totaal 6 varianten.
5.9.2. Mobílfîeítseflecten
tabel l 8 verplaabin$pn p r gebieâ, alternatief 3 en mferentlevariant, avondrplbuur
Altematief 3
variant
variant
BHFG
EBFG

Basis Variant BHI
Noordwijk
Katwijk
Rijnsburg
Valkenburg 1
Valkenburg 2
Totaal studie

variant C variant &D

Refemntie

403

3%

403

339

726

705

695

687

578

327

330

323

324

204

23

23

23

23

23

513

513

503

503

504

492

1934

1985

1964

1941

1940

1636

397

361

702

715

324

322

23

23

505
1952

3%

Zoals duidelijk uit deze gegevens blijkt. neemt het aantal openbaar vervoer
verplaatsingen toe bij alternatief 3. Ten opzichte van de eerdere alternatieven is echter
wel een minder stijgend effect in Katwijk en Noordwijk te zien. De forse omweg via
Rijnsburg speelt hier een belangrijke rol. Rijnsburg geeft ten gevolge van de komst van
de RijnGouweLijn West een forse toename van het aantal reizigers te zien.
De ontsluiting van Valkenburg per bus in plaats van per RijnGouweLijn West geeft ten
opzichte van andere alternatieven een negatief effect te zien.
5.9.3. Vervoerwaarde RijnGouweLijn West en overig openbaar vervoer
tabel l 9 vewaemurde RijnGotweUjnWest en overig openbaar venraer, alternatief 3 en
referentievariant, avondrpibuur

Basis
Reizigers
RijnCouweLijn West
Bus
Reizigerskilometers
RijnGouweLijn West
Bus

Alternatief 3
Variant
variant
BHI
BHFG

variant

variantC

EBFG

variant& Referentie
D

9549

9448

9469

9461

9574

9408

7759

100987

95589

95091

95609

101487

S343

83101

23423

22û51

23394

22995

23090

22917

41116

Het is duidelijk te zien dat het gebruik van de RijnGouweLijn West flink toeneemt als
gevolg van alternatief 3, al is de toename minder dan in de andere alternatieven.
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5.9.4. Exploitatieberekening
tabel 20 exploitatieresultaten aiternatief 3 en referentievariant

Alternatie
f3
Basis

Light-llnil
Kosten
Opbrengsten
Kostendekkingsgraad

39.6

Variant
BH1

variant
BHFG

variant
EBFG

variant C

36.5

36.4

36.4

36.3

variant B Referentie
D
38.4

24.9

25.0

23.7

23.6

23.7

25.2

23.9

19.0

63.3%

64.9%

64.7%

65.1%

69.3%

62.2%

76.4%

20.3

18.4

20.0

19.7

20.2

18.9

34.8

7.7

7.2

7.7

7.5

7.6

7.5

13.5

37.8%

39.4%

38.4%

38.4%

37.5%

39.7%

38.7%

h
Kosten
Opbrengsten
Kostendekkingsgraad

TotPnl
Kosten
Opbrengsten
Kostendekkingsgraad

599

54.9

56.4

56.1

56.5

57.3

59.7

327

30.9

31.3

31.3

327

31.4

325

54.6%

56.4%

554%

55.7%

579%

54.8%

564%

Afhankelijk van de variant neemt de kostendekkingsgraad in alternatief 3 niet of
nauwelijks toe ten opzichte van de referentie. Dit komt door de lagere opbrengsten en
de hogere kosten voor de RijnGouweLijn West.
5.95. Conclusies a l m a t i ef 3
Alternatief 3 scoort ten opzichte van de overige alternatievefeitelijk alleen goed voor
Rijnsburg. Voor de overige gemeenten lijkt dit het minst aantrekkelijke alternatief te
zijn.

5.10

Alternatief 4

5.10.1. Bexhtijvfng alternatief 4 en varianten
Alternatief 4 kent als bijzonderheid dat vanaf het Transferium met twee afionderlijke
takken naar Katwijk en Noordwijk wordt gereden. Binnen dit alternatief is het dus
mogelijk zowel Rijnsburg als Valkenburg te ontsluiten.

Alternatief 4 kent meerdere varianten:
Variant A: de RijnCouweLijn West loopt via de nieuwbouwlocatie Valkenburg;
e
Variant B: niet via Cantineweg;
e Variant C: Katwijk Zuid;
e
Variant D: Katwijk Noord;
e
Variant F: Noordwijk Zuid;
e
Variant G: langs Boulevard;
e
Variant H: langs N206 naar Noordwijk;
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Variant I: noordelijk naar Noordwijk.

e

Voor de doorrekening met de OV verkenner zijn gecombineerde varianten
samengesteld. Hierdoor resteren in totaal 5 varianten.
5.10.2. Mobilitdtsegecten
tabel 21 verplaatsin$pm per WW,
aiternatlef 4 en referentievariant,avondsplbuur

Alternatief 4
Basis

variant DHI

variant BFG

variant C

variant AHF

433

376

434

429

417

339

760

721

757

756

742

578

218

213

213

218

210

204

23

24

23

23

23

23

1995

1890

1991

1985

1997

1636

Noordwijk
Katwijk
Rijnsburg
Valkenburg

Refe~ntie

I

Vaikenburg
2

Totaal studie

Zoals duidelijk uit deze gegevens blijkt. neemt het aantal openbaar vervoer
verplaatsingen toe bij alternatief 4. Alle gemeenten gaan er op vooruit. Voor Noordwijk
is dit de beste variant.
5.10.3. Vervoerwaarde RijnCouweLijn West en werig openbaar vervoer

tabel 22 varoerwaarde RijnGouweLijnWest en overig openbaar vervoer, alternatief4
mrefaendevariant,awndspitsuur
p

P

p

Aiternatief 4
Basis variant DHI variant BFG
Reizigers
RijnGouweLijn West
Bus
Reizigerskilometers
RijnGouweLijn West
Bus

p

variant C variant AHF

Referentie

9892

9728

10217

9974

10536

7759

3554

3173

3225

3613

2711

5422

102300

98248

102179

102078

103228

83101

24766

22466

24971

24949

24780

41116

Het is duidelijk te zien dat het gebruik van de RijnGouweLijn West flink toeneemt als
gevolg van alternatief 4. Vooral in variant A neemt het aantal reizigers ten gevolge van
de ontsluiting van Valkenburg fors toe. Voor de bus is een fors verlies in variant A te
zien. Dit verlies wordt voornamelijk veroorzaakt door de specifiekebuslijn 36 ten
behoeve van Valkenburg.
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Alternatief
4

Basis variant DH1 variant BFG

variant C variant AHF

Referentie

RPm

Kosten
Opbrengsten
Kostendekkingsgraad

373

39.0

38.3

37.7

38.0

24.9

25.4

24.4

25.3

25.3

25.6

19.0

66.8%

62.4%

66.1%

67.1%

67.4%

76.4%

22.0

20.4

21.5

21.3

22.2

34.8

8.1

7.4

8.2

8.2

8.1

13.5

37.0%

36.1%

38.2%

38.4%

36.6%

38.7%

593

59.4

59.8

59.0

60.2

59.7

Bur
Kosten
Opbrengsten
Kostendekkingsgraad

Totaai
Kosten
Opbrengsten
Kostendekkingsgraad

33.5

31.7

33.5

33.5

33.7

325

553%

53.4%

56.1%

56.8%

56.0%

54.4%

Alternatief 4 geeft voor de exploitatie het minst eenduidige beeld te zien. De variant
DH1 scoort slechter dan de referentie. terwijl de overige alternatieven beter scoren. Ten
gevolge van de twee takken. zijn vooral de infrastructurele kosten in deze variant hoog.
5.10.5. Conclusies alternatief4

Alternatief 4 geeft een enigszins dubbel beeld te zien: enerzijds ligt het aantal openbaar
vervoer verplaatsingen binnen alle gemeenten hier hoger dan in de referentie.
anderzijds is de kostendekkingsgraad niet of nauwelijks hoger dan de referentie. De
kortere verbinding met Noordwijk via Rijnsburg lijkt dan ook niet voldoende op te
leveren om de hogere kosten ten gevolge van de twee takken op te kunnen vangen.
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5.11

Investeringskosten

In onderstaande figuur is een vergelijking gegeven van de eerdere raming van het
alternatief 1(Wemrace) door Ingenieursbureau Zuid Holland met de raming van
Holland Railconsult.
Vervolgens is een raming gegeven van de kosten van de 4 light-railalternatieven en het
nulplusalternatief.
Divisie
Stedelijke
Knooppunten

plaats:
object:
werkomschrijving:
OpdIadltQeVer:

intern pmjectnr:
pro$ctleider:

Leiden-Katwijk-Noordwijk
Rijn Gouwe Lijn
4 -ALTERNATIEVEN
Projectbureau Rijn Gouwe Lijn
773101OA1100
W.Ottevanger

Rijn Gouwe Lijn
Lightrail verbinding

-

4 ALTERNATIEVEN
naar Kahivijk en Noordwijk

lokt-o2
RVOI fase-l

datum:
pmjecístatus:

KOSTENVERGELIJK

1
K
N

prijzen in euro's

Westtrad

overgenomen uit tappoti kostenindicatie wesfttac6, variant 1A. versie 09

PRIJSPEIL 2002

Totaal

kosten traject-3
kosten traject-4
kosten traject-5
Westtrac6

E
E
E
pp 2000 E

l - BASISALTERNATIEFVIA N206
2 - ALTERNATIEF VIA N206
3 - ALTERNATIEF VIA RIJNSBURG
4 - ALTERNATIEF VIA N206
VARIANT NUL+

Vrij liggende busbaan
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41.954.824
16.137.435
62.464.567
120.556.826

---Holland Railconsult

Divisie
Stedelijke
Knooppunten

VERSCHILANALYSE BOUWKOSTEN

-

westtraer vad IA, rapport IBZH
aantal eenh.

l wgvakharindelingmerstructureringwegen
2 kruispuntenlrotondes
3 ~1-insta11.
4 DRIS
5 Kunstwerken
6 Traca voorz.
7 Tramtrace
8 Wisseis en ovemsgen
9 Halteplaatsen
10 bijkomendewerkzaamheden

684
14
32
30
7
14471
14471
13

-

Ml

st
st
St
st
Ml
M1

st

pp 2002 = + 10%
totaalprijs
E
564.300
E
2.484.000
E
5.832.000
E
907.500
E
8.598.900
E
8.754.955
E 27.432.790
E 21.241.440

I-basisaitornatid
pp2002

aantal
15000
17
17
17
3
15000
15000
35
17

totaalprijs
Ml E
7.350.000
st E
2.550.000
st E
3.612.500
st E
425.000
st E
3.062.500
Ml E
3.750.000
52.503.000
M1 E
st E
6.125.000
stE
1.100.000
E
50.000

7

sub totaal bouwkosten

prijspeil 2002

E

73.595.885

Inzicht HR is altijd aanpassing van 25% tot maximaal E
verschil nader uit te werken
E
verschil nader uit te werken
verschil in aantal haltes nader uit te werken
westtrace; extra Torenvliibnig beweegb. traject 3 en
18 tlm 1Q
HR-cijfers op basis van recent uitgevoerdewerken.
hoger ingeschat dan in IBZH opstelling

Totaal verschil bouwkosten
Totaal verschil in nominale kosten

I

E
IE

Ibouwkostenincl. bijkomendekosten

6.785.700.

nihil
2.019.500

7.328.615
ll.OOO.W@

ml dienen de onderstaande opmerkingen extra aandacht in het vervolgtraject:
het verschil in het aantal kunstwerken en VRI-install. nader uitwerken
inpassing spoor in bastaande omgeving wordt door HR hoger ingeschat
aantal en eenheidsprijs tractie en ondemtations wordt door HR hoger ingeschat

I
I

alternatief 2 trece lengte nagenoeg gelijk aan 1, E 20.000000.= meer aan kunstwerken
abtnatief 3 trace inpasing duurder en langer, E 27.000000,=meer aan spoorwerken en inpassimg
alternatief4 trace inpasing duurder en langer, E 25.000000,= meer aan spoorwerken en inpassing

I
I

Achtereenvolgens zijn de kostenramingen opgenomen van de 4 light-railalternatieven
en het nulplusalternatief.
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Divisie
Stedelijke
Knooppunten

Holland Railconsult

plaats:
object:
weric-omschrijving:
opdrachtgever:
intern projectnr:
projectleider:
( projectarchitect:
datum:
projectstatus:

Leiden-Katwijk-Noordwijk
Rijn Gouwe Lijn
l- BASISALTERNATIEFVIA N206
Projectbureau Rijn Gouwe Lijn

Rijn
Gouwe Lijn
Lightrail verbinding

-

1 BASISALTERNATIEF VIA N206
naar Katwijk en Noordwijk
lokt42
RVOI fase-l

KOSTENINDICATIE

eenheidsprijzen zijn inclusief 25% aannemerskosten

PRIJSPEIL 2002

omschrijving

aantal tenheid bedragleenh.

deelresultaat

prijzen in euro's
resultaat

-

j BASISALTERNATIEF VIA N208

Totral

HERSTRUCTURERING WEGINFRA

Totaal

HERINRICHTEN KRUISPUNTEN EN ROTONDES

Totaal
Totaal

KUNSTWERKEN

Totaal

TRACQVOORZIENINGEN, dubbel spoor, breed 7m

Totaal

TRAMTRACE (sporen incl. elektrifiutle, bevelllglng e.d.)

