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Samenvatting 

De rijksweg A4 vormt de belangrijkste wegverbinding tussen de drie grootste steden van Nederland. 
In de laatste jaren is de weg uitgegroeid tot de drukste weg van Nederland, met een prominente 
plaats in de jaarlijkse file top-50 van de ANWB. De doorstroming op deze weg vormt al jaren een 
groot knelpunt. Voor de Verkenningsfase van het project MIRT A4 Burgerveen – N14 zijn twee 
alternatieven voor de uitbreiding van dit tracé onderzocht. Het gaat om de uitbreiding van de 
hoofdrijbaan met één rijstrook over het gehele tracé (alternatief A). Bij alternatief B wordt dit 
aangevuld met het verbinden van de aansluiting Hoogmade met de parallelstructuur door middel van 
een asymmetrisch weefvak.   

Voor het maken van de verkeersprognoses is het Nederlands Regionaal Model (NRM) gehanteerd 
(NRM West). Bij het maken van de verkeersprognoses is het scenario 2030 Hoog uit de scenariostudie 
‘Welvaart en Leefomgeving’ (WLO) van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de 
Leefomgeving (2015) gehanteerd. In het NRM is het vigerende landelijke mobiliteitsbeleid 
geïmplementeerd 

In de referentiesituatie (2030) nemen de knelpunten op de A4 toe als gevolg van een toename van 
het verkeer. Het aantal voertuigkilometers op dit deel van de A4 neemt in 2030 met 44% toe ten 
opzichte van het basisjaar 2014. In de referentiesituatie is sprake van een I/C-verhouding hoger dan 
0,9 op grote delen van het traject tussen Knooppunt Burgerveen en de N14. In de spitsen is op een 
groot aantal wegvakken de gemiddelde snelheid lager dan 50 km/uur. Ten opzichte van 2014 neemt 
het aantal voertuigverliesuren en daarmee de congestie op de A4 tussen de N14 en Knooppunt 
Burgerveen sterk toe. 

De capaciteitsuitbreiding in de alternatieven A en B op de A4 Burgerveen – N14 heeft een 
verkeersaantrekkende werking en leidt daardoor tot circa 10% toename van de verkeersintensiteiten 
op de A4. Ook de verkeersprestatie op de A4 ligt in de plansituatie 2030 circa 10% hoger dan in de 
referentiesituatie. Gelijktijdig neemt de verkeersdruk op alternatieve routes zoals de A44 en het 
onderliggend wegennet af. De afname van het aantal voertuigkilometers op het onderliggend 
wegennet bedraagt 1%.  

Op een groot aantal wegvakken is als gevolg van de capaciteitsuitbreiding sprake van een lagere I/C-
verhouding dan in de referentiesituatie. De gemiddelde snelheid is op een groot aantal wegvakken 
toegenomen ten opzichte van de referentiesituatie. Ten opzichte van de referentiesituatie is in de 
plansituatie sprake van een duidelijke afname van het aantal voertuigverliesuren op de A4 
Burgerveen – N14. In alternatief A is sprake van 63% afname, in alternatief B van 67% afname. 

Ondanks de capaciteitsuitbreiding blijven op de A4 filekiemen bestaan. Ook in de toekomst kan dus 
sprake zijn van congestie op de A4. De kans op congestie wordt groter wanneer geen maatregelen 
worden genomen bij de onderliggende kruispunten van de N206 en N11. Wanneer deze kruispunten 
het verkeer niet kunnen afwikkelen, is sprake van wachtrijen op de afritten die terugslaan tot op de 
A4. 
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1 Inleiding  

Voor u ligt het deelrapport Verkeer behorend bij het MER Verkenning A4 Burgerveen – N14. In dit 
rapport zijn de alternatieven voor de A4 tussen Knooppunt Burgerveen en de aansluiting met de N14 
beoordeeld op hun effecten op verkeer, ten behoeve van het te nemen voorkeursbesluit. Dit rapport 
beschrijft de verkeerskundige effecten van project A4 Burgerveen – N14.  

1.1 Kader 

De rijksweg A4 vormt de belangrijkste wegverbinding tussen de drie grootste steden van Nederland. 
In de laatste jaren is de weg uitgegroeid tot de drukste weg van Nederland, met een prominente 
plaats in de jaarlijkse file top-50 van de ANWB. De doorstroming op deze weg vormt al jaren een 
groot knelpunt. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft vanwege deze problematiek in 
november 2017 via een Startbeslissing besloten een MIRT-procedure te starten voor het traject A4 
vanaf Knooppunt Burgerveen tot aan de N14. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, 
Ruimte en Transport, het programma dat de grote infrastructurele projecten van het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat (vanaf hier: IenW) bevat. 

1.2 Doelstelling 

In de Startbeslissing voor de MIRT A4 Burgerveen – N14 is de volgende doelstelling voor het project 
opgenomen: 

“Het verbeteren van de verkeersdoorstroming (verminderen voertuigverliesuren / economische 
verlieskosten) op de A4 tussen Knooppunt Burgerveen en de N14, om hiermee de bereikbaarheid van 
economisch belangrijke locaties in de Randstad te verbeteren.” 

1.3 Plan- en studiegebied  

Het plangebied van deze Verkenning loopt vanaf de invoeging van de N207 en de afsplitsing van de 
A44 (Knooppunt Burgerveen valt binnen de scope) tot de aansluiting met de N14. De aansluiting met 
de N14 zelf valt buiten het plangebied en maakt onderdeel uit van de Planuitwerking A4 Haaglanden-
N14. 

Het studiegebied is het gebied tot waar de effecten reiken. De afbakening van het studiegebied 
verschilt per thema. Het studiegebied voor verkeer betreft alle gemeenten nabij de A4 waar op 
voorhand mogelijk verkeerseffecten te verwachten zijn. Voor de wegen binnen dit studiegebied 
worden de relevante verkeerseffecten beschouwd. Ook worden verkeerseffecten (intensiteiten) 
buiten het studiegebied beoordeeld voor zover relevant en toe te schrijven aan het project.  
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Figuur 1-1: Plangebied MIRT Verkenning A4 Burgerveen – N14 

1.4 Huidige situatie en referentiesituatie studiegebied 

Deze paragraaf geeft een korte toelichting op het huidige en toekomstige traject van de A4 tussen 
het Knooppunt Burgerveen en de aansluiting met de N14. Het traject is beschreven van noord naar 
zuid. Daar waar de inrichting van het traject relevante verschillen per rijrichting kent, wordt dit nader 
toegelicht. In het hoofdrapport van het MER is een uitgebreide beschrijving van het traject, de 
omgeving en de referentiesituatie opgenomen. 

Huidige situatie A4  
Het traject voor de Verkenning loopt vanaf het Knooppunt Burgerveen, waar de A4a afsplitst van de 
A4, tot aan de aansluiting met de N14. Het traject heeft een lengte van bijna 26 kilometer.  

Ten noorden van Knooppunt Burgerveen bestaat de A4 uit 2x5 rijstroken. Bij het Knooppunt splitsen 
twee rijstroken af naar de A44. De A4 loopt verder onder de Ringvaart door. De onderdoorgang van 
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de Ringvaart bestaat uit twee delen. De zuidelijke rijrichting gaat door het oude Ringvaartaquaduct, 
de noordelijke rijrichting gaat door een nieuw aquaduct dat in juli 2010 opgeleverd is. Ten zuiden van 
de Ringvaart liggen achtereenvolgens de aansluitingen Roelofarendsveen en Hoogmade. Na 
Hoogmade gaat de A4 door de bekende verdiepte ligging bij Leiden (Limesaquaduct). 

Na de verdiepte ligging komt aansluiting Zoeterwoude-Rijndijk (N11). Dit vormt ook de start van de 
parallelstructuur voor de zuidelijke rijrichting. In noordelijke rijrichting wordt vanaf de N11 ingevoegd 
op de parallelbaan, die vervolgens samenvoegt met de hoofdrijbaan. Ook de aansluiting 
Zoeterwoude-Dorp (N206) is ontsloten via de parallelstructuur. De parallelrijbaan kent een wisselend 
aantal rijstroken. Na aansluiting Zoeterwoude-Dorp voegt de parallelstructuur weer in op de 
hoofdrijbaan. Vanaf deze samenvoeging tot aan de aansluiting N14 bestaat de A4 uit 2x4 rijstroken. 
De vierde rijstrook is eind 2018 gerealiseerd1. 

Toekomstige situatie 
In en rond het plangebied vinden diverse ontwikkelingen plaats, die van invloed zijn op de weg of de 
verkeersintensiteiten. Grote ontwikkelingen in de omgeving zoals woningbouwplannen zijn 
beschreven in het hoofdrapport. Deze ontwikkelingen maken geen onderdeel uit van het project, 
maar zijn opgenomen in de referentiesituatie en vormen het uitgangspunt bij de effectstudies. In 
deze paragraaf zijn de ontwikkelingen beschreven die fysiek raken aan het traject.  

Aanleg van de RijnlandRoute en Knooppunt Hofvliet 
Op dit moment wordt de RijnlandRoute gerealiseerd. Deze provinciale weg vormt een nieuwe oost-
westverbinding ten zuiden van Leiden en Katwijk. Hiermee wordt een nieuwe verbinding tussen de 
A44 en de A4 gerealiseerd. Dit betekent dat er een nieuwe aansluiting op de A4 komt, het 
toekomstige Knooppunt Hofvliet. Om de aanleg van dit Knooppunt mogelijk te maken is een 
verlegging van de wegas nodig. De rijbanen van de A4 verschuiven hierdoor ongeveer 30 meter in 
noordwestelijke richting. In figuur 1-2 is de inrichting van dit Knooppunt weergegeven op de 
luchtfoto. Voor de aanpassing aan de A4 die voor de RijnlandRoute nodig is, is in december 2014 een 
Tracébesluit vastgesteld. 

A4 Vlietland 
Het zuidelijk deel van het tracé ter hoogte van Vlietland is eind 2018 uitgebreid met een vierde 
rijstrook in beide rijrichtingen. Voor deze uitbreiding is gebruik gemaakt van de beschikbare ruimte in 
de middenberm.  

Planuitwerking A4 Haaglanden 
Direct ten zuiden van het traject van deze Verkenning wordt gewerkt aan de uitbreiding van de A4 
tussen de N14 en de Ketheltunnel. Dit traject wordt uitgebreid met een extra rijstrook, er vinden 
aanpassingen aan de aansluitingen plaats en diverse knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid 
en doorstroming worden aangepakt. Ook de N14 is opgenomen in deze planstudie. Ter hoogte van 
de aansluiting N14 heeft de A4 in de toekomstige situatie vijf rijstroken per rijrichting.  