Totaal

WISSELS EN OVERWEGEN

Totaal

HALTEPLAATSEN

Totaal

BIJKOMENDEWERKZAAMHEDEN

Totaal

GRONDVERWERVING

Toiaal Bouwkosten
Totaal

-

1 BASISALTERNATIEF VIA N2û6

ONVOLLEDIG PLANICONDITIONERING
overgenomen uit rappoti kostenindicatiewesttracd, variant lA, versie 09

Fasering en nadere detaillering
onvoorzien
VAT over bouwkosten
VAT over conditionering
Toiaal korten excl. BTW

-

1 BASISALTERNATIEF VIA N2O6

m

19%

L~omlnakkosten Incl. B W

1

( ~ i n i m a kooten
k
Incl. B W
I ~ a x i m a koobn
k
Incl. BTW

euro
-15%

1

De marye in de diverse kostenposten kunnen sterk uiteenlopen, bijvoorbeeld:
spoor in bestrating-30% tot +3û%
spoor in bellastbed-10% tot +25%
herstwcturemn
ig
weginfre -30% tot +30%
Voor het inzichtelijk maken van de minimale en maximale kosten
is een gemiddeld percentegeaangehouden t.o.v. het totaalbedrag
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123.688.500

euro
euro

R.P.P.weterman
Kostendeskundige

Dlvisie
Stedelijke
Knooppunten

b

Holland Railconsult

plaats:
object:
werkomschrijving:
opdrachtgever:
intern projectnr:
prc$dleii

Lelden-Katwijk-Noordwijk
Rijn Gouwe Lijn
2 -ALTERNATIEFVIA N208
Pro$dbureau Rijn Gouw Lijn
773lOlOA l 100
W.Ottevanger

Rijn Gouwe Lijn
Lightrail verbinding

-

2 ALTERNATIEF VIA N206
verlengd naar Katwijk en Noordwijk

projectarchitect:
datum:
projectstatus:

l-0kt-02
RVOI fase1

KOSTENINDICATIE
aantal wnheid bedragleenh.

omschrijving

deeiresultaat

resultaat

Totirl

HERSTRUCTURERING WEGINFRA

E

8.85û.000

Totaal

HERINRICHTENKRUISPUNTEN EN ROTONDES

E

2.400.000

Totaal

VRI-InrtalW 5ûK nkuw-#m u n g e p m t prlorftritatalllng IlgMnll

E

3.400.000

Totaal

KUNSTWERKEN

E

17.687.5ûû

Totaal

TRA-

3.600.000

Tobrl

TRAMTRACE (rponn Incl. ekktilficatb, kveillging ad.)

E
E

5û.315.000

Totaal

WISSELS EN OVERWEGEN

i

6.825.000

Totaal

HALTEPLMTSEN

Totul

E
E

1.37S.000

BIJKOMENDE WERKZMMHEDEN
GRONDVERWERVING

E

1.81)1.000

E
E

S4.#)3.5W

Tobrl

1-1

prijzen in euro's

PRIJSPEIL2002

eenheidsprijzenzijn inclusief 25% aannemerskosten

Bouwkoeton

Totaal

VOORZIENINGEN, U ~ b b spoor,
d
b M 7m

-

2 ALTERNATIEF VIA N206
ONVOLLEDIG PLANICONDITIONERING

3.905.000

ovetpenomen uit rapport kostenindicatiewesttracé, vatiant lA, versie 09

Fasering en nadere detaiiiering
onvoorrien
VAT over bouwkosten
VAT over conditionering

Totaal kortan excl. BTW

50.000

15%
10%
20%
10%

94.233.500
94.233.500
94.233.500
3.905.000

19%

140.934.075

2 -ALTERNATIEF VIA NZ06

w
) ~ o m l n a kostan
k
Incl. BTW

1

euro

L ~ l n h n i korten
k
Incl. BTW

1 -15%

euro

IMaxinuk kostan Incl. BTW

)

euro

25%

De marge in de diverse kostenposten kunnen sterk uiteenlopen, bijvoo~beald:
spoor in bestrating-3% tot +30%
spoor in ballastbed-10% tot +25%
herstnrctumming weginfre W O
tot +30%
Voor het inzichtelijk maken van de minimale en maximale kosten
is een gemiddeldpercentage aangehouden t.o. v. het totaalbedrag
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Divisie
Stedelijke
Knooppunten

Holland Railconsult
LeiKatwijk-Noordwijk
Rijn Gouwe Lijn
3 ALTERNATIEF VIA RIJNSBURG
Projectbureau Rijn Gouwe Lijn
7731010~l100
W.Ottevanger

plaats:
object:
WerkOrnSChrijving:
opdrachtgever:
intern pmjschr:
projectleider:

Rijn Gouwe Lijn

-

Lightrail verbinding
3 -ALTERNATIEF VIA RIJNSBURG
Rijnsburg naar Katwijk en Noordwijk

lokt-o2
RVOI fese-l

datum:
projectstatus:

KOSTENINDICATIE

eenheidsprijzen zijn inclwief 25% aannemerskosten

PRIJSPEIL 2002
aantal mheid bedragíeenh.

omschrijving
VIA

prijzen in euro's

dealresultaat

resultaat

m

Totaal

HERSTRUCTURERINGWEGINFRA

Totaal

HERINRICHTEN KRUISPUNTEN EN ROTONDES

Totaal

VRI-instaliatia 50% nieuvrB0)( aangepast, priorltsitrielllng Ilghtmll

Totaal

KUNSTWERKEN

Totaal

TRA-

Totaal

TRAMTRACE (sponn incl. ekkaMcak, bevelliging e.d.)

Totaal

WISSELS EN OVERWEGEN

VOORZIENINGEN, dubbel spoor, breed 7m

Totaal

HALTEPLAATSEN

Totaal

BIJKOMENDE WERKZMMHEDEN

Totaal

GRONDVERWERVING

-

Totaal Bouwkosten

Totaal

-

3 ALTERNATIEF VIA RIJNSBURG
overpurnomen uit m
15%
10%
20%
10%

Fasering en nadere detaillering
OTW00nien
VAT over bouwkosten
VAT over conditionering

Totaal korten excl. BTW

E

ONVOLLEDIG PtANICONDITIONERING

3.905.000

m kostenindicetie wesitra&, variant IA, versie 09
E
E
E
E

101.787.900
101.787.9OO
101.787.900
3.905.000

15.268.185
10.178.790
20.357.580
390.500

-

3 ALTERNATIEF VIA RIJNSBURG
151.687.955

I ~ o m l n a kosten
k
incl. B W

3

eum

I ~ i n i m a k a n Incl. BTW

-15%

eum

IMaximak kosten incl. B W

25%

eum

De matge in de diverse kostenpostenkunnen sterk uiteenlopen, b~voorkn,M:
spoor in bestmting-30% tot +30%
spoor in ballastbed -10% tot +25%
hefSt~CtUfU~(~Itg
weginfre 30% tot +30%
Voor het inzichteldk maken van de minimele en maximale kosten
is een gemiddeldpenutntege aangehouden t.o.v. het totaalbedmg
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R.P.P.weterman
Kostendeskundige

Divisie
Stedelijke
Knooppunten

-

~LllandRailconsult

plaats:
object:
werkomschrijving:
opd=htgsvac:
intern prolsanr:
projectleider.
projectarchitect:
datum:
projectstatus:

Leiden-Katwijk-Noordwijk
Rijn Gouwe Lijn
4 -ALTERNATIEF VIA N208
Projectbureau Rijn Gouwe Lijn
773lOlOA1100
W.Ottevanger

Rijn Gouwe Lijn
Lightrail verbinding

-

4 ALTERNATIEF VIA N206
Katwijk en RhijnfrontlNoordwijk, aparte trac

KOSTENINDICATIE
~~~~~

PRIJSPEIL 2002

eenheidsprijzen zijn inclusief 25% a a n m k o s t e n

aantal mheid badragleenh.

omschrijving

Totaal

prijzen in euro's

deeiresultaat

resultaat

HERSTRUCTURERING WEGINFRA
HERINRICHTENKRUISPUNTEN EN ROTONDES

KUNSTWERKEN
TRACO VOORZIENINGEN, dubbel spoor, breed 7m

TRAMTRACE (sporen incl. ekktrlficatle, beve111glnge.d.)
WISSELS EN OVERWEGEN
HALTEPLAATSEN
BIJKOMENDEWERKZAAMHEDEN
Tobal
Totaal Bouwkosten
Totaal

GRONDVERWERVING

-

4 ALTERNATIEF VIA NZ08

ONVOLLEDIG PLANICONDITIONERING
werpenomen uit repport kostenindicatie westtracé, variant IA. versie 09

Faseting en nadere detaillering
mMOTwIi
VAT over bouwkosten
VAT over conditionering

Totaal kosbn excl. BTW

15%
10%
20%
10%

€
€
€
E

102.278.800
102.278.800
102.278.800
3.905.000

15.341.820
10.227.880
20.455.760
390.500

-

4 ALTERNATIEF VIA N206

152.599.760

)~omlnale
korton Incl. BTW

1

euro

I ~ l n l m a kosten
k
Incl. BTW

1 -15%

eum

) ~ u l m a l koeton
e
Incl. BTW

]

euro

25%

De marpe in da diverse kostenposten kunnen sterk uiteenlopen, b l i j v o o ~ l d :
spoor in bestrating -3096 tot +30%
spoor in ballastbed -1 0% tot +25%
hefstnrctum~ngweginfre -30% tot +30%
Voor het inzichtellijk maken van de minimale en maximale kosten
is een gamidddd pemnteqe aangahouden t.o.v. het totaalbedmg

R.P.P.Wetennan
Kostendeskundige
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Divisie
Stedelijke
Knooppunten

Holland Railconsult
Leiden-Katwijk-Noordwijk
Rijn Gouwe Lijn
MMA
Projectbureau Rijn Gouwe Lijn
7731010Al l00
W.Ottevanger

plaats:
object:
werkomschrijving:
opdrachtgever:
intem projectnr:
projectleider:
projectarchitect:
datum:
projectstatus:

Rijn Gouwe Lijn
Lightrail verbinding
MMA
verlengd naar Katwijk en Noordwijk

l-apr43
RVOI fase-l
-

-

KOSTENINDICATIE

-

PRIJSPEIL 2002

eenheidsprijzen zijn inclusief 25% aannemerskosten

aantal mnheid bedragleenh.

omschrijving

deelresultaat

prijzen in euro's
resultaat

MM4
Totaal

HERSTRUCTURERINGWEGINFRA

Totaal

HERINRICHTENKRUISPUNTEN EN ROTONDES

Totaal

VRI-installatie 50% nieuwb0% aangepast, prioriteitstelllng Ilghtrail

Totaal

KUNSTWERKEN

Totaal

TRAC6 VOORZIENINGEN, dubbel spoor, breed 7m

Totaal

TRAMTRACE (sporen Incl. elektrificaüe, beveiliging e.d.)

Totaal

WISSELS EN OVERWEGEN

Totaal

HALTEPLAATSEN

Totaal

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

Totaal

GRONDVERWERVING

Totaal Bouwkosten
Totaal

MMA
ONVOLLEDIG PLANICONDITIONERING
overgenomen uit rapport kostenindicatie westtracé, variant I A , versie 09

Fasering en nadere detaillering
onvoorzien
VAT over bouwkosten
VAT over conditionering
Totaal kosten excl. BTW

MMA
139.345.165
euro

Nominale kosten incl. BTW
Minlmale kosten Incl. BTW
Maximale kosten incl. BTW

1

-15%

euro

25%

euro

De marge in de diverse kostenposten kunnen sterk uiteenlopen, b~#woheld:
spoor in bestrating -30%tot +30%
spoor in ballastbed 10% tot +25%
herstwtureming weginfre -30% tot +30%
Voor het inzichtelijk maken van de minimale en maximaie kosten
is een gemiddehi percentage aangehouden t. o. v. het totaalbedrag

-
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R.P.P.weterman
Kostendeskundige

5.12

Overzicht tabellen en figuren uit het hoofdrapport exclusief de
raii/kwaiiteitsbonus

In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste figuren en tabellen uit het hoofdrapport
opgenomen. Voor een zo goed mogelijke vergelijkbaarheid zijn de nummers gebruikt
uit het hoofdrapport. met als toevoeging 'a".

Tabd 5.la: Totaal aantal verplaatsingen (2010)in het opmbaar vervoer per alternatief
aclusiefrail-Ii;wautdtsbonus(avondspitsuur2010)

Aantal verplaatsIngen
Index

1636

1819

1949

1991

1952

1995

100

lll

119

122

l19

122

liadex
verplaatsingen

l

ref.

O+ alt.

alt. 1

alt. 2

alt. 3

I

alt. 4

Totaal aantal verplaatsingen (2010)in het openbaar vavoer,per variant
excïusidde raU/kbdìtdtsbonus (mndspitsuur 2010)

Tabd 5-

Verpiaataingen
en indexen
varianten p r
alternatief

100

A: +(l 18)'

A: +(123)
B: +(l 20)
c: - ( l 19)
D: -(I 18)
E: + (120)
FIG: +(120)

A: +(123)
C: -(l 19)
D: 4121)
F: 41 19)
H: 4120)
l: 4121)

L
B: O(118)
C: q 119)
D: O(119)
E: + (120)
FIG: +(l 20)
HA: 40

Tabel 53a: Reizigerokilometers Mor het studiegebied per alternatief exclusief
raiyirwaiitatsbonus(avondspitsuur2010)
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Tabel 5.4a: Aantal ritten per alternatief exclusief rail/kwaiiteitsbonus (avondspitsuur

) Bus: cijfers van studiagebied RGL--t

")Ligt rail: alle cijfers van de RijnGowLijn (dur indudef RijnGouweUjn Oost) bus: cijfer8 van rtud&gebied RGL-west

LbM rail: alieen ritten van en naar het oeóied weateiijk van het tranrfe~ium

8 bus
8 light mil

ref.

Walt

akl

alt2

alt3

alt 4

Tabd 5 . 6 Verplaatsingen
~
vanuit Katwijk per alteipatief aclusief r-teitsbonus
(avondspitsuur2010)

I

I
B O* alternatief
O aitematlef l

600

Baiternatief 3

Tabd 5.7a: Verplaatsingenvanuit Katwijk via de varianten adusiefbonus
(avondspitsuur 2010)
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Tabel59a:Verplaatsingenvanuit Noordwijk per alternatief exclusief rail/kwaiitdtsbonus(avondspitsuur2010)

l
referentie
alternatief
alternatief I

m O+

Vervoer

339

370

408

417

397

433

Index

100

109

120

123

117

128

alternatief 3

Tabel 5.11a:Verplaatsingenvanuit Noordwijk via de varianten (avondspitsuur2010)

Indexen varianten 1W
per altematii

A:O(109)

A:+(122)
BIE: + (123)
FIG: + (123)

A:W-(122)
FIG:W- (122)
WI: + (125)

B:O(117)
E: + ( l 19)
FIG: + ( l 18)
WI: (106)

-

A:-(123)
FIG: O (128)
Hll: - ( l 1l )

Tabel 5.12.a:Verplaatsingenvanuit Rijnsburg per alternatiefexclusief
raiykwalltdtsbonus (avondspitsuur2010)

I

O alternatief 2
altematief 3
alternatief 4

Vervoer

204

270

Index1 100 1 3 2

/ 1
193

201

324

218

95

99 I 1 5 9 1 0 7

(

Tabel 5.14:Verplaatsingenvanuit Valkenburg per alternatief exclusief
r v t e i t s b o n u s (avondspitsuur2010)

n O+ aiternatief
O alternatief l
OaitemaW2
altemaüef 3
aiternatief 4

Tracénota/MER RijnGouweLijn West
Bijlagenrapportversie 5.0

Tabel 5.16:Verplaatsingenvanuit Oegstgeest per alternatief (aclusief
r v t e i b b o n u s ; avondspitsuur 2010)

I

I
Nul- Alt l Alt 2 Alt 3 Alt 4

Ref.

PlW

O alternatief l
O alternatief 2
W altematief 3
W alternatief 4

200
1o0

Vervoer

488

523

484

483

470

474

Index

1W

107

99

99

96

97

Tabei 5.17a:Vermeropbrengst per alternatief;Light rail indusief IüjnGouweIijn oost;
exciusiefraiyirwaUtdtsbonus (opgavein milj. E m i r )

3us
,ightrail
rotaal

13,5

Index

15,O

7,3

7,O

7,7

8,l

19,O

18,l

25,7

26,O

25,O

25,4

32,5
100

33,l
102

33,O
102

33,O
102

32,7
l01

333
103

67

7,O

6,O

6,4

Meeropbrengsten
~ghtraillwest
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alt. 2

alt. 3

alt. 4

Taai 5.19a: Exploitadekostemper altemad& geen raiylrwalteitsbonus(opgave in
mil,.euronr)

Index
14,O
13,3
14,7
13,l
ightrail
'alleenwest)
) de berekening van de bus is gebeurd conform de aanpak in de planstudieoost ten behoeve van de gewenste
rergelijkbaarheid van aannamen: er is alleen met standaardbussen gerekend en niet met geleed materieel;
ndien dit wel zou gebeuren dalen de kosten voor de businzet. Indicatieve berekeningen hebben aangetoond
iat de kostendekkingsgraad voor de bus in het nulplusalternatiefdan stijgt tot circa 48%.

"V

I

ref.

O+ alt.

alt. l

alt. 2

alt. 3

alt. 4
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Tabel 5.21a Kostendekkingsgraadvan de diverse alternatieven (exclusief
raiyirwaiiteitsbonus)

3us

38,7%

393% "1

36,7%

36,9%

37,8%

37,0%

.ightmil (totaal)

76,4%

73,7%

66,3%

68,1%

63,3%

66,8%

54,4%
100

52,9%
97 '3

56,3%
103

57,8%
106

54,6%

55,9%

100

103

48,3%

52,7%

41,1%

48,7%

rotaai
Index

Aght mil

') de berekeningvan de buo ia gebeurd confomi de aanpak in de pianatudisoort: er b alben mel atandaardbuaaengerekend

n niet met geleed mate-;

-

Indien dil wei zou gebeuren dakn de koaten en stijgt de koatend&kin@sgraad tot waarden rond de

15 50%; de index zei dan toenemen tot boven de 1W. De inzet van Mede bwwn ia echter van meer tedoren amankelijk.

90 -

100

index kostendekkingsgraad
ref.

O+ alt.

alt. 1
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alt. 2

alt. 3

alt. 4

5.13

Rijtijden lijnen ten westen van Leiden

Rijtijden lijnen ten westen van Leiden
Rijtijden gelden vanafltot Leiden CS
)~ulalternatief

Lijn1

311

321

351

401

411

421
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Bestaande situatie, autonome ontwikkeling en gevolgen voor de
omgeving
In deze bijlage zijn de effecten per sectie aangegeven, waarbij er per sectie een korte
toelichting is gegeven. Op onderstaande kaart zijn de secties aangegeven.

Kaart 1

Secties
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6.1

Ruimtelijke economie

KATWIJK A A N
4
. .
2

1 Bestaand woongebied
D Bestaand bedrijfitemin

Bestaand glastuinbouwgebied
Bestaand matiegebied
D Toekomstig woongebied
D Toekomstig bedrijfsterrein
D Toekomstigglastuinbouwgebied
D Toekomstig relteatiegebied
t?/ RijnGouweUjnWest

Kaart 2

Ruimtelijke Economie

seche 1
Rijnfront is een plan van de gemeente Oegstgeest om het gebied langs de Oude
Rijnsburgerweg en de A44 te ontwikkelen. Momenteel zijn er globale plannen om in het
gebied ongeveer 1000woningen te realiseren, een haven. groenstrook (eventueel
golfterrein) en enkele bedrijven en kantoren. Tevens wordt in het plan de provinaale

Tradnota/MERRijnGouweL.ijn West
Bijlagenrapport versie 5.0

groene ader langs de Oude Rijn vorm gegeven. Totaal is het gebied 100 hectare groot. de
verdeling van wonen. werken en recreëren is nog niet bekend. De ontwikkeling van
Rijnfront is sterk verbonden met de realisatie van de RijnGouweLijn West; wordt de
RijnGouweLijn West niet gerealiseerd dan is de kans klein dat Rijnfront (in deze vorm)
wordt verwezenlijkt.
Sectie 2
Rijnfront is een plan van de gemeente Oegstgeest om het gebied langs de Oude
Rijnsburgerweg en de A44 te ontwikkelen. Momenteel zijn er globale plannen om in het
gebied ongeveer 1000 woningen te realiseren. een haven, groenstrook (eventueel
golfterrein) en enkele bedrijven en kantoren. Tevens wordt in het plan de provinciale
groene ader langs de Oude Rijn vorm gegeven. Totaal is het gebied 100 hectare groot. de
verdeling van wonen, werken en recreëren is nog niet bekend. De ontwikkelingvan
Rijnfront is sterk verbonden met de realisatie van de RijnGouweLijn West; wordt de
RijnGouweLijn West niet gerealiseerd dan is de kans klein dat Rijnfront (in deze vorm)
wordt verwezenlijkt.
Sectie 5en 6
Locatie de Zanderij. Hier worden woningen en bedrijven gerealiseerd
Ten zuiden van Katwijk is de bufferzone Den Haag-Katwijk gelegen. In de Vijfde Nota
Ruimtelijke Ordening wordt deze bufferzone vervangen door de term regionaal park.
Regionale parken zijn bedoeld om de mogelijkheden van dagrecreatievoor de bewoners
van stedelijke netwerken te vergroten en te verbeteren. Uitbreiding van het stedelijk
ruimtebeslag is niet mogelijk en uitbreiding van permanente verblijfirecreatie is niet
toegestaan. Daarentegen zijn ingrepen die de dagrecreatie functie de publieke
toegankelijkheid versterken wel mogelijk. De RijnGouweLijn West kan deze publieke .
toegankelijkheid verbeteren waardoor de komst van de light-railverbinding een positief
effect heeft.
Sectie 19

Het plan 's Gravendijck is bijna geheel gerealiseerd (15ha). Op het bedrijventerrein is
ruimte gereserveerd voor de RijnGouweLijn West. de ontwikkeling van het
bedrijventerrein is niet afhankelijk van de RijnGouweLijn West.
Secîie 20
Het plan 's Gravendijck is bijna geheel gerealiseerd (15ha). Op het bedrijventerrein is
ruimte gereserveerd voor de RijnGouweLijn West, de ontwikkeling van het
bedrijventerrein is niet afhankelijk van de RijnGouweLijn West.
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6.2

Fysieke inpasbaarheid

6.2.1. Eflecten per sectie

Getallen zijn lengtes in meters.
Fysieke
inpasbaarheid
Secties
O (tlm kruising)

Tabel 6.2

Fysieke inpassing

Fysieke inpassing

Rood = Knelpunt

Geel m Inpassingsopgave

3000

effecten Fysieke inpassing per sectie

Om bovenstaande tabel te kunnen vertalen naar minnen en plussen en daarmee de