1  De recente verbreding van de A4 in het kader van het Tracébesluit A4 Vlietland – N14 is nog niet in al het 
beschikbaar kaartmateriaal opgenomen. In deze rapportage is daarom waar relevant deze recente 
ontwikkeling toegevoegd aan het kaartmateriaal voor de referentiesituatie. 
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Figuur 1-2: Vormgeving van de rijbanen bij Knooppunt Hofvliet met de verplaatsing van de A4 

1.5 Alternatieven en aanvullende maatregelen 

In fase 1 van de MIRT-Verkenning zijn alle mogelijke maatregelen voor de aanpak van de A4 
geïnventariseerd en beoordeeld. Uiteindelijk zijn deze teruggebracht tot twee alternatieven voor de 
uitbreiding van de A4. Daarnaast zijn er twee varianten voor het Ringvaartaquaduct meegenomen. 
Dit is opgenomen in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), voorafgaand aan dit MER. In deze 
paragraaf zijn de twee alternatieven en de varianten voor het Ringvaartaquaduct kort toegelicht. In 
het hoofdrapport is hiervan een uitgebreide beschrijving opgenomen. De aanvullende maatregelen 
hebben geen invloed op de effectstudies en zijn daarom alleen in het hoofdrapport beoordeeld. 

1.5.1 Alternatief A: Verbreding van de A4 met één rijstrook per richting 

Alternatief A betreft de uitbreiding van de hoofdrijbaan met één rijstrook over het gehele tracé. 
Vanaf de N14 tot aan Knooppunt Burgerveen worden beide rijrichtingen met een rijstrook uitgebreid.  
De uitbreiding van de hoofrijbaan verschilt over het plangebied. Van noord naar zuid is de uitbreiding 
als volgt ingedeeld: 
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 Vanaf Knooppunt Burgerveen tot de splitsing van de hoofd- en parallelstructuur worden de 
extra rijstroken in de middenberm gerealiseerd. 

 Ter hoogte van de parallelstructuur vindt de verbreding plaats in de middenberm. Vanaf de 
aansluiting Zoeterwoude-Dorp tot aan de samenvoeging van hoofd- en parallelbaan is ook 
een deel van de tussenberm nodig (berm tussen de hoofd- en de parallelbaan). 

 Vanaf het toekomstig Knooppunt Hofvliet (start parallelstructuur) tot aan de N14 vindt 
symmetrische verbreding aan de buitenzijde plaats. 

In figuur 1-3 is deze verbreding voor het traject van de A4 weergegeven. 

Figuur 1-3: Overzicht van de verbreding van de A4 met één rijstrook in beide richtingen. 
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1.5.2 Alternatief B: Eén extra rijstrook en aanpassing tussen Hoogmade en Zoeterwoude-Rijndijk 

Alternatief B is een aanvulling op alternatief A. Bij dit alternatief vindt dezelfde uitbreiding van de 
hoofdrijbaan plaats, maar dit wordt aangevuld met aanpassingen aan het wegdeel tussen Hoogmade 
en de parallelstructuur. Onder andere vanwege de korte afstand tot de verdiepte ligging wordt dit 
deel van het tracé als knelpunt ervaren. Uit ongevallendata blijkt dat hier relatief veel ongevallen 
plaatsvinden. 

Alternatief B bestaat uit het verbinden van de aansluiting Hoogmade met de in- en uitvoeging naar de 
parallelstructuur door middel van een asymmetrisch weefvak. Om rijstrookwisselingen in de 
verdiepte ligging te voorkomen wordt de afsplitsing en samenvoeging van de parallelstructuur 
verlegd tot aan de noordzijde van de verdiepte ligging. Hiervoor worden in de verdiepte ligging 
sergeantstrepen (zuidelijke rijrichting) en een doorgetrokken streep (noordelijke rijrichting) tussen de 
rijstroken aangebracht. 

In onderstaande figuur is de vormgeving van de aansluiting weergegeven. In de weergave van de 
rijbanen is ook de extra rijstrook van alternatief A (gele stippellijn) zichtbaar. 

Waarom alternatief A?

In fase 1 van de MIRT-Verkenning is naar voren gekomen dat de capaciteit van de A4 
ontoereikend is. De hoge intensiteiten leiden tot knelpunten in de doorstroming en de 
verkeersveiligheid. Als gevolg hiervan is er ook overlast op het onderliggend wegennet en de 
alternatieve routes, zoals de A44. Met de uitbreiding van het traject met één rijstrook aan beide 
zijden van de hoofdrijbaan neemt de capaciteit aanzienlijk toe. Deze capaciteitsuitbreiding leidt 
tot een betere doorstroming van het verkeer op de A4, waarmee ook de A44 en het 
onderliggend wegennet ontlast worden.
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Figuur 1-3: Vormgeving alternatief B 

De weguitbreiding voor alternatief B vindt grotendeels plaats in de middenberm. In zuidelijke richting 
wordt vanaf de invoegstrook van aansluiting Hoogmade tot aan de noordzijde van de verdiepte 
ligging de verharding enkele meters naar de buitenzijde uitgebreid. Vanaf de noordzijde van de 
verdiepte ligging tot aan de parallelstructuur is er voldoende ruimte binnen de huidige verharding. 
De ‘bak’ van de verdiepte ligging heeft voldoende ruimte voor deze uitbreiding. Voor beide 
rijrichtingen wordt de in- en uitvoeging aan de zuidkant van Hoogmade vervangen door een weefvak. 

De vormgeving van de inrichting verschilt per rijrichting. In zuidelijke richting komt de afsplitsing van 
de parallelstructuur voor de verdiepte ligging. Door middel van sergeantstrepen worden de rijstroken 
in de verdiepte ligging van elkaar gescheiden. In noordelijke richting wordt de invoeging van de N11 
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op de parallelstructuur verlengd tot aan de uitvoegstrook van Hoogmade. Tussen de rijstroken wordt 
een doorgetrokken streep aangebracht, om weefbewegingen in de verdiepte ligging te voorkomen. 

1.5.3 Varianten voor het Ringvaartaquaduct 

Ter hoogte van Roelofarendsveen gaat de A4 met twee aquaducten onder de Ringvaart door. In 
zuidelijke richting gaat het verkeer door het oude Ringvaartaquaduct. Doordat dit aquaduct vroeger 
voor twee rijrichtingen gebruikt werd, is er een fysieke scheiding aanwezig in het aquaduct. Het 
verkeer in noordelijke richting gaat door een ander, nieuwer aquaduct, dat in 2010 geopend is.  

In fase 1 van de MIRT-Verkenning is naar voren gekomen dat het oude Ringvaartaquaduct vanwege 
doorstroming en verkeersveiligheid geen ruimte biedt voor een vierde rijstrook. Een nieuw aquaduct 
is nodig om de realisatie van de alternatieven met een extra rijstrook mogelijk te maken. Voor de 
bouw van een nieuw Ringvaartaquaduct zijn er twee varianten:  

1) Ringvaartaquaduct west: vervanging van het oude aquaduct op dezelfde locatie  
2) Ringvaartaquaduct oost: bouw van een nieuw aquaduct direct ten oosten van de huidige 
aquaducten. Hiervoor is een verlegging van de wegas nodig.  

Voor dit nieuwe aquaduct wordt uitgegaan van het ontwerp van het aquaduct dat in 2010 geopend 
is.  

1.5.4 Aanvullende maatregelen 

Het aanleggen van nieuw asfalt is niet altijd de ultieme oplossing voor fileproblemen. In het verleden 
is regelmatig gebleken dat files na uitbreiding van wegen weer terugkeren, vanwege de toename van 
het verkeer. Bij MIRT-Verkenningen wordt daarom ook nadrukkelijk aandacht gevraagd voor niet-
infra maatregelen zoals maatregelen op het gebied van smart mobility, de uitbreiding van het ov-
netwerk of de aanleg van (snel)fietsroutes. In de eerste fase van de Verkenning zijn deze maatregelen 
verzameld en beoordeeld op onder andere de haalbaarheid en de bijdrage aan de doelstelling.  

Waarom alternatief B?

In fase 1 van de Verkenning is naar voren gekomen dat de start van de parallelstructuur aan de 
noordzijde als onveilig ervaren wordt. De splitsing van de parallelstructuur zit direct ten zuiden 
van de verdiepte ligging, waardoor er in- en uitgevoegd moet worden aan het einde van deze 
‘bak’, waar de weg omhoog loopt. Met de aanleg van de RijnlandRoute wordt er nog meer 
verkeer verwacht op deze aansluiting.  

Alternatief B biedt een oplossing voor dit knelpunt. Door het verlengen van de in- en 
uitvoegstrook tot aan de aansluiting Hoogmade ontstaat er meer ruimte voor 
rijstrookwisselingen. Door de aanleg van sergeantstrepen en een doorgetrokken streep in de 
verdiepte ligging vinden de rijstrookwisselingen ook buiten de ‘bak’ plaats. Naast dat dit de 
capaciteit van dit wegdeel vergroot, heeft het ook een positief effect op de verkeersveiligheid.  
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In de NRD zijn drie categorieën maatregelen gedefinieerd: korte termijnmaatregelen, smart mobility 
maatregelen en ov- en fietsmaatregelen. In hoofdstuk 5 van het hoofdrapport is een beschrijving van 
deze maatregelen opgenomen.  

Korte termijnmaatregelen 
Deze categorie bevat kleine ingrepen, zoals het aanpassen of toevoegen van bebording of belijning of 
het aanpassen van de vormgeving van wanden of schermen. Parallel aan de Verkenning worden deze 
maatregelen verder onderzocht en besproken met de wegbeheerder. Deze maatregelen dragen 
slechts in beperkte mate bij aan de verbetering van de verkeersveiligheid. 

Smart mobility-maatregelen. 
De maatregelen op het gebied van smart mobility richten zich met name op de informatievoorziening 
en sturing van weggebruikers. Bij calamiteiten kan verkeer hiermee via andere routes geleid worden 
of gewaarschuwd worden voor vertragingen of gevaarlijke situaties. Het effect van de smart mobility-
maatregelen blijft beperkt tot lichte verbetering van de doorstroming en de verkeersveiligheid bij 
incidenten.  