alternatieven en varianten onderling te kunnen vergelijken zijn rekenregels voor
fysieke inpassing opgesteld.
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6.2.2. Rekenregels
Fysieke Inpassing
Rood
(lengte In meten)

-

=1501-5000

Fysieke lnpasslng
-1
(Ienate In meten)

-

=3001-5000

De lengtes (in meters) waarover effecten plaatsvinden zijn. samengevat per alternatief
aangegeven in onderstaande tabel.

Ruimtelijke kwaliteit

6.3

6.3.1. Bestaande karakteristiekenper straat
De ruimtelijke kwaliteit speelt op het niveau van het straatprofiel. Het gaat om de maat.
schaal en type van de bebouwing en het karakter van de straat. Voor de straten waar de
alternatieven en varianten van de RijnGouweLijn West doorheen gaan. worden
onderstaand puntsgewijs de belangrijkste karakteristieken benoemd.

Noordwijk
Boulevard
e
Asymmetrisch profiel
e
Middelhoge naoorlogse bebouwing aan landzijde (tot ca 8 lagen)
Lage duinen aan zeezijde; weidse beleving
e
Vanaf maaiveld nauwelijks zicht op zee
e
Stenig karakter. afgezien van de duinrand weinig groen
e
Hotels. appartementen. horeca
e
Parkeren langs de weg
Parallelboulevard
e
Rommelig straatbeeld met voor- en naoorlogse bebouwing
Verspringende gevels. zeer diverse architectuur
e
Lage en middelhoge bebouwing (tot ca 6 lagen)
Stenig karakter. weinig groen
e Hotels. appartementen. woningen, voorzieningen
e Parkeren langs de weg
Oude Zeeweg
Lage vooroorlogse villabebouwing (2 A 3 lagen met kap)
e
Verspringende gevels
e
Groen karakter door voortuinen
e
Villa's. hotels
e
Parkeren op eigen erf. soms langs de weg
e
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Beeklaan
Ontsluitingsweg tussen 2 naoorlogse woonbuurten
Laagbouw (2 a 3 lagen met kap) en middelhoogbouw (ca 4 lagen)
o
Geen directe ontsluitingvan bebouwing
e
Woningen
o
Geen parkeren langs de weg
o
Groen karakter door groene bermen en aangrenzende tuinen

o

Quarles van Uffordstraat
o
Lage voomrlogse tuindorpbebouwinguit de jaren 30 (2 lagen met kap)
o
Evenwichtig en symmetrisch profiel
e Matig groen karakter door voortuinen; geen straatbeplanting
Woningen
o
Parkeren langs de weg
Van Panhuysstraat / Van de Mortelstraat
o
Ontsluitingsweg tussen 2 naoorlogse woonbuurten uit de jaren 60
o
Middelhoogbouw (tot ca 6 lagen)
o
Matig groen karakter door groene bermen
o
Appartementen. kantoren
o
Parkeren langs de weg
Van Berckelweg
Brede ontsluitingsweg
o
Verbinding Noordwijk - Mncialeweg (N206)
Sportvelden. bedrijven
o
Geen parkeren langs de weg
Nieuwe Offemweg / Gooweg
e Ontsluitingsweg met brede bermen en vrijliggend fietspad
0
Resten van lintbebouwing langs oude route
0
Rommelig straatbeeld met verspringende gevels
o
Bebouwing uit verschillende perioden
o
Groen karakter door groene bermen. aangrenzend landgoedbos en begraafplaats
e Woningen. kantoren. begraafplaats. landgoed
0
Geen parkeren langs de weg
Herenweg
o
Oude route. gedeeltelijk met lintbebouwing
o
Groen landelijk karakter door bollenvelden
Sloten en bermen met bomen
o
Boerderijen. villa's. bedrijven. kassen
o
Vrijliggend fietspad
e Geen parkeren langs de weg
Zwarteweg
o
Oude route met lintbebouwing
o
Groen landelijk karakter door landgoed (Van de Berghstichting)en bollenvelden
Sloten en bermen met bomen
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Veel opritten
Boerderijen, villa's. landgoed. Estec
Vrijliggend fietspad
Geen parkeren langs de weg
Provicialeweg
Regionale 2x2 baans autoweg met ongelijkvloerse kruisingen en aansluitingen
Buiten bebouwde kom
Groen karakter door brede beplante zijbermen; visuele eenheid
Barriere in landschap

Biltlaan
Ontsluitingsweg langs / tussen naoorlogse woonbuurten
Laagbouw (2 a 3 lagen meqzonder kap)
Geen directe ontsluiting van bebouwing
Woningen
Geen parkeren langs de weg
Groen karakter door groene bermen en aangrenzende tuinen
Hoorneslaan
Ontsluitingsweg tussen 2 naoorlogse woonbuurten uit de jaren 60
Middelhoogbouw (tot ca 6 lagen)
Ontsluiting van bebouwing via parallelwegen
Groen karakter door groene bermen en grote bomen
Appartementen. kantoren. voorzieningen
Parkeren langs de parallelwegen
Rijnmond
Asymmetrisch profiel
bebouwing aan zuidzijde: uitwateringskanaal aan noordzijde
Vanaf maaiveld nauwelijks zicht op zee
Zicht op kanaal en duinen
Boulevard
Asymmetrisch profiel
Kleinschalige lage voor- en naoorlogse bebouwing aan landzijde
(2 tot 4 lagen met / zonder kap)
Lage duinen aan zeezijde; weidse beleving
Vanaf maaiveld zicht op zee
Stenig karakter. afgezien van de duinrand weinig groen
Brede voetgangersstrooklangs duinen
Pensions. woningen, appartementen. horeca
Parkeren langs de weg aan bebouwde zijde
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Koningin Wilhelminastraat / Tramstraat
Kleinschalige smalle straat in oude dorpskern
a
Laagbouw (2 i 3 lagen met / zonder kap)
Weinig groen
Woningen, winkels. voorzieningen
Parkeren langs de weg
Zeeweg
Ontsluitingsweg met brede bermen en vrijliggende fietspaden
a
Ruim wegprofiel
Bebouwing uit verschillende perioden
Laagbouw (2 i 3 lagen met / zonder kap)
e
Vrijwel geen directe ontsluiting van bebouwing
Groen karakter door groene bermen. laanbeplanting en aangrenzend park en
sportcomplex
o
Woningen, stadhuis, park, sportcomplex (zwembad)
Geen parkeren langs de weg
Koningin Julianalaan
Ontsluitingsweg in naoorlogse woonbuurt uit de jaren 50
Middelhoogbouw (tot ca 6 lagen)
Groen karakter door aangrenzend park
Woningen. winkels. park. gemeentehuis
a
Parkeren langs de weg
Vuurbaakplein
Plein met vuurtoren en busstation aan rand oude dorpskern
Vooroorlogse bebouwing
Laagbouw (2 i 3 lagen met kap)
e
Stenig karakter. weinig groen
e
Veel verkeersruimte
Woningen, busstation, oude vuurtoren, VW
Parkeren langs de weg
Drieplassenweg
Asymmetrisch profiel
a
Aan noordoostzijde naoorlogse woonbuurt
Laagbouw (2 i 3 lagen met kap)
Aan zuidwestzijde ziekenhuiscomplexin de duinrand (Zeehospitum)
o
Grotendeels laagbouw (2 A 3 lagen)
a
Groen karakter door ligging bij duinrand
Woningen, Zeehospitum
Parklaan
Ontsluitingweg langs en tussen verschillende woonbuurten
a
Bebouwing uit verschillende perioden
Laagbouw (2 A 3 lagen met kap)
a
Aan noordwestzijde parallelweg
Groen karakter door groene bermen, aangrenzende tuinen, park en begraafplaats
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0

Woningen, ouderenwoningen. park, begraafplaats

Boslaan
Ontsluitingsweg in naoorlogse woonbuurt uit de jaren 50
o
Middelhoogbouw (tot ca 6 lagen)
o
Voornamelijk stenig karakter met weinig groen
o
Sommige stukken groener karakter door bermen en openbaar groen tussen
bouwblokken
o
Woningen, appartementen,winkels
o
Parkeren langs de weg
o

Cantineweg / Westerbaan
o
Asymmetrisch profiel
o
Aan noordoostzijde nieuwe woonbuurt (in aanbouw)
o
Laagbouw (2 a 3 lagen met kap)
o
Aan zuidwestzijde vrij steile duinrand (natuurgebied)
Groen karakter door ligging tegen duinrand en mime opzet nieuwe buurt
o
Woningen
Provincialeweg
Regionale 2x2 baans autoweg met ongelijkvloerse kruisingen en aansluitingen
o
Tussen verschillende wijken van Katwijk in
Zuidelijke deel: verdiepte ligging
o
Noordelijke deel: verhoogde ligging
Groen karakter door brede beplante zijbermen
o
Barriere in stedelijk gebied
o

Molentuinweg
Ontsluitingsweg door woonbuurt uit de jaren 50 ??
Laagbouw (2 A 3 lagen met kap)
Matig groen karakter door kleine voortuinen
Vrijliggende fietspaden
o
Woningen. villa's
o
Geen parkeren langs de weg
Westelijke deel van de Sandtlaan
o
Ontsluitingsweg met asymmetrisch profiel
o
Aan noordzijde woonbuurt uit de jaren 60
Middelhoogbouw (4 lagen)
o
Aan zuidzijde veiling
o Vrijliggende fietspaden
0
Groen karakter door bermen en wegbeplanting
o
Appartementen. bedrijven
o
Geen parkeren langs de weg
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Noordwijkerweg
o
Oude route met lintbebouwing
o
Groen landelijk karakter door kassengebied
o
Sloten en bermen met bomen
o
Villa's. bedrijven. kassen, benzinestation
o
Vrijliggend fietspad
o
Geen parkeren langs de weg
Brouwersstraat / Oegstgeesterweg / oostelijke deel van de Sandtlaan
o
Kleinschalige deels smalle straten in oude dorpskern
o
Veelal vooroorlogse bebouwing met incidenteel nieuwere bebouwing er tussen
o
Laagbouw (1tot 3 lagen met kap); incidenteel hoger
o
Verspringende gevels; diversiteit in architectuur
o
Weinig groen door kleine voortuinen
o
Woningen. winkels. kleinschalige bedrijven. voorzieningen
o
Parkeren langs de weg
Rijnsburgerweg
Oude route met lintbebouwing
o
Opgewaardeerd tot hoofdontsluitingsweg met 2x2 rijbanen en vrijliggend fietspad
(ivm vrachtverkeer van de veiling)
o
Woningen. bedrijven. veiling
o
Deels parkeren langs de weg

Ir. Tjalmaweg (ProvincialewegSW4)
Hoofdontsluitingsweg: 2x1 rijbanen
o
Parallelweg aan zuidzijde
o
Vrijliggend fietspad aan noordzijde
Geen bebouwing langs de weg
o
Halfierdiepte ligging tussen geluidswallen
o
Groen karakter door ligging tussen groene taluds
o

Zonneveldslaan
Ontsluitingsweg voor boerenbedrijven
o
Landelijk karakter door bermen en sloten
0
Boerderijen. kassen
o
Weinig gebruikte neventoegang vliegbasis
o
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6.3.2. Enecten per sectie
Getailen zijn lengtes in meters.
Fysieke
inpaabaarhdd
Secties
Ruimtelijke Kwaliteit
Rood = Knelpunt
O (tlm kruising)

Ruimtelijke Kwaliteit

Om bovenstaande tabel te kunnen vertalen naar minnen en plussen en daarmee de
alternatieven en varianten onderling te kunnen vergelijken zijn rekenregels voor
fysieke inpassing en ruimtelijke kwaliteit opgesteld.
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6.3.3. Rekenregels
Ruimtdijke Kwalltelt

Ruimtelijke Kwaliteit

Rood
(lengte In meten)

-1
(lengte in meten)

-

O

6.4

=751-2000
1-750
=O

-

=751-2000

O

=O-750

=2000-5000

Geluid

6.4.1. Inleiding
De mogelijke trajecten van de Rijn Gouwelijn West volgen merendeels de bestaande
wegen. Athankelijk van de verkeersintensiteit en de verdeling daarvan over de
etmaalperiode en de dienstregeling van het light-railverkeer kan er in sommige
situaties sprake zijn ven een toename van de geluidbelasting.Om dit effect in beeld te
kunnen brengen zijn globale geluidberekeningenuitgevoerd met de standaard
rekenmethode 2 (SRM2).Voor verschillende type wegen is de toename van het geluid
bepaald en in een grafiek weergegeven. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de dag-,
avond- en nachtperiode.

De gehanteerde methodiek is gericht op het in beeld brengen van veranderingen in het
geluidniveau ten gevolge van de toevoeging van een light rail- of buslijn aan het verkeer
dat reeds ter plekke aanwezig is.
in het algemeen gesproken is een verandering van 2 a 3 dB(A)in het geluidniveau voor
de meeste mensen net waar te nemen. Het gaat daarbij om het verschil in de
geluidsterkte van gelijke geluiden. In deze situatie zal dat met name het geval zijn op
de drukkere wegen waarbij het geluid van de light rail een onderdeel wordt van het
totale verkeersgeluid. Bij wegen met een lage verkeersintensiteit kan elke individuele
passage van de tram op vailen waardoor een toename van de gemiddelde
geluidbelasting anders beleefd wordt.
Deze methodiek is toegesneden op het opsporen van mogelijke knelpunten. Dit zijn de
wegvakken waar de verandering in geluidbelastinggroter is dan de net merkbare 2-3
dB(A)in de volgende projectfase zal voor het voorkeurstracé een meer concrete toetsing
aan de normen van de Wet geluidhinder plaatsvinden. In die fase zal ook de huidige
geluidbelasting in het studiegebied concreter in beeld worden gebracht.

6.4.2. Gehanteerde uitgangspunten
Lipnt-rail-wrkeersIawaai
Het materieel dat zal worden ingezet voor de Rijn Gouwelijn is het Bombardiermaterieel. De emissiegetallen zijn verkregen uit het rapport "Geluidemissievan Light
Rail voertuigen. Metingen aan Bombardier-materieelSaarbrucken" met nr. L.O1.l150A
d.d. 29 november 2001.
De berekeningen voor de light rail zijn uitgevoerd conform de standaard rekenmethode
2 uit het Reken en meetvoorschrift Railverkeerslawaai 1996.
Met betrekking tot de dienstregeling van de light rail is het volgende gehanteerd:
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Aangenomen wordt dat er vanaf 06.00- 0.00 trams rijden.
Van 06.00-20.00 is aangenomen dat er vier keer per uur een tram vertrekt naar Katwijk
en vier keer per uur een tram naar Noordwijk. In totaal 16 keer per uur een tram (heen
en terug) over het spoor rijdt.
Van 20.0040.00 is aangenomen dat er twee keer per uur een tram vertrekt naar Katwijk
en twee keer per uur een tram vertrekt naar Noordwijk. In totaal rijden er 8 keer per
uur een tram (heen en terug).
Aan de hand van deze gegevens is de intensiteit van dag-, avond- en nachtperiode
berekend.
De geluidberekeningenzijn uitgevoerd conform de standaard rekenmethode 2 uit het
Reken en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai 2002 (RMW2002).Een eventuele correctie
voor het toekomstig stiller worden van het verkeer, de zogenoemde aftrek van artikel
103 uit de Wet geluidhinder. heeft niet plaatsgevonden.

Bussen in het nulplusaltematief
Voor de geluiduitstralingvan de bussen is uitgegaan van de gemiddelde bussen zoals
deze in het reken en meetvoorschrift zijn beschreven als categorie middel zwaar
vrachtverkeer.
Om de geluidberekeningen uit te kunnen voeren zijn enkele aannamen gedaan ten
aanzien van de dienstregeling van de bussen. De hoogste intensiteit van de bussen zit
op het traject Leiden-Rijnsburg. De effectbeschrijvingvindt plaats voor dit traject. In
verband met de splitsing bij Rijnsburg zal de intensiteit op de trajectdelen RijnsburgKatwijk en Rijnsburg-Noordwijkde helft bedragen. De geluideffecten zullen langs deze
trajectdelen dus lager zijn dan hieronder beschreven.
Aangenomen is dat de bussen rijden gedurende de periode 06.00- 0.00 uur. De
dienstregeling overdag. dat wil zeggen tussen 06.00 uur en 20.00 uur. bedraagt voor
heen en weer tezamen 12 bussen per uur. Voor 20.00 uur tot 00.00 uur is aangenomen
dat dan nog de helft van de bussen rijdt d.w.z. 6 bussen per uur.
Aan de hand van deze gegevens is de intensiteit van dag-. avond- en nachtperiode
berekend.
Wegverkeenlawaai
De berekeningen met betrekking tot het verkeerslawaai zijn uitgevoerd conform
standaard rekenmethode 2 van het Reken en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai 2002
(RMW2002).

Etmaalintensiteiten(in
mwetm)

Gemiddeld daguur (in % van
de etmaalinsiteit)

% lichte voertuigen

< 8.000
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1

-

6J

92

4

4

Gemiddeld avonduur(in %
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% middelzware

% zware

8.000 2S.000
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motorvoertuigen

voertuigen
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mvtletm)

van de etmaalinsiteit)

motorvoertuigen

voertuigen

8

% middelzware

% zware

l

motorvoertuigen

vwrtuigen

nachtperiode
Elmaalintensiteiten (in
mvtJetm)

Gemiddeld nachtuur (in %
van de etmaalinsiteit)

% lichte voertuigen

< 8.000

0.9

96

3

1

8.000 25.000

-

190

92

5

3

> 25.000

1.1

91

5

4

Resultaten
Voor de drie verschillende perioden (dag-. avond- en nachtperiode) zijn voor de
verschillende etmaalintensiteitenberekeningen uitgevoerd. Voor elk van deze periode
is de toename van het geluidsniveau in onderstaandegrafieken weergegeven.
6.4.3.

Dagpen.de
Uit de grafieken blijkt dat bij een verkeersintensiteit van 1000 motorvoertuigen per
etmaal de toename van het geluid ongeveer 2.5 (bussen) tot 3.5 (light rail) &(A) is. Deze
toename van het geluid is goed waarneembaar. het geluid is een aandachtspunt.Voor
de overige intensiteiten (meer dan 2000 motorvoertuigen per etmaal)is de toename van
het geluid niet waarneembaar.
Nulplus:

I

Geluideffecten nulplus aiternatief (dagperiie)

I

Light rail:
Geluideffecten Light rail (dagperiode)
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Avondperiode
Uit de grafieken blijkt dat bij een verkeersintensiteit van 1000 motorvoertuigen per
etmaal de toename van het geluid ongeveer 3 (bussen) tot 4.5 (light rail) WA) is. Deze
toename van het geluid is goed waarneembaar. het geluid is een aandachtpunt. Voor
een verkeersintensiteit van 2000 motorvoertuigenis de toename circa 1.5 WA). Bij
hogere intensiteiten is de toename niet meer merkbaar.
Nulplus

1

Gebideffecten nuiphs ahnatief (avondperiode)

Light rail

l

1.000 2.000

5.000 10.000 20.000 40.000

intenslteiten motorvoertulgenper

Nachtperiode
Uit de grafieken blijkt dat bij een verkeersintensiteit van 1000 motorvoertuigen per
etmaal de toename van het geluid ongeveer 3 (bussen)tot 4.5 (light rail) WA)is. Deze
toename van het geluid is goed waarneembaar. het geluid is een aandachtpunt. Voor
een verkeersintensiteit van 2000 motorvoertuigen is de toename circa 1.5 dB@). Bij
hogere verkeersintensiteiten is de toename van het geluid niet waarneembaar.
Nulplus
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Light rail
Geluideffecten Light raii (nachtperiode)

Conclusie ten aanzienvan geluid
Uit de berekeningen blijkt dat de toename van de geluidbelasting in het
nulplusalternatiefkleiner is dan in de light-railalternatieven.
De effecten zijn in aile alternatieven beperkt omdat een merkbare toename van de
geluidbelasting alleen optreed bij wegen met een etmaalintensiteit die lager is dan 2000
motorvoertuigen. Blijkens opgaven van de gemeenten in de regio zijn de intensiteiten
op aile wegen waarlangs varianten voor de RijnGouweLijn West zijn ontworpen hoger
dan 2000 motorvoertuigenper etmaal. Er zijn daarom ook geen significante verschillen
tussen de tracéalternatieven .

6.5

Trillingen

6.5.1. Enecten per sectie
Het effect van trillingen is een indicatie. Aangezien in
fase 1nog geen helderheid is over het gebruik van het
materiaal voor de light rail. is er nog niet exact te
bepalen op welke plaatsen wel of niet trillingen zijn te
verwachten. Voor normale railtracés wordt een zone van
50 meter aangehouden waar mogelijk trillingen kunnen
ontstaan. Op een meer gedetailleerd niveau kan
onderscheid worden gemaakt naar de bodemsoorten.
zand. klei en veen. Zand heeft de smalste trilzone, veen
de breedste. Op dit schaalniveau is het onderscheid
tussen zand. klei en veen niet relevant. Met behulp van
experts is gekozen voor 25 meter trilzone van de light
rail. Nagegaan is op welke delen bebouwing bimen een
straal van 25 meter is gelegen van de light rail. De
lengte waarover bebouwing per sectie aanwezig is staat
vermeld in de tabel. Voor nieuwe plannen zoals
Valkenburg en Rijnfront. wordt er van uit gegaan dat
maatregelen (inpassingen materiaal)worden genomen
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waarbij niet noemenswaardige triilingseffecten ontstaan.

600
1150
Tabel 6.4

dfecton Trlllingm per sectie

= knelpunt
= aandachtspunt

= kans

6.5.2. Uitleg per sectie

Secte 2
Potentiële trillingslocatie:langs de Rijnsburgerweg
Sectie 4
Potentiële trillingslocatie: langs de Sandtlaan en Molentuinweg
Sectie 5
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Potentiële trillingslocatie: langs de Tjalmaweg in de buurt van de kruising met de
Wassenaarseweg
Sectie 6

Potentiële trillingslocatie: langs de Julianalaan
sectie 7
Potentiële trillingslocatie: langs de Brouwerstraat en halverwege de Noordwijkerweg
sectie 9

Potentiële trillingslocatie: langs de Julianalaan
sectle 10
Potentiële trillingslocatie: langs de Boslaan en rond de kruising van de Parklaan met de
Sportlaan
Sectie 11
Potentiële trillingslocatie: verspreid langs de Boulevard
sectie 12
Potentiële trillingslocatie: langs de Tramstraat. Koningin Wilhelminalaan en waar de
zeeweg overgaat in de tramstraat
Sectie 13
Potentiële trillingslocatie: langs de Hoorneslaan (naar het westen vanaf de kruising met
de Piersonstraat) en Rijnmond
Sectie 15
Potentiële trillingslocatie: bij de kruising van de Provincialeweg met de Zeeweg
Sectie 17
Potentiële trillingslocatie: langs de Hoorneslaan
Sectie 18
Potentiële trillingslocatie: verspreid langs de Biltlaan
Sectle 20
Potentiële trillingslocatie: langs de Zwarteweg voornamelijk bij de Willem van den
Berghstichting
Sectie 23
Potentiële trillingslocatie: verspreid langs de Herenweg
Sectie 27
Potentiële trillingslocatie: verspreid langs de Nieuwe Offemweg
S d e 28

Potentiële trillingslocatie: langs de Quarles van Uffordstraat. delen van de van
Panhuysstraat en van de Mortelstraat
Sectie 29
Potentiële trillingslocatie: langs de Parallel Boulevard
Sectie 30
Potentiële triiiingslocatie: langs de Oude Zeeweg en verspreid langs de Beeklaan
6.5.3. Rekenregels trillingen
Trillingen
(lengte in meters)

-

= 3501 - 7500
O

- 3500
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6.5.4. Rekenregels Verkeersveíligheíd

=5-15

Stnatspoompl~ingen
(lengte in m)
=>2000r
- =lOOO-2000

=O-4

O

Verkeenvelligheld
(aantal kruis1np.n)

-

-

O

=>l5

-

=O-999

Landschap en Natuur
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A

Enecten per sectie
Getallen zijn lengtes in meters

6.6.1.
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6.6.2. Uitleg per sectie
Sectie O
De Rijnsburgerweg wordt in de gemeente Oegstgeest eenmaal doorsneden door een
groene ader. Het recreatief groene netwerk is gericht op het ontwikkelen van
belangrijke recreatieve routes en landschappelijke verbindingszones.Waar mogelijk zal
ook de ecologische relaties worden versterkt door middel van begeleidende beplanting.
Het recreatief groene netwerk vormt een groene recreatieve verbinding tussen het
Groene Hart en het regionale park Den Haag - Katwijk. Als de RijnGouweLijn West over
de Rijnsburgerweg wordt geleid dan hoeft hier geen knelpunt te ontstaan. maar een de
halte in de buurt van het recreatief groene netwerk kan wel een extra beginpunt
betekenen voor recreanten.

M el
Waar de RijnGouweLijn West via de Tjalmalaan met een brug over de Oude Rijn wordt
geleid, kruist de light rail tevens het recreatief groene netwerk uit het Streekplan.Het
recreatief groene netwerk is gericht op het ontwikkelen van belangrijke recreatieve
routes en landschappelijkeverbindingszones.Waar mogelijk zal ook de ecologische
relaties worden versterkt door middel van begeleidende beplanting. Langs de Oude Rijn
is het de bedoeling om het recreatief groene netwerk in te richten als parkzone
(oeverwalbos).Het recreatief groene netwerk vormt een groene recreatieve verbinding
tussen het Groene Hart en het regionale park Den Haag - Katwijk. Als de RijnGouweLijn
West over de Tjalmalaan wordt geleid zal de hier geen knelpunt ontstaan. maar de
halte TransferiumlViaduct kan wel een extra beginpunt betekenen voor recreanten.
Sectie 2
De komst van de RijnGouweLijn West betekent de ontwikkelingvan het plan Rijnfront.
In dit plan wordt ook het recreatief groene netwerk langs de Oude Rijn vorm gegeven.
Secte 3
In het gebied waar de nieuwe locatie Valkenburg is gepland zijn verschillende
natuurwaarden aanwezig. Het verlies van deze natuurwaarden in het geval dat
Valkenburg wordt aanbesteed komt niet op conto van de RijnGouweLijn West maar op
die van Valkenburg.
sectie 4
Waar de RijnGouweLijn West via de Sandtlaan met een brug over de Oude Rijn wordt
geleid. kruist de light rail tevens het recreatief groene netwerk. De halte
Tuinbouwschool kan een extra beginpunt betekenen voor recreanten.
Sectie 6
De RijnGouweLijn West raakt in dit tracé een beschermingszone die is aangewezen in
het kader van de Habitatrichtlijnen. Het gebied is. gebaseerd op een voorlopig
inventarisatie. onder andere aangewezen vanwege het habitat van de nauwe korfklak en
de meervleermuis. Het gebied is nog niet definitief aangewezen als beschermingszone.
Ook is het gebied belangrijk vanwege het voorkomen van de zandhagedis en een aantal
soortgroepen.In het gebied grenzend aan de zanderij zijn 5 tot 10 beschermde
broedvogels en een enkele beschermde vlinder. libelle. reptiele en amfibie gesignaleerd.
Om raking met de beschermingszone te voorkomen wordt de light rail zo ver mogelijk
ten oosten van de Westerbaan gelegd. De beschermingszone wordt daardoor niet
doorsneden en directe raking met het habitatgebied vindt niet plaats. Wel moet het
uitstralingseffect van de light rail naar de beschermde fauna van het
habitatrichtlijngebied in een tweede fase worden onderzocht.
Dit deel van het tracé grenst ook voor 400 m aan het milieubeschermingsgebied voor
stilte. In het milieubeschermingsgebied voor stilte zijn regels ingesteld inzake het
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voorkomen of beperken van geluidhinder. Gezien de diepe ligging van de light rail. de
combinatie met het verkeer op de Westerbaan en het materiaal dat gebruikt wordt zal
de verstoring van het stiltegebied naar verwachting niet groot zijn.
De steilranden van de Zanderij zijn van landschappelijkewaarden. De komst van de