OV- en fietsmaatregelen 
Uitbreiding of verbetering van het openbaar vervoer en fietsnetwerk is een derde categorie 
maatregelen. De bijdrage aan de doelstelling van de Verkenning is dermate beperkt dat hiervoor 
geen volwaardig alternatief opgenomen is. In samenwerking met regiopartners worden deze 
maatregelen verder verkend. Kansrijke maatregelen worden verder uitgewerkt en mogelijk ook 
vastgelegd in de bestuurlijke overeenkomst bij het voorkeursbesluit van deze Verkenning. 

De effecten van de aanvullende maatregelen op de doelstelling en op de omgeving zijn beperkt. De 
maatregelen komen daarom niet terug in deze effectstudie. In de effectbeoordeling in het 
hoofdrapport zijn de effecten op omgeving en doelbereik van deze maatregelen wel kwalitatief 
meegenomen.  

1.6 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft de algemene uitgangspunten bij het maken van de verkeersprognoses. 
Hoofdstuk 3 beschrijft de projectspecifieke uitgangspunten bij het maken van de verkeersprognoses. 
In hoofdstuk 4 zijn de resulterende verkeersgegevens voor het project opgenomen, evenals een 
beschrijving van de verkeerskundige effecten op basis van deze verkeersgegevens. In hoofdstuk 5 is 
een toelichting op de zogenoemde verrijking van de verkeerscijfers voor de berekening van de 
effecten op geluid, lucht en natuur evenals verkeersveiligheid voor zover van toepassing opgenomen. 
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2 Algemene uitgangspunten 

2.1 Inleiding  

Dit hoofdstuk beschrijft de algemene uitgangspunten bij het maken van de verkeersprognoses en het 
gehanteerde prognose instrument. Het betreft hier het te hanteren toekomstscenario, de ruimtelijk 
sociaal-economische én de beleidsuitgangspunten die voor een bepaalde periode voor alle 
projectstudies onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van IenW gelden. Deze uitgangspunten 
zijn beschreven in het door het Ministerie van IenW vastgestelde “Uitgangspuntendocument 2018” 
en bijbehorende “Annex uitgangspunten NRM2018”. Ook wordt hier beschreven met behulp van 
welke indicatoren de verkeersituaties worden beschreven.  

2.2 Verkeersmodel  

Voor het maken van de verkeersprognoses is het Nederlands Regionaal Model (NRM) gehanteerd 
(NRM West). Met dit model worden de verkeersstromen berekend op basis van scenario’s voor de 
toekomst. Het NRM is eigendom van het Ministerie van IenW en wordt beheerd door 
Rijkswaterstaat. Een korte beschrijving van het NRM is opgenomen in bijlage A van dit Deelrapport 
Verkeer. 

2.3 Toekomstscenario’s  

Bij het maken van de verkeersprognoses zijn de scenario’s 2030 Hoog en Laag uit de scenariostudie 
‘Welvaart en Leefomgeving’ (WLO) van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de 
Leefomgeving (2015) gehanteerd. Daarnaast is 2040 gehanteerd voor een doorkijk naar de 
ontwikkeling van het verkeer op langere termijn. Details over dit/deze scenario’s zijn te vinden op 
internet via www.wlo2015.nl.  

2.4 Ruimtelijke ontwikkelingen  

De WLO scenariobeelden zijn door Rijkswaterstaat in overleg met de betreffende provincie(s) 
vertaald naar de ruimtelijke invoer voor het verkeersmodel in termen van de ruimtelijke verdeling 
van de inwoners, huishoudens en arbeidsplaatsen. Hierbij is gebruik gemaakt van informatie over de 
lokale ruimtelijke projecten. Deze uitgangspunten worden jaarlijks geactualiseerd.  

2.5 Beleidsuitgangspunten  

In het NRM is het vigerende landelijke mobiliteitsbeleid geïmplementeerd. De gehanteerde 
beleidsinstellingen zijn opgenomen in bijlage B. 
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2.6 Gebruikte indicatoren  

De verkeerskundige effecten zijn beschreven aan de hand van de volgende indicatoren. Voor elke 
indicator is aangegeven op welke wijze deze inzicht geeft in het behalen van de doelstelling ten 
aanzien van de doorstroming van het verkeer. 

 Verkeersintensiteiten op wegvakniveau en de ontwikkeling van de verkeersprestatie voor het 
studiegebied, als indicatoren voor de verkeersdrukte op de weg en in het studiegebied (het 
aantal voertuigen respectievelijk de voertuigkilometers per etmaal). Het project heeft als doel de 
doorstroming op de A4 te verbeteren waardoor minder verkeer via het onderliggend wegennet 
wordt afgewikkeld. Deze indicator geeft aan in welke mate dit het geval is.

 Reistijdfactor op NoMo-trajecten volgens de Nota Mobiliteit/SVIR, als indicator voor de 
bereikbaarheid. De reistijdfactor geeft de verhouding aan tussen de reistijd in de spits en de 
‘referentiereistijd’ in een situatie zonder congestie. Hoe dichter de factor bij 1 ligt, des te beter is 
de doorstroming. 

 Benutting wegennet in de spits, als indicator voor de mate waarin de capaciteit op het wegennet 
wordt benut (de verhouding tussen de verkeersintensiteit en de capaciteit van het wegennet in 
de spits). Een hoge I/C-verhouding geeft aan dat de beschikbare capaciteit goed wordt benut. 
Wanneer een I/C-verhouding echter te hoog wordt, kan de rijsnelheid afnemen wat nadelig is 
voor de doorstroming. 

 Rijsnelheid in de spits, als indicator voor de lokale kwaliteit van de verkeersafwikkeling 
(werkelijke rijsnelheid in de spits). Een hoge rijsnelheid geeft aan sprake is van een goede 
doorstroming.  

 Omvang van de congestie op het hoofdwegennet in het studiegebied en op het onderhavige 
traject, als indicator voor de omvang van het congestieprobleem (het aantal voertuigverliesuren 
per etmaal). Een afname van het aantal voertuigverliesuren laat zien dat de doorstroming op het 
wegennet verbetert. 

 Robuustheid van het netwerk bij calamiteiten. Wanneer het netwerk robuuster is, kan de 
doorstroming in geval van calamiteiten beter worden gewaarborgd.

 Effect op filekiemen. Een filekiem geeft de locatie aan waar in de praktijk de file ontstaat. Het 
verminderen van filekiemen draagt bij aan het terugdringen van congestie en het verbeteren van 
de doorstroming.

 Bereikbaarheid van woon- en werkgebieden. Het verbeteren van de bereikbaarheid is een gevolg 
van een betere doorstroming op het wegennet.
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3 Projectspecifieke uitgangspunten 

3.1 Inleiding  

Dit hoofdstuk beschrijft de projectspecifieke uitgangspunten bij het maken van de 
verkeersprognoses. Dit kunnen extra aanpassingen of veranderingen in infrastructuur, ruimtelijke 
ontwikkelingen of beleid zijn, die afwijken van de standaard landelijke uitgangspunten. Indien sprake 
is van aanvullende indicatoren voor verkeer, dan dienen die hier ook toegelicht te worden. 

3.2 Uitgangspunten referentiesituatie (zonder project) in 2030  

De beschreven toekomstige situatie bestaande uit een toekomstscenario, beleidsuitgangspunten en 
projectspecifieke uitgangspunten, vormen tezamen de “referentiesituatie”, ergo het toekomstbeeld 
zonder dat het project is uitgevoerd. Dit is inclusief de reeds bekende ontwikkelingen. 

In de situatie in 2030 zonder project is de capaciteit op de A4 Burgerveen – N14 gelijk aan de huidige 
situatie. In de situatie zonder project is daarnaast rekening gehouden met infrastructuurprojecten 
die, buiten de projectscope, beleidsmatig zijn vastgesteld en worden gerealiseerd.  

Verder zijn de maximumsnelheden in het model verhoogd naar 130 km/uur op de wegvakken waar 
dit tussen het basisjaar en de huidige situatie reeds gerealiseerd is (zie Figuur 3-1). Op wegvakken 
waar overdag 100 km/uur geldt en ’s nachts 130 km/uur, wordt in het NRM-verkeersmodel 100 
km/uur als wettelijke maximumsnelheid gehanteerd. Voorbeeld hiervan is de A4 tussen 
Zoeterwoude-Dorp en Leidschendam waar alleen tussen 19.00 uur en 06.00 uur een 
maximumsnelheid van 130 km/uur geldt. 
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Figuur 3-1: maximumsnelhedenkaart 1 juli 2018 

In de toekomstige situatie 2030 is rekening gehouden met (regionale) infrastructuur- en ruimtelijke 
projecten die de komende jaren worden gerealiseerd. Hieronder vallen nog niet de wijzigingen die 
onder de Verkenning A4 Burgerveen – N14 vallen. 

De volgende infrastructuurprojecten zijn meegenomen in de referentiesituatie: 

 Uitbreiding van de capaciteit van de A4 Haaglanden tussen de Ketheltunnel en de N14. 

 Rotterdamsebaan 

 Realisatie van de RijnlandRoute tussen de A44 en de A4, inclusief een vierde rijstrook in 
beide rijrichtingen tussen de N14 en Knooppunt Hofvliet. 

Specifieke, voor project A4 Burgerveen, relevante andere projecten uit het Meerjarenprogramma 
Infrastructuur, Ruimte en Transport in (de omgeving van) het studiegebied van project A4 
Burgerveen: 

 Multimodaal Knooppunt Schiphol 

 HOV-net Zuid-Holland Noord 
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Er zijn ten opzichte van de vigerende landelijke sociaal-economische gegevens geen projectspecifieke 
aanpassingen gedaan ten aanzien van lokaal ruimtelijke projecten. De lokaal ruimtelijke projecten 
zijn al meegenomen omdat deze onderdeel uit maken van de landelijke sociaal-economische 
gegevens (zie paragraaf 2.4). 

3.3 Beschrijving van het project (situatie 2030 met project) 

In de plansituatie 2030 is de autonome situatie aangevuld met twee alternatieven voor de A4 N14 - 
Burgerveen.  

 Alternatief A: Verbreding A4 met één extra rijstrook in beide rijrichtingen 

 Alternatief B: Aanvullend op alternatief A een aanpassing tussen de aansluiting Hoogmade 
en de parallelstructuur. 

De varianten voor het Ringvaartaquaduct zijn voor de verkeersberekeningen niet onderscheidend en 
worden daarom in dit rapport niet nader beschouwd. In deze varianten wordt gevarieerd in de ligging 
van de A4 maar blijven de capaciteit, maximumsnelheid en rijafstanden gelijk. 

In alternatief A wordt de A4 over de volledige lengte tussen Knooppunt Burgerveen en de aansluiting 
N14 voorzien van een extra rijstrook in beide rijrichtingen. In alternatief B wordt de capaciteit extra 
vergroot tussen aansluiting Hoogmade en de parallelstructuur. Onderstaande afbeeldingen2 geven 
het aantal rijstoken weer op het traject Burgerveen – N14 in de plansituatie voor alternatief A en B. 

2 De rijstroken op kaart kunnen over elkaar heen kunnen liggen waardoor detailinformatie soms niet zichtbaar is. 
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Figuur 3-2: Aantal rijstroken A4 ter hoogte van Knooppunt Burgerveen in de plansituatie 2030 (geen verschil 
tussen alternatief A en alternatief B) 

A/B
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Figuur 3-3: Aantal rijstroken A4 ter hoogte van aansluiting 5 (Roelofarendsveen) in de plansituatie 2030 (geen 
verschil tussen alternatief A en alternatief B) 

Figuur 3-4: Aantal rijstroken A4 ter hoogte van aansluiting 6 (Hoogmade) in de plansituatie 2030 (alternatief A 
en alternatief B) 

A B

A/B
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Figuur 3-5: Aantal rijstroken A4 ter hoogte van aansluiting 6a (Zoeterwoude-Rijndijk) in de plansituatie 2030 
(alternatief A en alternatief B) 

Figuur 3-6: Aantal rijstroken A4 ter hoogte van Zoeterwoude-Dorp en Hofvliet in de plansituatie 2030 (geen 
verschil tussen alternatief A en alternatief B) 

BA

A/B
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Figuur 3-7: Aantal rijstroken A4 ter hoogte van aansluiting 8 (Leidschendam, N14) in de plansituatie 2030 (geen 
verschil tussen alternatief A en alternatief B) 

A/B
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4 Verkeersgegevens 

In dit hoofdstuk zijn de verkeersgegevens voor het project A4 Burgerveen – N14 opgenomen, evenals 
een beschrijving van de verkeerskundige effecten op basis van deze verkeersgegevens. 

4.1 Verkeersgegevens huidige situatie 

Figuur 4-1 geeft op kaart de thermometerpunten weer op de A4 en het overig wegennet waar het 
verkeer naar verwachting door het project wordt beïnvloed.  

Figuur 4-1: Thermometerpunten wegvakken A4 en overige wegvakken hoofdwegennet 
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In Tabel 4.1 zijn de etmaalintensiteiten voor het personen- en vrachtverkeer weergegeven voor de 
A4. Intensiteiten gelden voor een gemiddelde werkdag in 2018, beide rijrichtingen opgeteld en 
afgerond op duizendtallen3.  

Nr Wegvak Personen-

verkeer 

Vracht-

verkeer 

Motor-

voertuigen 

01 A4 Knooppunt Badhoevedorp - Schiphol 174.000 16.000 190.000

02 A4 Schiphol - Knooppunt De Hoek 155.000 12.000 167.000

03 A4 Hoofddorp - Hoofddorp-Zuid 207.000 24.000 231.000

04 A4 Nieuw-Vennep - Knooppunt Burgerveen 194.000 23.000 217.000

05 A4 Knooppunt Burgerveen - Roelofarendsveen 117.000 20.000 138.000

06 A4 Roelofarendsveen - Hoogmade 113.000 22.000 135.000

07 A4 Hoogmade - Zoeterwoude-Rijndijk 120.000 22.000 142.000

08 A4 Zoeterwoude-Rijndijk - Zoeterwoude-Dorp 141.000 26.000 168.000

09 A4 Hofvliet - Leidschendam 128.000 22.000 150.000

10 A4 Leidschendam - Knooppunt Prins Clausplein 165.000 27.000 191.000

Tabel 4.1: Omvang personen- en vrachtverkeer per etmaal op thermometerpunten A4 in huidige situatie 2018 
(gemiddelde werkdag)4

Tabel 4.2 geeft de intensiteiten voor het personen- en vrachtverkeer weer voor het overige 
hoofdwegennet voor zover hiervan telcijfers beschikbaar zijn. De telcijfers van het onderliggende 
wegennet zijn aangeleverd door de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. De tellingen zijn uit 
2018 met uitzondering van de punten 16 (2017), 25 (2017), 26 (2017) en 27 (2016). 

3 Bron: definitief INWEVA 2018 werkdag.xlsx, INWEVA staat voor INtensiteiten op WEgVAkken 
4 Door afronding kan het totaal aantal motorvoertuigen afwijken van de opsomming van personenauto- en vrachtverkeer. 
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Nr Wegvak Personen-

verkeer 

Vracht-

verkeer 

Motor-

voertuigen 

11 RijnlandRoute A4 - A44 - - -

12 A44 Knooppunt Burgerveen - Oude Wetering 63.000 5.000 68.000

13 A44 Noordwijkerhout - Warmond 63.000 6.000 69.000

14 A44 Noordwijk - Oegstgeest 62.000 6.000 68.000

15 N44 Wassenaar - De Kievit 53.000 7.000 60.000

16 N44 N14 - Van Alkemadelaan 27.000 3.000 30.000

17 A12 Knooppunt Prins Clausplein - Voorburg 153.000 12.000 165.000

18 A12 Ypenburg - Knooppunt Prins Clausplein 144.000 9.000 153.000

19 N440 N44 - Witttenburgerweg 52.000 2.000 54.000

20 N14 Heuvelweg - Bezuidenhoutseweg 37.000 2.000 39.000

21 N445 Zuidweg - Leidseweg 8.000 1.000 8.000

22 N446 A4 - Persant Snoepweg 24.000 3.000 26.000

23 N206 Hofvlietweg - Lammenschansweg - - 44.000

24 N206 Ehrenfestweg - A44 - - -

25 N207 Valutaweg - Knooppunt Burgerveen 27.000 4.000 31.000

26 N207 Weteringweg - Knooppunt Burgerveen 29.000 3.000 32.000

27 N207 Eisenhowerlaan - N446 27.000 4.000 31.000 

28 N446 Zuideinde - A4 8.000 1.000 9.000

29 N11 Burgemeester Smeetsweg - A4 44.000 7.000 51.000

30 N206 Dirk van Santhorstweg - A4 21.000 3.000 24.000

31 A9 Badhoevedorp - Knooppunt Badhoevedorp 114.000 11.000 125.000 

32 A6 Aalsmeer - Knooppunt Badhoevedorp 141.000 12.000 153.000

33 A5 Knooppunt Raasdorp - Knooppunt De Hoek 72.000 9.000 82.000

34 N201 Oude Meer - Koolhovenlaan - - -

35 N201 Koolhovenlaan - A4 - - - 

36 N201 Rijnlanderweg - Van Heuven Goedhartlaan - - -

Tabel 4.2: Omvang personen- en vrachtverkeer per etmaal op thermometerpunten overig hoofdwegennet in 
huidige situatie 2018 (gemiddelde werkdag)5

4.1.1 Reistijdfactoren 

In de Nota Mobiliteit/SVIR is een streefwaarde opgenomen voor de reistijdfactor. De reistijdfactor 
geeft de verhouding weer tussen de reistijd in de spits en de reistijd bij een snelheid van 100 km/uur. 
Een reistijdfactor van 2 houdt in dat de reistijd in de spits het dubbele is van de reistijd zonder 
vertraging. In de Nota Mobiliteit is een reistijdfactor van 1,5 als streefwaarde benoemd. Hiervoor zijn 
trajecten aangewezen. Tabel 4.3 geeft de reistijdfactoren op de relevante NoMo-trajecten weer in de 
huidige situatie 2018.  

5 Door afronding kan het totaal aantal motorvoertuigen afwijken van de opsomming van personenauto- en vrachtverkeer. 
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Traject Streef-

waarde 

Reistijdfactor 

ochtendspits 

Reistijdfactor 

avondspits 

A4-knpt Badhoevedorp (A9)→Zoeterwoude Rijndijk (N11) 1,5 1,2 1,9

A4-Zoeterwoude Rijndijk (N11)→knpt Badhoevedorp (A9) 1,5 1,2 1,0

A4-Zoeterwoude Rijndijk (N11)→Leidschendam (N14) 1,5 1,3 1,5

A4-Leidschendam (N14)→Zoeterwoude Rijndijk (N11) 1,5 1,7 1,3

Tabel 4.3: Reistijdfactoren op de relevante NoMo-trajecten in huidige situatie 20186

In de huidige situatie wordt de streefwaarde van 1,5 in de avondspits niet gehaald op het NoMo-
traject A4-knpt Badhoevedorp (A9) → Zoeterwoude Rijndijk (N11) en wordt de streefwaarde in de 
ochtendspits niet gehaald op het NoMo-traject A4-Leidschendam (N14) → Zoeterwoude Rijndijk 
(N11). Deze trajecten zijn in de afbeelding uit de Publieksrapportage Rijkswegennet rood 
aangegeven.  

4.1.2 Congestie 

Op de A4 is in de huidige situatie dagelijks sprake van congestie. Het traject A4 Burgerveen – N14 
komt zes keer voor in de file-top50 van 2018: 

1. (2) A4 tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp 
2. (13) A4 tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Zoeterwoude-Dorp 
3. (22) A4 tussen Zoeterwoude-Dorp en Leidschendam 
4. (23) A4 tussen Aquaduct Oude Rijn en Zoeterwoude-Rijndijk 
5. (31) A4 tussen Roelofarendsveen en Hoogmade 
6. (44) A4 tussen Hoogmade en Roelofarendsveen 

De dagelijkse congestie wordt veroorzaakt doordat de verkeersdruk groter is dan de beschikbare 
capaciteit. Voor de zes genoemde filelocaties gelden de volgende oorzaken: 

1. Bij Zoeterwoude-Dorp wordt teruggegaan van drie naar twee rijstroken waardoor file 
ontstaat. 

2. Aan het einde van de parallelbaan ontstaat een knelpunt als gevolg van invoegend verkeer 
bij de aansluiting Zoeterwoude-Dorp. 

3. Filevorming bij Leidschendam en/of het Prins Clausplein geeft schokgolven die terugslaan op 
het bovenliggende wegvak tussen Zoeterwoude-Dorp en Leidschendam. 

4. Bij Zoeterwoude-Rijndijk wordt teruggegaan van drie naar twee rijstroken waardoor file 
ontstaat. 

5. Filekiemen bij de aansluiting Hoogmade en verstoringen tussen Leiderdorp en Zoeterwoude-
Rijndijk zorgen voor schokgolven die tot congestie leiden tussen Roelofarendsveen en 
Hoogmade. 