RijnGouweLijn West kan deze steilranden aantasten als de inpassing niet op de juiste
wijze plaatsvindt. De steilrand kan ook versterkt worden door een goede inpassing van
de RijnGouweLijn West, een knelpunt wordt dan omgebogen in een kans.
Serte 11

Het tracé over de Boulevard in Katwijk loopt parallel aan de hier in het streekplan
geplande ecologische verbindingszone. Dit moet een zoveel mogelijk aaneengesloten
bosverbinding worden die geschikt is voor zeer kritische diersoorten zoals bijvoorbeeld
de eekhoorn. ree en de rosse woelmuis. De lengte is 2 kilometer en de breedte 30-50
meter. Aangezien de ecologische verbindingszone parallel loopt met de RijnGouweLijn
West doorsnijdt deze de verbindingszone over een lengte van 775 m. In de huidige
situatie is er slechts een smal strand en smalle duinstrook. Deze duinstrook wordt
daarnaast doorbroken door een parkeerplaats.Verwacht wordt dat de RijnGouweLijn
West ten opzichte van de huidige situatie de mogelijkheden voor het realiseren van
deze ecologische verbindingszone niet verkleind, maar eerder kansen biedt om de
boulevard ook groen te ontwikkelen en het parkeren niet meer noodzakelijk te maken.
Serte 13

Waar de RijnGouweLijn West bij de Bi~eIIduiSde Oude Rijn overgaat. wordt tevens
het recreatief groene netwerk. De RijnGouweLijn West levert hier geen extra
belemmering op voor de realisatie van dit groene netwerk. De halte Binnensluis kan een
extra ontsluiting van het recreatief groene netwerk betekenen voor recreanten.
Vlak voor de Binnensluis raakt het tracg een beschermzone die is aangewezen in het
kader van de Habitatrichtlijnen. Het gebied is. gebaseerd op een voorlopig
inventarisatie. onder andere aangewezen vanwege waardevolle flora. Het gebied is nog
niet definitief aangewezen als beschermingszone. Er is een beschermde broedvogelsoort
geïnventariseerd.Aangezien deze Coepelduinen voornamelijk beschermde flora bevat.
wordt raking van deze beschermingszone niet als direct knelpunt gezien. Het tracé
wordt wel aan de noordzijde van de Hoorneslaan gelegd waardoor in een meer
gedetailleerde fase het effect zal moeten worden onderzocht.
Het tracé over de Boulevard in Katwijk loopt parallel aan de hier in het streekplan
geplande ecologische verbindingszone. Dit moet een zoveel mogelijk aaneengesloten
bosverbinding worden die geschikt is voor zeer kritische diersoorten zoals bijvoorbeeld
de eekhoorn. ree en de rosse woelmuis. De lengte is 2 kilometer en de breedte 30-50
meter. Aangezien de ecologische verbindingszone parallel loopt met de RijnGouweLijn
West doorsnijdt deze de verbindingszone over een lengte van 500 m. In de huidige
situatie is er slechts een smal strand en smalle duinstrook. Verwacht wordt dat de
RijnGouweLijn West ten opzichte van de huidige situatie de mogelijkheden voor het
realiseren van deze ecologische verbindingszone niet verkleind. maar eerder kansen
biedt om de boulevard ook groen te ontwikkelen.
Het deel van deze sectie dat over de Rijnmond loopt raakt over 550 meter het
natuurgebied. Dit gebied maakt onderdeel uit van de PEHS.
Secte 14

Waar de RijnCouweLijnWest via de Biltlaan de Oude Rijn overgaat. wordt het recreatief
groene netwerk gekruist. De RijnGouweLijn West levert hier geen extra belemmering
op voor de realisatie van dit recreatief groene netwerk. De halte Biltlaan kan een extra
ontsluiting van het recreatief groene netwerk betekenen voor recreanten.
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Sectie 15
Waar de RijnGouweLijn West via de Provincialeweg de Oude Rijn overgaat, wordt het
recreatief groene netwerk gekruist. De RijnGouweLijn West levert hier geen extra
belemmering op voor de realisatie van dit groene netwerk. De halte Hoorneslaan kan
een extra ontsluiting van het recreatief groene netwerk r betekenen voor recreanten.
Sectie 19
Over een lengte van 1000m wordt door de polder De Klei een nieuw tracé aangelegd. Dit
tracé wordt gecombineerd met een weg die het bedrijventerrein '~Cravendijkseweg
ontsluit. Landschappelijk gezien is De Klei een open gebied die een scheiding vormt
tussen de bebouwing van Noordwijk en Katwijk. Wel zijn er plannen om 15 hectare aan
woningen en bedrijven in dit gebied te ontwikkelen. Onderzocht moet worden in
hoeverre de RijnGouweLijn West het open gebied daarna nog verstoord.

sectie 20
Om een ecologische verbinding te maken tussen de landgoederenzoneen de duinen is
de ontwikkelingvan de ecologische verbinding ten zuiden van Noordwijk nodig. Dit
moet eveneens een aaneengesloten bosverbinding worden die geschikt is voor zeer
kritische diersoorten zoals bijvoorbeeld de eekhoorn. ree en de rosse woelmuis. De
lengte is 4 kilometer en de breedte 30-50 meter. Bij de Willem van den Bergh doorkruist
de RijnGouweLijn West deze ecologische verbinding. Aangezien de light rail wordt
gecombineerd met de Zwarteweg zal de extra barrihewerking van de RijnGouweLijn
West beperkt zijn maar wel aanwezig door de verbreding van de barriere. Maatregelen
zullen moeten worden genomen om inpassing te realiseren en de doorgang voor
eekhoorn. rosse woelmuis en ree te bewerkstelligen. Door deze ecologische verbinding
te realiseren in combinatii met de RijnGouweLijn West kan een knelpunt worden
omgebogen in een kans. Bij het maken van inrichtingsplannenverdient deze locatie
bijzondere aandacht.
Sectie 22
Nabij de Beeklaan raakt dit tracé over de Provincialeweg deels het natuurgebied De
Hoogewegpolder. De provincie heeft dit gebied aangewezen als reservaats-en
relatienotagebied (PEHS)en de landschappelijke waarde is hoog. De polder is als open
graslandgebied van formaat van belang voor weidevogels en als overwinteringsgebied
voor vogels uit noordelijke streken. Enkele broedvogels en zoogdieren worden
beschermd door de Natuurbeschermingswet. Verder heeft dit gebied floristische
waarden. De kwaliteiten van deze polder dienen te worden behouden en versterkt. Het
effect van de RijnGouweLijn West op de fauna in het gebied dient in de tweede fase te
worden onderzocht. Naar verwachting zijn de verstoringseffecten op de vogels beperkt.
Sectie 23
Om een ecologische verbinding te maken tussen de landgoederenzoneen de duinen is
de ontwikkelingvan de ecologische verbinding ten zuiden van Noordwijk nodig. Dit
moet eveneens een aaneengesloten bosverbinding worden die geschikt is voor zeer
kritische diersoorten zoals bijvoorbeeld de eekhoorn. ree en de rosse woelmuis. De
lengte is 4 kilometer en de breedte 30-50 meter. Op de Herenweg bij de Driesprong in de
polder De Klei doorkruist de RijnGouweLijn West deze ecologische verbinding.
Aangezien de light rail wordt gecombineerd met de Herenweg zal de extra
bamierewerkmg van de RijnGouweLijn West beperkt zijn maar wel aanwezig door de
verbreding van de barriere Maatregelen zuilen moeten worden genomen om inpassing
te realiseren en de doorgang voor eekhoorn. rosse woelmuis en ree te bewerkstelligen.
Door deze ecologische verbinding te realiseren in combinatie met de RijnGouweLijn
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West kan een knelpunt worden omgebogen in een kans. Bij het maken van
inrichtingsplannenverdient deze locatie bijzondere aandacht.
Sectie 25
Om een ecologische verbinding te maken tussen de landgoederenzoneen de duinen is
de ontwikkelingvan de ecologische verbinding ten zuiden van Noordwijk nodig. Dit
moet eveneens een aaneengeslotenbosverbinding worden die geschikt is voor zeer
kritische diersoorten zoals bijvoorbeeld de eekhoorn. ree en de rosse woelmuis. De
lengte is 4 kilometer en de breedte 3@50meter. Op de Beeklaan in de buurt van de N206
doorkruist de RijnGouweLijn West deze ecologische verbinding. Aangezien de light rail
wordt gecombineerd met de Beeklaan zal de extra barrierewerking van de
RijnGouweLijn West beperkt zijn maar wel aanwezig door de verbreding van de
barrithe. Maatregelen zullen moeten worden genomen om inpassing te realiseren en de
doorgang voor eekhoorn, rosse woelmuis en ree te bewerkstelligen. Door deze
ecologische verbinding te realiseren in combinatie met de RijnGouweLijn West kan een
knelpunt worden omgebogen in een kans. . Bij het maken van inrichtingsplannen
verdient deze locatie bijzondere aandacht.
S e c t e 26

Om een ecologische verbinding te maken tussen de landgoederenzoneen de duinen is
de ontwikkelingvan de ecologische verbinding ten oosten van Noordwijk nodig. Dit
moet een aaneengesloten moerasverbinding worden die geschikt is voor zeer kritische
diersoorten. De lengte is 2 kilometer en de breedte circa 30 meter. Belangrijke soorten
zijn de waterspitsmuis. dwergspitsmuis en de hermelijn. Op de Provincialeweg (N206)
doorkruist de RijnGouweLijn West deze ecologische verbinding. Aangezien de light rail
wordt gecombineerd met de Provincialeweg zal de extra barrierewerking van de
RijnGouweLijn West beperkt zijn maar wel aanwezig door de verbreding van de
barriere. Maatregelen zuilen moeten worden genomen om inpassing te realiseren en de
doorgang voor waterspitsmuis, dwergspitsmuis en de hermelijn te bewerkstelligen.
Door deze ecologische verbinding te realiseren in combinatie met de RiJnGouweLijn
West kan een knelpunt worden omgebogen in een kans. Bij het maken van
inrichtingsplannenverdient deze locatie bijzondere aandacht.
Nabij de Beeklaan raakt dit tracé over de Provinaaleweg deels het natuurgebied De
Hoogewegpolder. De provincie heeft dit gebied aangewezen als reservaats- en
relatienotagebied (PEHS).De polder is als open graslandgebied van formaat van belang
voor weidevogels en als overwinteringsgebied voor vogels uit noordelijke streken.
Enkele broedvogels en zoogdieren worden beschermd door de Natuurbeschermingswet.
Verder heeft dit gebied floristischewaarden. De kwaliteiten van deze polder dienen te
worden behouden en versterkt. Het effect van de RijnGouweLijn West op de fauna in
het gebied dient in de tweede fase te worden onderzocht. Naar verwachting zijn de
verstoringseffecten op de vogels beperkt.
S e c t e 27

Het trace over de Nieuwe Offemweg raakt het landgoed Offem. Het landgoed behoort
tevens tot de PEHS. Op het landgoed komen enkele beschermde diersoorten voor. Het
effect van de RijnGouweLijn West over de Nieuwe Offemweg op de fauna van het
Landgoed Offem zal moeten worden onderzocht.
S e c t e 30
Op de Oude Zeeweg raakt de RijnGouweLijn West een beschermzone die is aangewezen
in het kader van de Habitatrichtlijnen. Het gebied is. gebaseerd op een voorlopig
inventarisatie. onder andere aangewezen vanwege waardevolle flora. Het gebied is nog
niet definitief aangewezen als beschermingszone. Er is een beschermde broedvogelsoort
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geïnventariseerd.Aangezien deze uitloper van de Coepelduijnen. de zogeheette
Haesduynen. voornamelijk beschermde flora bevat. wordt raking van deze
beschermingszone niet als direct knelpunt gezien. Het tracd wordt eveneens aan de
noordzijde van de Oude Zeeweg gelegd waardoor de effecten tot een minimum worden
beperkt. Waar de Haesduiynen de Oude Zeeweg raakt, doorsnijdt de RijnGouweLijn
West ook een landschappelijkecontrastuelezone. Aangezien de Oude Zeeweg deze zone
ook doorkruist is het effect zeer beperkt.
6.6.3. Rekenregels

Natuur
H8bititrichtlljngebid
Raking
JLengte In meten)
=>o

o

=o

PEHS
Raking
(Lengte In meten)

o

=>l000
=o-1000
=o

Stiltegebled

Ecologische

Raking

verbinding

-

=nvt
=>o

-

=nvt
=>o

o

=o

o

=o

Landschap
RecMtief groen netwerk ContmWele zone
DwnnlJdlng
Doorsnijding
(Lengte In meten)
(Lengte in meten)
=nvt
- =nvt
- =>o
- =>O

Open gebid
Doorsnijding
JLengtein meters)

o

-

+

=o
= overbruggen

o

=o

-

Landgoedbosmn
üaklng
JLengtein meten)

-

=nvt
= >o

-

-

=nvt
t >O

O

=O

o

=o

6.6.4. Overzicht beschikbaregegevens bij het VOFF (natuurloket).
behorend bij hoofdstuk 6 5
De Vereniging Onderzoek Flora en Fauna (VOFF)is de overkoepelingvan dertien
organisaties (PGO's) die het voorkomen en de verspreiding van planten en dieren in
Nederland inventariseren. Bij deze organisaties zijn vele duizenden vrijwilligers
aangesloten die het merendeel van de gegevens over flora en fauna in Nederland bijeen
brengen. Uit de databestanden van de PCO's. met veel recente gegevens (vanaf 1990)
blijkt dat er in het studiegebied belangrijke natuurwaarden aanwezig zijn.

FLORON beschikt over zeer goede waarnemingen in het onderzoeksgebied.Aangezien
een deel van de kilometerhokken waarin het studiegebied ligt ook delen van