6. Filekiemen bij de aansluiting Roelofarendsveen en verstoringen noordelijk van knooppunt 
Burgerveen zorgen voor schokgolven die tot congestie leiden tussen Hoogmade en 
Roelofarendsveen. 

6 Bron: NIS 2018, Aanlevering Rijkswaterstaat 
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4.2 Verkeersgegevens referentiesituatie (zonder project) in 2030-Hoog 

4.2.1 Verkeersintensiteiten en verkeersprestatie 

Verkeersintensiteit 
In Tabel 4.4 zijn de etmaalintensiteiten voor het personen- en vrachtverkeer weergegeven op de A4. 
Intensiteiten gelden voor een gemiddelde werkdag, beide rijrichtingen opgeteld en afgerond op 
duizendtallen.  

Nr Wegvak Personen-

verkeer 

Vracht-

verkeer 

Motor-

voertuigen 

01 A4 Knooppunt Badhoevedorp - Schiphol 234.000 14.000 248.000

02 A4 Schiphol - Knooppunt De Hoek 203.000 14.000 217.000

03 A4 Hoofddorp - Hoofddorp-Zuid 252.000 24.000 276.000

04 A4 Nieuw-Vennep - Knooppunt Burgerveen 238.000 24.000 261.000

05 A4 Knooppunt Burgerveen - Roelofarendsveen 145.000 19.000 164.000

06 A4 Roelofarendsveen - Hoogmade 138.000 19.000 157.000

07 A4 Hoogmade - Zoeterwoude-Rijndijk 147.000 20.000 167.000

08 A4 Zoeterwoude-Rijndijk - Zoeterwoude-Dorp 173.000 22.000 195.000

09 A4 Hofvliet - Leidschendam 180.000 22.000 201.000

10 A4 Leidschendam - Knooppunt Prins Clausplein 213.000 24.000 237.000

Tabel 4.4: Omvang personen- en vrachtverkeer per etmaal op thermometerpunten in situatie in 2030H zonder 
project (referentiesituatie, gemiddelde werkdag) 

Tabel 4.5 geeft de etmaalintensiteiten voor het personen- en vrachtverkeer weergegeven op het 
overige hoofdwegennet.  

Nr Wegvak Personen-

verkeer 

Vracht-

verkeer 

Motor-

voertuigen 

11 RijnlandRoute A4 - A44 47.000 4.000 51.000

12 A44 Knooppunt Burgerveen - Oude Wetering 77.000 5.000 82.000

13 A44 Noordwijkerhout - Warmond 82.000 6.000 88.000 

14 A44 Noordwijk - Oegstgeest 83.000 6.000 89.000

15 N44 Wassenaar - De Kievit 57.000 4.000 61.000

16 N44 N14 - Van Alkemadelaan 30.000 3.000 33.000

17 A12 Knooppunt Prins Clausplein - Voorburg 160.000 8.000 168.000 

18 A12 Ypenburg - Knooppunt Prins Clausplein 147.000 10.000 158.000

19 N440 N44 - Witttenburgerweg 49.000 3.000 52.000

20 N14 Heuvelweg - Bezuidenhoutseweg 32.000 1.000 33.000

21 N445 Zuidweg - Leidseweg 9.000 1.000 9.000 

22 N446 A4 - Persant Snoepweg 16.000 1.000 17.000

23 N206 Hofvlietweg - Lammenschansweg 42.000 3.000 45.000

24 N206 Ehrenfestweg - A44 53.000 4.000 58.000

25 N207 Valutaweg - Knooppunt Burgerveen 32.000 4.000 36.000 

26 N207 Weteringweg - Knooppunt Burgerveen 32.000 4.000 36.000
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Nr Wegvak Personen-

verkeer 

Vracht-

verkeer 

Motor-

voertuigen 

27 N207 Eisenhowerlaan - N446 31.000 4.000 35.000

28 N446 Zuideinde - A4 10.000 1.000 11.000

29 N11 Burgemeester Smeetsweg - A4 56.000 6.000 62.000

30 N206 Dirk van Santhorstweg - A4 23.000 3.000 25.000

31 A9 Badhoevedorp - Knooppunt Badhoevedorp 140.000 8.000 148.000

32 A6 Aalsmeer - Knooppunt Badhoevedorp 166.000 10.000 175.000

33 A5 Knooppunt Raasdorp - Knooppunt De Hoek 88.000 7.000 96.000

34 N201 Oude Meer - Koolhovenlaan 37.000 7.000 44.000

35 N201 Koolhovenlaan - A4 33.000 6.000 39.000

36 N201 Rijnlanderweg - Van Heuven Goedhartlaan 57.000 3.000 60.000

Tabel 4.5: Omvang personen- en vrachtverkeer per etmaal op thermometerpunten in situatie in 2030H zonder 
project (referentiesituatie, gemiddelde werkdag) 

Ontwikkeling verkeersprestatie 
Tabel 4.6 geeft de ontwikkeling weer van de verkeersprestatie in de situatie zonder project A4 
Burgerveen – N14. In de tabel zijn de indices weergegeven ten opzichte van het aantal 
voertuigkilometers per etmaal in het studiegebied in het basisjaar van het NRM (2014). Deze indices 
geven de procentuele toename van de verkeersprestatie ten opzichte van 2014 weer. 

2014 2030

Index voertuigkilometers studiegebied (totaal) 100 144

Index voertuigkilometers hoofdwegennet 100 134

Index voertuigkilometers onderliggend wegennet 100 126

Tabel 4.6: Ontwikkeling verkeersprestatie in situatie in 2030 zonder project (referentiesituatie) 

Ten opzichte van het basisjaar neemt de verkeersprestatie in 2030 duidelijk toe. Deze toename is op 
de A4 Burgerveen - N14 (studiegebied) sterker dan op het overige hoofdwegennet. De sterkere 
toename is te verklaren door de verbreding van de A4 tussen de N14 en Leiden, de realisatie van de 
RijnlandRoute en de capaciteitsuitbreiding op de A4 Haaglanden - N14.  

Ook op het onderliggende wegennet is sprake van een toename van de verkeersprestatie tussen 
2014 en 2030. Tabel 4.7 geeft per gemeente de ontwikkeling weer van de verkeersprestatie in de 
situatie zonder project A4 Burgerveen – N14 op het onderliggend wegennet. 

2014 2030

Index voertuigkilometers Den Haag 100 137

Index voertuigkilometers Leidschendam-Voorburg 100 111

Index voertuigkilometers Wassenaar 100 99 

Index voertuigkilometers Voorschoten 100 108 

Index voertuigkilometers Leiden 100 104

Index voertuigkilometers Leiderdorp 100 112

Index voertuigkilometers Alphen aan de Rijn 100 119

Index voertuigkilometers Kaag en Braassen 100 118
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2014 2030

Index voertuigkilometers Katwijk-Oegstgeest 100 128

Index voertuigkilometers Noordwijk-Noordwijkerhout-Lisse 100 114

Index voertuigkilometers Haarlemmermeer-Aalsmeer 100 134

Index voertuigkilometers Teylingen 100 138

Index voertuigkilometers Rijswijk 100 127

Index voertuigkilometers Zoetermeer 100 118

Index voertuigkilometers Delft 100 126

Index voertuigkilometers Zoeterwoude 100 111

Tabel 4.7: Ontwikkeling verkeersprestatie in situatie in 2030 zonder project (referentiesituatie) per gemeente 

4.2.2 Reistijdfactor 

Tabel 4.8 geeft de reistijdfactoren op de relevante NoMo-trajecten weer in de situatie zonder project. 

Traject Streefwaarde Reistijdfactor 

ochtendspits 

Reistijdfactor 

avondspits 

A4-knpt Badhoevedorp (A9)→Zoeterwoude Rijndijk (N11) 1,5 1,2 1,4

A4-Zoeterwoude Rijndijk (N11)→knpt Badhoevedorp (A9) 1,5 1,4 1,1 

A4-Zoeterwoude Rijndijk (N11)→Leidschendam (N14) 1,5 1,5 1,1

A4-Leidschendam (N14)→Zoeterwoude Rijndijk (N11) 1,5 1,2 1,2

Tabel 4.8: Reistijdfactoren op de relevante NoMo-trajecten in situatie in 2030 zonder project 
(referentiesituatie) 

In de toekomstige situatie 2030 wordt de streefwaarde van 1,5 volgens de berekening met het NRM 
verkeersmodel nergens overschreden. De reistijdfactoren in het NRM liggen in 2030 op enkele 
trajecten lager dan in de huidige situatie 2018. Dit kan te maken hebben met reeds geplande 
verbeteringen zoals de vierde rijstrook op de A4 tussen Knooppunt Hofvliet en de N14. Deze 
verbreding is opgenomen in de referentiesituatie waardoor meer capaciteit beschikbaar is en de 
reistijden lager liggen dan in de huidige situatie 2018. Op het gehele NoMo-traject daalt de 
reistijdfactor hierdoor onder de 1,5, maar op delen van het tracé blijven doorstromingsknelpunten 
ontstaan. Andere indicatoren, zoals de benutting van het wegennet en de ontwikkeling van de 
congestie maken dit inzichtelijk. 

4.2.3 Benutting wegennet in de spits 

De benutting van het wegennet in de spits is in beeld gebracht op basis van de verhouding tussen de 
intensiteit en de capaciteit: de I/C-verhouding. Tabel 4.9 geeft aan op welke wijze de I/C-verhouding 
wordt beoordeeld. 

I/C-verhouding wegvak Capaciteit Omschrijving

> 0,90 Weinig/geen restcapaciteit Kans op congestie en wachttijd door stilstand

0,80 t/m 0,90 Beperkte restcapaciteit Druk, lagere snelheden

< 0,80 Voldoende restcapaciteit Goede doorstroming 

Tabel 4.9: Beoordeling I/C-verhouding 
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Figuur 4-2 laat de I/C-verhoudingen per richting zien in de ochtendspits. 
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Figuur 4-2: Benutting wegennet ochtendspits (situatie in 2030 zonder project, referentiesituatie) 

Op een aantal wegvakken blijft de I/C-verhouding in de toekomst lager dan 0,9. Wanneer de I/C-
verhouding tussen 0,8 en 0,9 ligt (geel), is sprake van een drukke verkeerssituatie met lagere 
snelheden. Bij I/C-verhoudingen lager dan 0,8 is sprake van een goede doorstroming.  
In de situatie zonder project is sprake van een I/C-verhouding die hoger is dan 0,9 op grote delen van 
het traject tussen Knooppunt Burgerveen en de N14. In dat geval is in de praktijk sprake van kans op 
congestie en wachttijd door stilstaand verkeer: 

1. In de ochtendspits is de I/C-verhouding op het wegvak tussen Knooppunt Burgerveen en 
aansluiting 5 (Roelofarendsveen) hoger dan 0,9. In de referentiesituatie heeft dit wegvak 
drie rijstroken waarbij ter hoogte van het Ringvaartaquaduct de rijstroken gesplitst worden. 
De exacte I/C-verhouding is hier 0,95 wat in de praktijk dus betekent dat hier sprake is van 
kans op congestie en wachttijd door stilstaand verkeer. 

2. De I/C-verhouding op het wegvak tussen aansluiting 5 (Roelofarendsveen) en Knooppunt 
Burgerveen is hoger dan 0,9. In de referentiesituatie liggen hier drie rijstroken met een I/C-
verhouding van 0,94. 

3. Tussen Hoogmade en Roelofarendsveen is de I/C-verhouding 0,92.  
4. De I/C-verhouding bedraagt ter hoogte van de verdiepte ligging bij Leiden 0,91 in zuidelijke 

rijrichting. 
5. De I/C-verhouding bedraagt ter hoogte van de verdiepte ligging bij Leiden 0,99 in noordelijke 

rijrichting. Hier is in de ochtendspits geen sprake van restcapaciteit. 
6. De hoofdrijbaan tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Knooppunt Hofvliet heeft in de 

ochtendspits een I/C-verhouding van 0,93.  
7. De hoofdrijbaan tussen Knooppunt Hofvliet en Zoeterwoude- Rijndijk heeft in de 

ochtendspits een I/C-verhouding van 0,96.  
8. De parallelbaan tussen Knooppunt Hofvliet en Vlietland bestaat uit twee rijstroken. De I/C-

verhouding bedraagt hier 0,95.  
9. In zuidelijk rijrichting liggen in de referentiesituatie tussen Knooppunt Hofvliet en aansluiting 

Leidschendam (N14) vier rijstroken. De toekomstige I/C-verhouding in de ochtendspits 
bedraagt 0,97.  

10. In noordelijke rijrichting liggen in de referentiesituatie tussen de aansluiting Leidschendam 
(N14) en Knooppunt Hofvliet vier rijstroken. De toekomstige I/C-verhouding in de 
ochtendspits bedraagt 0,91.  
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Figuur 4-3 laat de I/C-verhoudingen per richting zien in de avondspits.  

Figuur 4-3: Benutting wegennet avondspits (situatie in 2030 zonder project, referentiesituatie)  
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Ook in de avondspits is in de situatie zonder project sprake van een hoge I/C-verhouding op grote 
delen van het traject tussen Knooppunt Burgerveen en de N14: 

1. In de avondspits is de I/C-verhouding op het wegvak tussen Knooppunt Burgerveen en 
aansluiting 5 (Roelofarendsveen) hoger dan 0,9. In de referentiesituatie heeft dit wegvak 
drie rijstroken waarbij ter hoogte van het Ringvaartaquaduct de rijstroken gesplitst worden.  
De exacte I/C-verhouding is hier 0,95 wat in de praktijk dus betekent dat hier sprake is van 
kans op congestie en wachttijd door stilstaand verkeer. 

2. De I/C-verhouding op het wegvak tussen aansluiting 5 (Roelofarendsveen) en Knooppunt 
Burgerveen is hoger dan 0,9. In de referentiesituatie liggen hier drie rijstroken met een I/C-
verhouding van 0,97. 

3. Tussen Roelofarendsveen en Hoogmade is de I/C-verhouding 0,93.  
4. Tussen Hoogmade en Roelofarendsveen is de I/C-verhouding 0,90.  
5. De I/C-verhouding bedraagt ter hoogte van de verdiepte ligging bij Leiden 0,98 in zuidelijke 

rijrichting. 
6. De I/C-verhouding bedraagt ter hoogte van de verdiepte ligging bij Leiden 0,99 in noordelijke 

rijrichting. Hier is in de avondspits geen sprake van restcapaciteit. 
7. De parallelbaan bij Zoeterwoude-Rijndijk gaat van twee naar één rijstrook. De I/C-

verhouding bedraagt hier 0,91. 
8. De hoofdrijbaan tussen Knooppunt Hofvliet en Zoeterwoude-Rijndijk heeft in de avondspits 

een I/C-verhouding van 0,97.  
9. In noordelijke rijrichting liggen in de referentiesituatie tussen de aansluiting Leidschendam 

(N14) en Knooppunt Hofvliet vier rijstroken. De toekomstige I/C-verhouding in de avondspits 
bedraagt 0,94.  

4.2.4 Rijsnelheid in de spits 

Met het verkeersmodel is de toekomstige gemiddelde rijsnelheid in beeld gebracht voor beide 
spitsperioden. Figuur 4-4 laat de gemiddelde afgewikkelde rijsnelheid voor personenauto’s zien in de 
ochtendspits.  

1

2

3

4
3



Deelrapport Verkeer 
Verkenning A4 Burgerveen – N14 
Projectnummer 0435466.00 
Versie definitief 

35 

Figuur 4-4: Gemiddelde afgewikkelde rijsnelheid voor personenauto’s in de ochtendspits (situatie in 2030 
zonder project, referentiesituatie)  

In de ochtendspits is op een groot aantal wegvakken de gemiddelde snelheid lager dan 50 km/uur: 

1. Op de A4 tussen Knooppunt Burgerveen en Hoofddorp is de snelheid lager dan 50 km/uur. 
Dit wordt veroorzaakt door een hoge I/C-verhouding nabij parkeerterrein Den Ruygen Hoek. 
Op de oprit vanaf de N207 is de rijsnelheid lager dan 25 km/uur. 

2. De hoge I/C-verhouding nabij het Ringvaartaquaduct zorgt ervoor dat de snelheid in 
zuidelijke rijrichting lager is dan 50 km/uur.  

3. Ook ten zuiden van het Ringvaartaquaduct zorgt de hoge I/C-verhouding ervoor dat de 
snelheid in zuidelijke rijrichting lager is dan 50 km/uur.  

4. Op het laatste deel van de oprit vanuit Roelofarendsveen is de rijsnelheid lager dan 25 
km/uur. Dit wordt veroorzaakt door de hoge I/C-verhouding op de A4 in noordelijke 
rijrichting.  

5. Op het laatste deel van de oprit vanuit Hoogmade is de rijsnelheid lager dan 50 km/uur. Dit 
is een vergelijkbare situatie als bij Roelofarendsveen. De lage rijsnelheid wordt veroorzaakt 
door de hoge I/C-verhouding op de A4 in noordelijke rijrichting.  
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6. De hoge I/C-verhouding op het laatste deel van de oprit vanaf Zoeterwoude-Rijndijk zorgt er, 
in combinatie met de hoge I/C-verhouding op de A4, voor dat de rijsnelheid op de oprit lager 
is dan 25 km/uur.   

7. De rijsnelheid tussen Zoeterwoude-Dorp en Knooppunt Hofvliet is lager dan 50 km/uur. Dit 
wordt veroorzaakt door de hoge I/C-verhouding op de A4 richting Leidschendam. 

8. De rijsnelheid tussen Knooppunt Hofvliet en Vlietland is lager dan 50 km/uur. Ook dit wordt 
veroorzaakt door de hoge I/C-verhouding op de A4 richting Leidschendam. 

Figuur 4-5 de gemiddelde afgewikkelde rijsnelheid voor personenauto’s zien in de avondspits.  
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Figuur 4-5: Gemiddelde afgewikkelde rijsnelheid voor personenauto’s in de avondspits (situatie in 2030 zonder 
project, referentiesituatie)  

In de avondspits is op een aantal wegvakken de gemiddelde snelheid lager dan 50 km/uur: 

1. De hoge I/C-verhouding nabij het Ringvaartaquaduct zorgt ervoor dat de snelheid in 
zuidelijke rijrichting lager is dan 50 km/uur.  

2. Ook ten zuiden van het Ringvaartaquaduct zorgt de hoge I/C-verhouding ervoor dat de 
snelheid in zuidelijke rijrichting lager is dan 50 km/uur.  

3. Op het laatste deel van de oprit vanuit Roelofarendsveen is de rijsnelheid lager dan 25 
km/uur. Dit wordt veroorzaakt door de hoge I/C-verhouding op de A4 in noordelijke 
rijrichting.  

4. Op de oprit vanaf Hoogmade én het hoofdrijbaan A4 in zuidelijke rijrichting is de rijsnelheid 
lager dan 50 km/uur. Dit wordt veroorzaakt door de hoge I/C-verhouding in de verdiepte 
ligging. 

5. De hoge I/C-verhouding op het laatste deel van de oprit vanaf Zoeterwoude-Rijndijk zorgt er, 
in combinatie met de hoge I/C-verhouding op de A4, voor dat de rijsnelheid op de oprit lager 
is dan 25 km/uur.  

De lage rijsnelheden in zowel de ochtend- als de avondspits laten zien dat in een situatie zonder 
verbreding van de A4 er sprake zal zijn van congestie op grote delen van de A4. Een verbreding van 
de A4 zoals voorgesteld in de plansituatie kan de doorstroming op de A4 verbeteren. 

4.2.5 Ontwikkeling congestie 

Tabel 4.10 geeft de ontwikkeling van de congestie in het studiegebied weer. Dit op basis van het 
aantal voertuigverliesuren op het hoofdwegennet. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de A4 N14 
– Knooppunt Burgerveen en het overige hoofdwegennet in het studiegebied zoals de A44, de A4 ten 
noorden van Knooppunt Burgerveen en de A4 ten zuiden van de N14. Met behulp van indices is het 
verschil in aantal voertuigverliesuren per etmaal weergegeven in het studiegebied ten opzichte van 
het basisjaar van het NRM (2014). 

2014 2030 

Index voertuigverliesuren A4 N14 - Burgerveen 100 367

Index voertuigverliesuren overig hoofdwegennet 100 203

Tabel 4.10: Ontwikkeling congestie studiegebied in situatie in 2030 zonder project (referentiesituatie) 
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Ten opzichte van 2014 neemt het aantal voertuigverliesuren en daarmee de congestie op de A4 
tussen Knooppunt Burgerveen en de N14 sterk toe. Dit ligt in lijn met de verwachte toename van de 
verkeersintensiteiten ten opzichte van de huidige situatie. Ook op het overige hoofdwegennet is 
sprake van een toename van het aantal voertuigverliesuren maar die is minder sterk dan tussen 
Knooppunt Burgerveen en de N14. 