landgoederen en duinen bevatten. is het aantal aandachtsoorten zeer hoog. namelijk
117. waarvan 21 beschermde soorten en ongeveer 100 soorten die op de Rode Lijst staan.
Van een deel van die aandachtsoorten zullen groeiplaatsen worden bedreigd met
vernietiging of aantasting als gevolg van de voorgenomen ingreep. Echter, omdat het
een tracé betreft. zal waarschijnlijk slechts een beperkt deel worden bedreigd. zeker in
het geval dat het tracd niet door de duinen of landgoederen heen voert.
Het gebied is redelijk geïnventariseerd op mossen en niet geïnventariseerd op
korstmossen. Wat mossen betreft komt er ten minste 1Rode-lijstsoort voor. Het
duingebied bij Coepelduyn en het bosgebied Offem komen potentieel
Habitatrichtlijnsoorten voor. Wat paddestoelen betreft is het gebied zeer slecht
onderzocht. Er zijn echter wel 6 Rodelijstsoorten waargenomen. Het gebied is matig tot
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redelijk geïnventariseerd op zoogdieren. Er zijn 57 waarnemingen van zoogdieren van
na 1990 gekend. Deze waarnemingen hebben betrekking op onder andere 6 soorten van
de Natuurbeschermingswet. 5 Doelsoorten. 5 soorten van de Habitatrichtlijn. 3 soorten
van de Conventie van Bonn. 3 soorten van de Conventie van Bern, 2 Nederlandse Rode
lijstsoorten en 2 IUCN Roddijstsoorten. De ingreep kan vermindering en verstoring van
het leefgebied veroorzaken en kan mogelijk tot barrihevorming leiden. Nader
onderzoek is gewenst.
Het gebied is redelijk onderzocht op broedvogels. Er komen Blauwelijst-en Rode
lijstsoorten voor. De ingreep kan negatieve effecten hebben op de aanwezige populaties.
Het gebied is matig geïnventariseerd op reptielen (1soort). amfibieën (5 soorten) en
vissen (7 soorten).Van deze groepen zijn 3 soorten met een bijzondere (inter)nationale
status waargenomen Aile soorten amfibieën en reptielen zijn echter beschermd volgens
de Natuurbeschermingswet. Het gebied is goed geïnventariseerd op vlinders. Er zijn
meer dan 600waarnemingen van vlindersoorten van na 1990.waarvan 2 soorten
dagvlinders die op de Rodelijst voorkomen. Op het natuurloket staat het overzicht
welke soortgroepenwel en niet zijn geïnventariseerd.In beschikbare tabellen is dit
overzicht per kilometervak weergegeven.
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Cultuurhistorie, archeologie en aardkunde

Archeologische waarden (zeerhoog)
ïMkans archeologischewarden (zeer hoog)
Aardkundige waarde (zeer)hoog -lijn
Aardkundige waarde (zeer)hoog vlak
Cultuurhistorichewaarde (zeer)hoog -lint
Cultuurhistorichewaarde (zeer)hoog -kern
Limes-mne
Topgebied cultureel erfgoed (Bekederegebied)
Atlantikwaii
Beschermd stads- en dorpagezicht
Molenbiotoop
RijnGouweLijn West

..
kaart 4

..

Cultuurhistorie. Archeologie en Aardkunde
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6.7.1.

Eflecten per sectie

Drie deel aspecten komen hier aan bod: cultuurhistorie. archeologie en aardkunde.
Deze aandachtsveldenzijn opgesplitst naar gebieden waarvan reeds bewezen is dat zij
waarden bevatten en gebieden waarbij de trefkans groot is dat zij waarden bezitten
maar waar dat nog niet bewezen is. De enige beleidsmatige categorie is het 'beschermd
stads- of dorpsgezicht' dat afkomstig is uit het streekplan. In de tabel staan de lengtes
weergeven waarover het tracg in die sectie een waardevol gebied doorsnijdt en dus
mogelijk aantast.

Beschermd
s t a d of
dorps~lcht

,21
22

23
24

25

m

w--,Tabel 6.6

effecten Cultuurhistoi

4rcheologie en Aardkunde per d

e
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= knelpunt
= aandachtspunt
= kans

Uitleg per sectie
S&e 1
De Tjalmalaan loopt over de zuidelijke rand van de stroomgordel die aan of onder het
huidig oppervlak is gelegen. Occupatie heeft hier plaatsgevonden vanaf de ijzertijd. Ook
de Limeszone loopt over deze stroomgordel. Bij Valkenburg zijn de resten aanwezig van
een versterkt fort (castellum)dat daar door de Romeinen is gebouwd. Tevens zijn er
resten gevonden van de Romeinse weg die de verschillende castella langs de Rijn met
elkaar verbond. Een deel van de Romeinse weg is in gereconstrueerdevorm terug te
vinden als monument langs de provinciale weg N206 tussen Leiden en Katwijk.
Sde 2
Langs de Rijnsburgerweg is de trefkans op archeologischewaarden hoog. De weg loopt
over een stroomgordel en oude zeeafiettingen waar sinds de ijzertijd occupatie heeft
plaatsgevonden en over oude duinen en strandwallen waar occupatie sinds de Jonge
Steentijd heeft plaatsgevonden.
Sectie 3
Het begin van het trace naar Valkenburg doorkruist de stroomgordelwaar sinds de
ijzertijd occupatie heeft plaatsgevonden.
Sectie 4
Langs de Sandtlaan is de trefkans op archeologischewaarden hoog. Occupatie heeft hier
plaatsgevonden op oude zeeafzettingen sinds de ijzertijd op oude duinen en
strandwallen sinds de Jonge Steentijd. Langs de Sandtlaan staan een aantal
karakteristieke woningen die op de monumentenlijst staan van het genootschap Oud
Rijnsburg. Het zijn geen Rijks- of gemeentelijke monumenten. Ook ligt de
RijnGouweLijn West hier in een molenbiotoop van molen De Gerechtigheid.. Echter dit
wordt niet als knelpunt ervaren omdat de molen reeds in de bebouwde kom ligt en een
light rail is geen extra belemmering voor de windvang. (Sectie 5)
De Provincialeweg loopt hier over de zuidelijke rand van de stroomgordel die aan of
onder het huidig oppervlak is gelegen. Occupatie heeft hier plaatsgevonden vanaf de
ijzertijd. Ook ligt de RijnGouweLijn West hier in een molenbiotoop van de ... molen.
Echter dit wordt niet als knelpunt ervaren omdat de molen reeds in de bebouwde kom
ligt en een light rail is geen extra belemmering voor de windvang.
S&e 6
In de Zanderij zijn reeds hoge archeologischewaarden aangetroffen. Het trace aan de
zuidflank van de Zanderij over de Cantineweg grenst aan deze waarden.
s&e 7
Langs de Noordwijkerweg is de trefkans op archeologische waarden hoog. Occupatie
heeft hier plaatsgevonden op oude zeeafzettingen sinds de ijzertijd op oude duinen en
strandwallen sinds de Jonge Steentijd.
sectie I1
Het trace over de boulevard in Katwijk gaat langs een gebied dat hoog gewaardeerd
wordt vanwege haar cultuurhistorischewaarden.
Sectie 12
De Koningin Wilhelminalaan raakt de oude kern van Katwijk. In dit gebied liggen wadof kwelderafiettngenwaarop sinds de Middeleeuwen occupatie heeft plaatsgevonden.
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Sertie 13
De Hoorneslaan is gelegen op een stroomgordel van Oude Rijn die occupatie sinds de
ijzertijd kent. Het trace over Rijnmond in Katwijk gaat door een gebied dat hoog
gewaardeerd wordt vanwege haar cultuurhistorischewaarden. Hier bevindt zich ook de
sluis bij Katwijk.
M e 15
De Provincialeweg is hier gelegen op een stroomgordelvan Oude Rijn die occupatie
sinds de ijzertijd kent.
Sectie 16
De Provincialeweg is hier gelegen op een stroomgordel van Oude Rijn die occupatie
sinds de ijzertijd kent.
Sectie 17
De Hoorneslaan is hier ook gelegen op een stroomgordelvan Oude Rijn die occupatie
sinds de ijzertijd kent.
Sectie 20
De Zwarteweg loopt parailel op een oude duin/strandwalwaar occupatie sinds de jonge
Steentijd heeft plaatsgevonden.
Sectie 24
De Herenweg loopt hier op een oude duinlstrandwal waar occupatie sinds de jonge
Steentijd heeft plaatsgevonden.
Sectie 25
De Beeklaan loopt hier op een oude duinlstrandwal waar occupatie sinds de Jonge
Steentijd heeft plaatsgevonden.
Sectie 26
De Provincialeweg doorsnijdt hier een gebied met hoge aardkundige waarden. Oude
aardkundige waarden zijn nog in het landschap te herkennen.
Sectie 27
De Nieuwe Offemweg loopt hier op een oude duin/strandwalwaar occupatie sinds de
Jonge Steentijd heeft plaatsgevonden. Ook doorsnijdt dit tracé de kern NoordwijkBinnen met hoge cultuurhistorischewaarden. Noordwijk-Binnen is in het streekplan
aangewezen als beschermd dorpsgezicht.
Het tract! grenst tevens aan een gebied met hoge aardkundige waarden die gelegen zijn
in het Landgoed Offem.
Sectie 28
De van Mortelstraat kruist hier een oude duin/strandwalwaar occupatie sinds de Jonge
Steentijd heeft plaatsgevonden.
Sectie 29
De parailel boulevard raakt de oude kern van Noordwijk aan Zee. In dit gebied liggen
wad- of kwelderafiettngenwaarop siads de Middeleeuwen occupatie heeft
plaatsgevonden.
S&e 30
De parailel boulevard raakt de oude kern van Noordwijk aan Zee. In dit gebied liggen
wad- of kwelderafiettngen waarop sinds de Middeleeuwen occupatie heeft
plaatsgevonden.
Seché 31
De van Berckelstraat kruist hier een oude duinlstrandwal waar occupatie sinds de Jonge
Steentijd heeft plaatsgevonden.
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6.7.3. Rekenregels
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Aantastlng potenti6le
waardevolle
archeologische gebieden
(lengte in meters)

Aantistlng beschermd
stads- of dorprgezlcht
(lengte in meters)

Aantasting
waardevolle
rrcheologische
elementen (aantal)

6.8

Bodem en Water

Bodemverontreinigdelocaties

m Natte gronden (Cwt I+II)
k%'

Milieukzchenningsgebiedvoor grondwater
Zeekleigronden
Oppervlaktewater
RijnGouweLijn West

kaart 5

Bodem en Water
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6.8.1. Egecten per sectie

Om voor het thema bodem en water de mogelijke consequenties van de komst van de
RijnGouweLijn West aan te geven. is gekozen voor 5 thema's. Deze thema's zijn het
doorsnijden van milieubeschehngsgebiedenvoor grondwater.
bodemverontreinigingsgebieden. kleigebieden en natte gebieden en de lengte van de te
verleggen watergangen.
Getallen zijn 1 ngtes in metex
sectie

ûodemverontr
Doorsnijding
mllieubescher einlging (m)
mingrgebloden
voor
prondwater (m)

r4mi6.7 effecbn Bodem en Water per rectie
) = knelpunt

I
aandachtspunt
= kans
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I

t# verleggen

I Doorsnijding

Iwabrgrngen I kleigebloden

Doorsnijding
natte gebieden
GTI en GTII

-

(m)

6.8.2. Uitleg per sectie
Sectie 1

De aanleg van de RijnGouweLijn West over de Tjalmalaan betekent
hoogstwaarschijnlijk verlegging van de watergang naast de Tjalmalaan. Verlegging van
de watergang verstoort plaatselijk het watersysteem.
Tevens staat het grondwater bij de kleine watering hoog. De natte gronden zullen
tijdelijk worden bemaald om de aanleg van de RijnGouweLijn West mogelijk te maken.
De betekenis voor de lokale watersituatie zal moeten worden onderzocht.
Klei is een minder stevige ondergrond dan zand. Waar de RijnGouweLijn West in
kleigebieden moet worden gerealiseerd zal klei tot ongeveer 1.5 diep moeten worden
vervangen door steenslag of grind. In zandgebieden hoeft slechts een 0.5 meter
fundering worden gelegd. In kleigebieden is het mogelijk dat door vervanging van de
bodemsoort het watersysteem lokaal wordt verstoord.
Seche 3
Het grondwater staat voor een groot deel van Valkenburg hoog. De natte gronden zullen
tijdelijk worden bemaald om de aanleg van de RijnGouweLijn West mogelijk te maken.
De betekenis voor de lokale watersituatie zal moeten worden onderzocht.
Klei is een minder stevige ondergrond dan zand. Waar de RijnGouweLijn West in
kleigebieden moet worden gerealiseerd zal klei tot ongeveer 1.5 diep moeten worden
vervangen door steenslag of grind. In zandgebieden hoeft slechts een 0.5 meter
fundering worden gelegd. In kleigebieden is het mogelijk dat door vervanging van de
bodemsoort het watersysteem lokaal wordt verstoord.
S d eS
De aanleg van de RijnGouweLijn West over de Provincialeweg betekent
hoogstwaarschijnlijk verlegging van de watergang naast de Provincialeweg.Verlegging
van de watergang verstoort plaatselijk het watersysteem.
Sectie 6
Aan de zuidzijde van de Zanderij raakt de RijnGouweLijn West het
milieubeschermingsgebied voor grondwater (drinkwater).Dit
milieubeschermingsgebied kent een zone waterwingebied en
grondwaterbeschermingsgebied.De waterwingebieden vormen een zone voor
grondwater. waarin grondwater wordt onttrokken ten behoeve van openbare
drinkwatervoorzieningen. De kans bestaat dat de RijnGouweLijn West vanwege de
afspoeling van materialen en toiletgebruik het grondwater in het beschermde gebied
bevuild.
S d e7
Klei is een minder stevige ondergrond dan zand. Waar de RijnGouweLijn West in
kleigebieden moet worden gerealiseerd zal klei tot ongeveer 1.5 diep moeten worden
vervangen door steenslag of grind. In zandgebieden hoeft slechts een 0.5 meter