4.2.6 Beschrijving van de verkeerskundige situatie 

In de referentiesituatie is op grote delen van de A4 in zowel de ochtend- als de avondspits sprake van 
hoge I/C-verhoudingen die leiden tot kans op congestie en wachttijd door stilstaand verkeer. Dit is 
terug te zien in de relatief lage rijsnelheden in de spits. Nabij Knooppunt Burgerveen, het 
Ringvaartaquaduct, Leiderdorp, Zoeterwoude-Rijndijk en Knooppunt Hofvliet ligt de rijsnelheid in de 
ochtend- en/of de avondspits lager dan 50 km/uur. 

Ten opzichte van het basisjaar 2014 is sprake van een sterke stijging van het aantal 
voertuigverliesuren. De tijd dat automobilisten in de file staan, neemt dus sterk toe. Ook op het 
overige hoofdwegennet is sprake van een toename, maar die is aanzienlijk minder dan tussen 
Knooppunt Burgerveen en de N14. De toename van het aantal voertuigverliesuren is veel sterker dan 
de toename van het aantal voertuigkilometers.  

Ondanks de toename van het aantal voertuigverliesuren, is het effect op de reistijdfactoren op 
NoMo-trajecten beperkt. De reistijdfactor wordt op geen enkel NoMo-traject overschreden.  

4.2.7 Robuustheid netwerk 

De A4 is een belangrijke corridor tussen Rotterdam en Amsterdam. Op het tracé tussen knooppunt 
Burgerveen en de N14 is in de spitsperioden de capaciteit ontoereikend om het verkeersaanbod op 
een vlotte wijze af te wikkelen. Tussen Amsterdam en Den Haag vormt de A44 een alternatief maar 
ook deze route heeft onvoldoende restcapaciteit. Het wegennet rondom de A4 is hierdoor niet 
robuust.  
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4.2.8 Filekiemen 

De A4 ter hoogte van Leiden kampt met structurele doorstromingsproblemen. In de huidige situatie 
komt de A4 zes keer voor in de dagelijkse file top 50 van de ANWB. Figuur 4-6 geeft de filekiemen 
weer rondom de A4. Dit zijn de locaties op het hoofdwegennet waar in de huidige situatie congestie 
ontstaat. De locatie op de A4 met de hoogste filezwaarte7 is de aansluiting Zoeterwoude-Dorp. Ook 
de aansluiting Leidschendam bij de N14, Zoeterwoude-Rijndijk en Hoogmade kennen een relatief 
hoge filezwaarte en zijn dus belangrijke filekiemen. 

Figuur 4-6: Gemiddelde filezwaarte tussen mei 2017 en april 2018 (kilometerminuten) 

In de referentiesituatie 2030 neemt het verkeer op de A4 toe als gevolg van de autonome 
ontwikkelingen. Wanneer de bestaande filekiemen niet worden aangepakt, zal de filezwaarte ten 
opzichte van de huidige situatie verder toenemen. De filekiemen blijven gelijk maar de negatieve 
effecten op doorstroming nemen toe. 

Naast de wegvakken van de A4 zijn ook de aansluitingen beoordeeld. Dit onderzoek is als bijlage bij 
dit verkeersrapport gevoegd. De bestaande kruispunten bij de afritten Zoeterwoude-Dorp en 
Zoeterwoude-Rijndijk kunnen het toekomstige verkeersaanbod in de referentiesituatie 2030 niet 
verwerken. Hierdoor ontstaat congestie op de N11 en de N206 maar is ook sprake van terugslag op 
de A4. Wanneer de kruispunten niet van extra afrijcapaciteit worden voorzien, zullen deze in de 
toekomst als filekiem voor de A4 gaan fungeren. 

7 De filezwaarte wordt gebruikt als maat van drukte op het autosnelwegennet en uitgedrukt in kilometerminuten (kmmin). 

Alleen de lengtes van files geeft namelijk onvoldoende inzicht in hoe druk het is. 
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4.2.9 Bereikbaarheid van woon- en werkgebieden 

Een aantal woon- en werkgebieden in de Randstad is voor een goede bereikbaarheid afhankelijk van 
de A4. Een goede doorstroming op de A4 zorgt ervoor dat de omliggende gebieden beter met de 
auto bereikbaar zijn. Figuur 4-7 laat de belangrijkste woon- en werkgebieden zien waarvoor de 
bereikbaarheid in belangrijke mate door de A4 wordt beïnvloed. 

Figuur 4-7: Woon- en werkgebieden waarvoor de bereikbaarheid in belangrijke mate door de A4 wordt 
beïnvloed  

In de referentiesituatie is op grote delen van de A4 tussen de N14 en Knooppunt Burgerveen in zowel 
de ochtend- als de avondspits sprake van hoge I/C-verhoudingen. Deze hoge I/C-verhoudingen leiden 
tot kans op congestie en wachttijd door stilstaand verkeer. De rijsnelheden zijn als gevolg hiervan in 
de ochtend- en avondspits relatief laag en de voertuigverliesuren nemen ten opzichte van het 
basisjaar 2014 sterk toe.  

De knelpunten op de A4 zorgen ervoor dat de bereikbaarheid van de omliggende woon- en 
werkgebieden in de referentiesituatie 2030 onder druk staat.  
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4.3 Verkeersgegevens in 2030-Hoog in de situatie met project  

4.3.1 Verkeersintensiteit en ontwikkeling verkeersprestatie 

Verkeersintensiteit 
In Tabel 4.11 zijn de etmaalintensiteiten voor het personen- en vrachtverkeer weergegeven op de A4 
voor alternatief A. Intensiteiten gelden voor een gemiddelde werkdag, beide rijrichtingen opgeteld 
en afgerond op duizendtallen.  

Nr Wegvak Personen-

verkeer 

Vracht-

verkeer 

Motor-

voertuigen 

Verschil

referentie 

01 A4 Knooppunt Badhoevedorp - Schiphol 237.000 14.000 251.000 1%

02 A4 Schiphol - Knooppunt De Hoek 207.000 14.000 220.000 2%

03 A4 Hoofddorp - Hoofddorp-Zuid 259.000 25.000 283.000 2%

04 A4 Nieuw-Vennep - Knooppunt Burgerveen 244.000 24.000 268.000 2% 

05 A4 Knooppunt Burgerveen - Roelofarendsveen 162.000 20.000 182.000 11%

06 A4 Roelofarendsveen - Hoogmade 155.000 20.000 175.000 11%

07 A4 Hoogmade - Zoeterwoude-Rijndijk 167.000 20.000 187.000 13%

08 A4 Zoeterwoude-Rijndijk - Zoeterwoude-Dorp 189.000 22.000 212.000 9% 

09 A4 Hofvliet - Leidschendam 194.000 22.000 216.000 7%

10 A4 Leidschendam - Knooppunt Prins Clausplein 224.000 24.000 248.000 5%

Tabel 4.11: Omvang personen- en vrachtverkeer per etmaal op thermometerpunten A4 in situatie met project 
bij alternatief A (2030H, gemiddelde werkdag) 

Tabel 4.17 geeft de etmaalintensiteiten voor het personen- en vrachtverkeer weergegeven op het 
overige hoofdwegennet.  

Nr Wegvak Personen-

verkeer 

Vracht-

verkeer 

Motor-

voertuigen 

Verschil 

referentie 

11 RijnlandRoute A4 - A44 47.000 4.000 51.000 -2%

12 A44 Knooppunt Burgerveen - Oude Wetering 77.000 5.000 82.000 -5%

13 A44 Noordwijkerhout - Warmond 82.000 6.000 88.000 -5%

14 A44 Noordwijk - Oegstgeest 83.000 6.000 89.000 -5%

15 N44 Wassenaar - De Kievit 57.000 4.000 61.000 -7%

16 N44 N14 - Van Alkemadelaan 30.000 3.000 33.000 -5%

17 A12 Knooppunt Prins Clausplein - Voorburg 160.000 8.000 168.000 2%

18 A12 Ypenburg - Knooppunt Prins Clausplein 147.000 10.000 158.000 0%

19 N440 N44 - Witttenburgerweg 49.000 3.000 52.000 -1%

20 N14 Heuvelweg - Bezuidenhoutseweg 32.000 1.000 33.000 -2%

21 N445 Zuidweg - Leidseweg 9.000 1.000 9.000 -6%

22 N446 A4 - Persant Snoepweg 16.000 1.000 17.000 2%

23 N206 Hofvlietweg - Lammenschansweg 42.000 3.000 45.000 3%

24 N206 Ehrenfestweg - A44 53.000 4.000 58.000 -2%

25 N207 Valutaweg - Knooppunt Burgerveen 32.000 4.000 36.000 5%

26 N207 Weteringweg - Knooppunt Burgerveen 32.000 4.000 36.000 -1%

27 N207 Eisenhowerlaan - N446 31.000 4.000 35.000 -3%
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Nr Wegvak Personen-

verkeer 

Vracht-

verkeer 

Motor-

voertuigen 

Verschil

referentie 

28 N446 Zuideinde - A4 10.000 1.000 11.000 1%

29 N11 Burgemeester Smeetsweg - A4 56.000 6.000 62.000 5%

30 N206 Dirk van Santhorstweg - A4 23.000 3.000 25.000 1%

31 A9 Badhoevedorp - Knooppunt Badhoevedorp 140.000 8.000 148.000 0%

32 A6 Aalsmeer - Knooppunt Badhoevedorp 166.000 10.000 175.000 0%

33 A5 Knooppunt Raasdorp - Knooppunt De Hoek 88.000 7.000 96.000 1%

34 N201 Oude Meer - Koolhovenlaan 37.000 7.000 44.000 1%

35 N201 Koolhovenlaan - A4 33.000 6.000 39.000 0%

36 N201 Rijnlanderweg - Van Heuven Goedhartlaan 57.000 3.000 60.000 0%

Tabel 4.12: Omvang personen- en vrachtverkeer per etmaal op thermometerpunten in situatie in 2030H met 
project bij alternatief A (2030H, gemiddelde werkdag) 

Tabel 4.13 zijn de etmaalintensiteiten voor het personen- en vrachtverkeer weergegeven voor 
alternatief B. Intensiteiten gelden voor een gemiddelde werkdag, beide rijrichtingen opgeteld en 
afgerond op duizendtallen.  