fundering worden gelegd. In kleigebieden is het mogelijk dat door vervanging van de
bodemsoort het watersysteem lokaal wordt verstoord.
Sectie15
De aanleg van de RijnGouweLijn West over de Provincialeweg betekent
hoogstwaarschijnlijk verlegging van de watergang naast de Provincialeweg.Verlegging
van de watergang verstoort plaatselijk het watersysteem.
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De aanleg van de RijnGouweLijn West over de Provincialeweg betekent
hoogstwaarschijnlijk verlegging van de watergang naast de Provincialeweg.Verlegging
van de watergang verstoort plaatselijk het watersysteem.
Tevens staat het grondwater bij de kruising met de Herenweg hoog. De natte gronden
zullen tijdelijk worden bemaald om de aanleg van de RijnGouweLijn West mogelijk te
maken. De betekenis voor de lokale watersituatie zal moeten worden onderzocht.
Klei is een minder stevige ondergrond dan zand. Waar de RijnGouweLijn West in
kleigebieden moet worden gerealiseerd zal klei tot ongeveer 1.5 diep moeten worden
vervangen door steenslag of grind. In zandgebieden hoeft slechts een 0.5 meter
fundering worden gelegd. In kleigebieden is het mogelijk dat door vervanging van de
bodemsoort het watersysteem lokaal wordt verstoord.
Sectie 19
In het gebied komen verspreid bodemlocaties voor die zijn verontreinigd. Bij aanleg van
de RijnGouweLijn West en bijbehorende graafwerkzaamheden zullen deze locaties
moeten worden gesaneerd. Dit is een kans voor het milieu. Het tracé langs het
bedrijventerrein 's Gravendijcksewegloopt vlak langs een gesloten vuilstort. Deze
vuilstort ligt te ver van het geplande tracé waardoor het geen consequenties heeft.
Klei is een minder stevige ondergrond dan zand. Waar de RijnGouweLijn West in
kleigebieden moet worden gerealiseerd zal klei tot ongeveer 1.5 diep moeten worden
vervangen door steenslag of grind. In zandgebieden hoeft slechts een 0.5 meter
fundering worden gelegd. In kleigebieden is het mogelijk dat door vervanging van de
bodemsoort het watersysteem lokaal wordt verstoord.
Sectie 22
De aanleg van de RijnGouweLijn West over de Provincialewegbetekent
hoogstwaarschijnlijk verlegging van de watergang naast de Provincialeweg.Verlegging
van de watergang verstoort plaatselijk het watersysteem.
Klei is een minder stevige ondergrond dan zand. Waar de RijnGouweLijn West in
kleigebieden moet worden gerealiseerd zal klei tot ongeveer l.S diep moeten worden
vervangen door steenslag of grind. In zandgebieden hoeft slechts een 0.5 meter
fundering worden gelegd. In kleigebieden is het mogelijk dat door vervanging van de
bodemsoort het watersysteem lokaal wordt verstoord.
S&e 23
Klei is een minder stevige ondergrond dan zand. Waar de RijnGouweLijn West in
kleigebieden moet worden gerealiseerd zal klei tot ongeveer 1.5 diep moeten worden
vervangen door steenslag of grind. In zandgebieden hoeft slechts een 0.5 meter
fundering worden gelegd. In kleigebieden is het mogelijk dat door vervanging van de
bodemsoort het watersysteem lokaal wordt verstoord.
Secte 25
De aanleg van de RijnGouweLijn West over de Beeklaan betekent hoogstwaarschijnlijk
verlegging van de watergang naast de Beeklaan. Verlegging van de watergang verstoort
plaatselijk het watersysteem.
S&
26
De aanleg van de RijnGouweLijn West over de Provinaalewegbetekent
hoogstwaarschijnlijk verlegging van de watergang naast de Provincialeweg.Verlegging
van de watergang verstoort plaatselijk het watersysteem.
Tevens staat het grondwater bij de kruising met de van Berckelweg hoog. De natte
gronden zullen tijdelijk worden bemaald om de aanleg van de RijnGouweLijn West
mogelijk te maken. De betekenis voor de lokale watersituatie zal moeten worden
onderzocht.
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S m e 31

De aanleg van de RijnCouwefijn West over de van Berckelweg betekent
hoogstwaarschijnlijk verlegging van de watergang naast de van Berckelweg.Verlegging
van de watergang verstoort plaatselijk het watersysteem.
Tevens staat het grondwater bij de kruising met de hovincialeweg hoog. De natte
gronden zullen tijdelijk worden bemaald om de aanleg van de fijnCouwefijn West
mogelijk te maken. De betekenis voor de lokale watersituatie zal moeten worden
onderzocht.
6.8.3. Rekenregels
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Vergelijicing van de alternatieven

Vergelijking van de vier uitgewerkte alternatieven
De effectbeschrijving is opgebouwd in drie niveaus. Basisniveau is een effectanalyse per
te onderscheiden sectie. Een sectie is een tradgedeelte tussen twee locaties waar
tracékeuzes mogelijk zijn. Elk alternatief bestaat uit een specifieke combinatie van
secties. Daarnaast zijn er secties die niet in de alternatieven. maar aileen in varianten
voorkomen. In totaal zijn 30 secties onderscheiden.
'Secties"
Vatianten

Secties
Alternatief 1

l 6 9 l112l
20, 24,27,28

l

Nulpluultematld

0,2b, 4, 5,7,21,23,24

Alternatief 2

1,5,8,11,12,15,16,21,
23,24,27,28

Altematid 3

2,4,6,9, 11, 12, 14, 18,
20,24,27,28

Alternatief 4

2,7,21,23,24,27,28,1,
6,911, 12

7.2

H

I

29

22,25

26

30

29

22,25

26

30

29

22,25

26

A

B

C

D

E

F

G

3

5,8

10

13

19,23

30

29

10

13

30

5,8

10

13

5,8

10

13

3

3

19,23

Vergelijking van varianten op deelgebiecisniveau

De deelgebieden zijn logische tracédelen waartussen een keuze moet worden gemaakt.
Niet alle combinaties worden afgewogen omdat sommige niet voor de hand liggen of
weinig effecten laten zien. Sectie 17 is bijvoorbeeld voorlopig buitenbeschouwing
gelaten.
Afweging 2.1 ValkenburgIRijnsburg

Secties

Alternatief

iang. NZOO

l

1+2

Door Valkenburg (A)

3

1+2

2,4

3

2,7

4)

Varianten

Secties

Alternatief

West

6,s

1+3+4

Oort (B)

5,8

1+2+3+4

Varianten

Door Rijnsburg naar K8hnijk
Door Rljnsburg naar Noordwijk
Afweging 2.2 Zanderij
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Afweging 2.3 Katwijk
Varlanbn
BasIr
Zulddllk (C)
Noordelijk (D)
Afweging 2.4 Middengebied
Varlanbn
L a m N=, lang
Lanm N=, cieolr
ESTEC west
ESTEC oost (E)
Afweging 2.5 Noordwijk
Varlanbn
Lanpr N2û6 (H+l)
Centraal (van Panhulutna)
Zuid (F)
Zuid + Wost (F+G)

Sectie8
12,ll
10
11,13

Alternatief
1+2+3+4
l+2+3+4
1+2+3+4

Sectios
8,15,16,22,25
8,15,16,23,24
14,18,20,24
14,18,19,23,24

Alternatief

Sedw

Alternatief
2+3+4
1+2+3+4
1+2+3+4
1+2+3+4

26,28
27,28
29
29,30

2+3
2+3
1+3
1+3
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Deeigebied I: Transferium tot Valkenburg

Langs N206

Ruimtelijke
economie

Valkenburg

secties
Wonen

Door
Rijnsburg
naar
Katwijk
2,4

Door
Runsburg

I

Door Rijnsburg
naar Katwijk en
Noordwijk

Amoveren
Aankoop
gronden

Werken

ontwikkelen
Amovemn
Aankoop
gronden
ontwikkelen
Aankoop
gronden
ontwikkelen

lLangs N206

Inpassing

Vaikenburg

Door
Rilnsbura
naar

H!!!!&2.4
Fysieke
inpasbaarheld
Ruimtelijke
kwaliteit

2050

inpassingsopgave
Knelpunt
Inpassingropgave
Knelpunt

Valkenburg

Leefbaarheid

i
Secties

1

Trliiingen
Geluld

o
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Door
Rijmburg
naar
Katwijk

Katwijk en

Langs N206

Natuur en

Valkenburg

Landschap

secties
Habitatricht
lijngebied

1

3

Door

Door

Door

Rijnsburg

Rijnsburg

Rijnsburg naar

naar
Katwijk

naar
Noordwijk

Katwijk en
Noordwijk

2,4

2,7

O, 2b, 4 + 7

Doorsnijding
Raking

PEHS

Doorsnijding
Raking

Overlgt3
natuur

Doorsnijding
Raking
Doorsnijding
Raking

Ecologische
verbinding

Doorsnijding

Recreatief
Doorsnijding
zone
Raking
Open aabied
Landgaed
bossen

Tracénota/MERRijnCouweLijnWest
Bijlagenrapport versie 5.0

l-

Cultuurhlstori
e arcMogle
en aardkunde

Langs N206

Valkenburg

Rijnsburg naar
Katwljk en
O 2b 4 + 7

Aardkunde

waardevdle
gebloden
(zeer) hwaardon
Tmncans
waarden (zeer)
groot
waardevolle
elementen
waarde

volle gobiden
waardevdle
elementen
beschermd
stads- of
dorpsgezicht

Langs N206

grondwater
Bodemverontreiniging

Te verlegften watergangen
KldgoModen
Natb gebieden
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Valkenburg

Door
Rijnsburg
naar
Katwljk
2,4

Katwljk en

Dee!@bied 2: langs de Zanderij
West

Ruimtelijke economie

Secties
Wonen

69

Amoveren
Aankoop gronden

250

Ontwlkkelen
Werken

Amoveren
Aankoop gronden
Ontwlkkelen

Recreëren

Aankoop gronden
Ontwlkkelen

Trillingen

1 460

Geluid
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cUhllUh~8tOd~,
archeologie en
aardkunde

Aardkunde

Archeoloqie
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Deelgebied 3: door Katwijk
RulmteilJke
economie

Secties

Basis

Zuldelljk

Noordelijk

12,11,

1O,

13

Ontwikkelen

o

mis

Zuldeiijk

Noordelijk

Leefbaarheld

h l s

Zuldeiljk

Noordelijk

Secties

12,11,

10,

13

Trlillngen

850

900

1750

Knelpunt
Knelpunt

Geluld
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Natuur en landschap

PEHS
ûverige natuur

Ecologische
wrblnding

Doorsnijding

Recreatld netwerk

Doorsnijding

Contrastuele zone

Doorsnijding

10

Raking
Open gebied

Cultuurhistorie,

Zuidelijk

Noordelijk

10,

13

archeologie en
aardkunde
Sectiei
Aardkunde

waardevolle -Meden

Archeologie

(zeer) h m waarden

12,11,

Trefkans waarden (zeer) 850
hoog

1050

waardevolle dementen
Cuituurhlstorle

waardevolle geMeden

750

1200

waardevolle elementen
beschermd stads- of
dorpsgezicht

o

-
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Bodem en water

Zulddijk

Basis

Noorddijk

MiIIeubeschemlngsg.bled voor
grondwater
Bodemverontreiniging
Te verleggen watergangen
KlelgeMden
Natte gebiden

o
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O

o

Deelgebied 4: tussen Katwijk en Noordwijk

ESTEC

Amoveren
Aankoop gronden

320

320

Ontwlkkelen

tWerken

Amoveren
Aankoop gronden

510

Ontwlkkekn
Aankoop gronden
Ontwlkkeien

ESTEC west

I

Fysieke
inpasbaarheld

Inpassingsopgave

250

ESTEC oost (E)

250

Knelpunt
inpassings0pQave
Knelpunt

o

O

Leefbaarheld

Langs N206,
lang

Langs N206,
deels

Sectlea

8,15,16,22,25

8,15,16,23,24

Trillingen

50

150

ESTEC -t

I ESTEC oost (E) I

Geluld
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Natuur en
landschap

=l

ûveri

Langs N206,
lang
8,10,16,22,26

Langs N206,
deels

Langs N206,
lang

Langs N206,
deels

ESTEC west

ESTEC oost (E)

ESTEC west

ESTEC oost (E)

8,10,16,23,24

natuur

Cultuurhistorie,
archeologie en
aardkunde

Archeologie

Cuituurhlstorie

waardevdle
gebieden
(zeer) hoge
waarden
Trefkans
waarden (zeer)
groot
waardevdle
elementen
waardevolle
gebieden
waardevdle
elementen
beschermd
stads- of
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I

Bodem en water

Langs N206,
lang

Sede8

8,16,16,22,26

Langs N206,
deels
8,15,16,23,24

ESTEC west

ESTEC oost (E)

Mllieubwchennlngsgebiedvoor
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Deelgebied 5: door N o o M j k
Regionale economie

Zuid +West

Langs N206
(H+i)

Centraal (van
Panhuisstraat)
27.28

Zuid (F)

Langs N206

Centraal (van

Zuid (F)

Zuid + West

(H+i)
26,28

Panhulsstraat)
27,28

30

(F+G)
29,30

1500

1800

1150

1750

E+

Geluid en trillingen
sectiw
Trillingen

Geluld
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Natuur en landschap

Langs N206
(H+l)

I Secties
I

Cultuurhistorie,
archeoioglo en

Centraal (van
Panhuiutraat)

1 I
Zuid (F)

Zuid + West
(F+G)

1 26,28
I

Centraal (van
Panhuiutnat)

Zuld (F)

Zuid +West
(F+G)

aardkunde

Aardkunde
Archeologie

Cultuurhistorie
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B&m

en water

Langs N208

Centraai (van

Zuid (F)

r ' j r

Zuid +West

Panhuisstraat

secties
Miiieubeschatmingsgebiedvoor
grondwater
Bodemverontreiniaing
Te verleggen watergangen

2100

Kldpebieden
Natte gebieden

Trac4notaIMER RijnCouweLijn West
Bijlagenrapport versie 5.0

1 520

29,30

Colofon

Opdrachtgever Projectbureau RiJnGouweLijn
ir. D. Sikkema
Stationsplein 208
2312 AR LEIDEN
Tel: 071 - 512 5609
Uitgave Holland Railconsult
Leidseveer2-lO
Postbus 2855
3500 GW Utrecht
Telefoon 030-2653437
Telefax 030-2653499
Auteur drs. W. Ottevanger
(projectleiding)

-

-
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Projeanummer 7731010A
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I.

De RijnGouweLijn is een project van de Provincie Zuid-Holland met
Bollenstreek, Leidse Regio, Rijnstreek en Midden-Holland), de ge
Alphen aan den Rijn, Rijnwoude, Zoeterwoude, Leiden, Oegstgeest Valkenburg,
Noordwijk, ProRail, Rijkswaterstaat (direktie Zuid-Holland) en de Kamer van Koophandel R & W d