Nr Wegvak Personen-

verkeer 

Vracht-

verkeer 

Motor-

voertuigen 

Verschil

referentie 

01 A4 Knooppunt Badhoevedorp - Schiphol 237.000 14.000 251.000 1%

02 A4 Schiphol - Knooppunt De Hoek 207.000 14.000 220.000 2%

03 A4 Hoofddorp - Hoofddorp-Zuid 259.000 25.000 283.000 3%

04 A4 Nieuw-Vennep - Knooppunt Burgerveen 244.000 24.000 268.000 2%

05 A4 Knooppunt Burgerveen - Roelofarendsveen 162.000 20.000 182.000 11%

06 A4 Roelofarendsveen - Hoogmade 155.000 20.000 175.000 11%

07 A4 Hoogmade - Zoeterwoude-Rijndijk 168.000 20.000 188.000 13%

08 A4 Zoeterwoude-Rijndijk - Zoeterwoude-Dorp 190.000 22.000 212.000 9%

09 A4 Hofvliet - Leidschendam 194.000 22.000 216.000 7%

10 A4 Leidschendam - Knooppunt Prins Clausplein 224.000 24.000 248.000 5%

Tabel 4.13: Omvang personen- en vrachtverkeer per etmaal op thermometerpunten A4 in situatie met project 
bij alternatief B (gemiddelde werkdag) 

Tabel 4.14 geeft de etmaalintensiteiten voor het personen- en vrachtverkeer weergegeven op het 
overige hoofdwegennet.  

Nr Wegvak Personen-

verkeer 

Vracht-

verkeer 

Motor-

voertuigen 

Verschil

referentie 

11 RijnlandRoute A4 - A44 46.000 4.000 51.000 -2%

12 A44 Knooppunt Burgerveen - Oude Wetering 73.000 5.000 78.000 -5%

13 A44 Noordwijkerhout - Warmond 78.000 6.000 84.000 -5%

14 A44 Noordwijk - Oegstgeest 78.000 6.000 85.000 -5%

15 N44 Wassenaar - De Kievit 53.000 4.000 57.000 -7%

16 N44 N14 - Van Alkemadelaan 29.000 3.000 31.000 -5% 

17 A12 Knooppunt Prins Clausplein - Voorburg 162.000 8.000 170.000 1%
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Nr Wegvak Personen-

verkeer 

Vracht-

verkeer 

Motor-

voertuigen 

Verschil

referentie 

18 A12 Ypenburg - Knooppunt Prins Clausplein 147.000 10.000 157.000 0%

19 N440 N44 - Witttenburgerweg 49.000 3.000 51.000 -1%

20 N14 Heuvelweg - Bezuidenhoutseweg 32.000 1.000 33.000 -2%

21 N445 Zuidweg - Leidseweg 8.000 1.000 9.000 -6%

22 N446 A4 - Persant Snoepweg 17.000 1.000 18.000 4%

23 N206 Hofvlietweg - Lammenschansweg 43.000 3.000 46.000 3%

24 N206 Ehrenfestweg - A44 52.000 4.000 57.000 -2%

25 N207 Valutaweg - Knooppunt Burgerveen 34.000 4.000 38.000 5%

26 N207 Weteringweg - Knooppunt Burgerveen 32.000 4.000 35.000 -1%

27 N207 Eisenhowerlaan - N446 30.000 4.000 34.000 -3%

28 N446 Zuideinde - A4 10.000 1.000 11.000 1%

29 N11 Burgemeester Smeetsweg - A4 59.000 6.000 65.000 4%

30 N206 Dirk van Santhorstweg - A4 23.000 3.000 26.000 1%

31 A9 Badhoevedorp - Knooppunt Badhoevedorp 140.000 8.000 148.000 0%

32 A6 Aalsmeer - Knooppunt Badhoevedorp 166.000 10.000 176.000 0%

33 A5 Knooppunt Raasdorp - Knooppunt De Hoek 90.000 7.000 97.000 1%

34 N201 Oude Meer - Koolhovenlaan 38.000 7.000 45.000 1% 

35 N201 Koolhovenlaan - A4 33.000 6.000 39.000 0%

36 N201 Rijnlanderweg - Van Heuven Goedhartlaan 57.000 3.000 60.000 0%

Tabel 4.14: Omvang personen- en vrachtverkeer per etmaal op thermometerpunten in situatie in 2030H met 
project bij alternatief B (2030H, gemiddelde werkdag) 

De verschillen tussen alternatief A en alternatief B op de verkeersaantrekkende werking van de A4 
zijn verwaarloosbaar klein. De effecten ten opzichte van de referentiesituatie worden daarom voor 
beide alternatieven gelijktijdig beschreven. Wanneer sprake is van een verschil tussen de 
alternatieven is dit specifiek benoemd.  

A4 De capaciteitsuitbreiding op de A4 Burgerveen – N14 heeft een verkeersaantrekkende werking en 
leidt daardoor tot een toename van de verkeersintensiteiten op de A4. Tussen Knooppunt 
Badhoevedorp en Knooppunt Burgerveen is de toename relatief beperkt: 1%-3%. Tussen Knooppunt 
Burgerveen en Zoeterwoude-Rijndijk is sprake van een sterkere toename: 11% - 13%. Tussen 
Zoeterwoude-Rijndijk en het Prins Clausplein is sprake van een toename tussen 5% en 9%.   
De toename op de corridor A4 is beperkt, gezien de kleine toename aan de noordzijde en aan de 
zuidzijde. 

A44 De verkeersintensiteiten op de A44 en de N44 nemen met circa 5% af. Door de verbeterde 
doorstroming op de A4 wordt de parallelle route via de A44 minder interessant. Ook de 
RijnlandRoute, als verbindingsweg tussen de A44 en de A4, laat hierdoor een kleine afname van 2% 
zien. Vergelijkbare afnames zijn te zien op de N440 (-1%) en de N14 (-2%).  
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A12 De verkeerseffecten op de A12 zijn klein. Tussen het Prins Clausplein en Voorburg is in alternatief A 
sprake van 2% toename, in alternatief B van 1% toename8. Aan de oostzijde van het Prins Clausplein 
is geen sprake van een verkeerseffect. 

Leiden Op het onderliggend wegennet rondom Leiden is sprake van een afname van verkeer op de N445. 
Door de betere doorstroming op de A4 is het voor verkeer naar Leiden interessanter om langer over 
de A4 te rijden en via andere toegangswegen naar Leiden te rijden. Hierdoor nemen de intensiteiten 
op de N446 Provincialeweg en de N206 richting Leiden in alternatief A met 2% en 3% toe. De 
verbeterde doorstroming bij Leiden in alternatief B zorgt ervoor dat de toename op de N446 hier 4% 
bedraagt. De toename op deze wegen wordt ook veroorzaakt door de eerder beschreven 
verschuiving van de A44 naar de A4. Gelijktijdig neemt de verkeersdruk aan de westzijde van Leiden 
(N206) met 2% af. De veranderingen in intensiteiten op het onderliggende wegennet leiden niet tot 
I/C-waarden boven de 0,8. 

Overig Rondom Hoofddorp/Schiphol zijn de effecten op het onderliggend hoofdwegennet verwaarloosbaar 
klein (0%-1%). Nabij Burgerveen is op de N207 vanuit Nieuw-Vennep sprake van 5% meer verkeer. Dit 
is een gevolg van de verkeersaantrekkende werking van de verbrede A4 richting Den Haag. Aan de 
andere zijde van de A4 is op de N207 juist sprake van een afname van verkeer (-1%). De 
verkeersaantrekkende werking van de A4 wordt hier teniet gedaan door een vermindering van het 
sluipverkeer over de N207 richting Alphen aan den Rijn. Deze vermindering is verderop ook te zien op 
bij Alphen aan de Rijn. Hier is sprake van 3% afname van verkeer.  
De verkeersaantrekkende werking van de A4 zorgt aan de oostzijde van de A4 voor een toename op 
de wegen naar de A4. Op de N446 (+1%), de N11 (+5%) en de N206 (+1%) is sprake van een kleine 
verkeerstoename.  

Ontwikkeling verkeersprestatie 
Tabel 4.15 geeft de ontwikkeling weer van de verkeersprestatie in de situatie met project A4 
Burgerveen – N14 volgens alternatief A. In de tabel zijn de indices van de plansituatie (2030) 
weergegeven ten opzichte van het aantal voertuigkilometers per etmaal in het studiegebied in het 
basisjaar van het NRM (2014).  

2014 2030

referentie 

2030

alternatief A 

Verschil met 

referentiesituatie 

Projectgebied (A4 Burgerveen – N14) 100 144 158 10%

Overig hoofdwegennet binnen studiegebied 100 134 136 1%

Onderliggend wegennet binnen studiegebied 100 126 125 -1%

Tabel 4.15: Index voertuigkilometers: Omvang verkeersprestatie per etmaal in situatie met project (alternatief A) 

Ten opzichte van het basisjaar 2014 neemt de verkeersprestatie op zowel het hoofdwegennet als het 
onderliggend wegennet toe. De toename op het hoofdwegennet is groter dan op het onderliggend 
wegennet. Ten opzichte van de referentiesituatie9 (2030) is in de plansituatie (2030) in het 

8 Door de afronding lijkt sprake van een wezenlijk verschil maar op basis van de onderliggende percentages is het verschil tussen 

alternatief A en alternatief B slechts 0,1%. 
9 In de referentiesituatie is de verbreding van de A4 Vlietland en de RijnlandRoute als opgenomen. 
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studiegebied sprake van 10% toename. Op het overige hoofdwegennet bedraagt de toename 1%. Op 
het onderliggend wegennet is sprake van een kleine afname (1%). De afname van verkeer op 
sluiproutes is sterker dan de toename op de wegen die het verkeer naar de verbrede A4 leiden. 

Tabel 4.16 geeft per gemeente de ontwikkeling weer van de verkeersprestatie in de situatie met 
project A4 Burgerveen – N14 op het onderliggend wegennet. 

2014 2030

referentie 

2030

alternatief A 

Verschil met 

referentiesituatie 

Index voertuigkilometers Den Haag 100 137 136 -1%

Index voertuigkilometers Leidschendam-Voorburg 100 111 110 0%

Index voertuigkilometers Wassenaar 100 99 98 -1%

Index voertuigkilometers Voorschoten 100 108 107 -1%

Index voertuigkilometers Leiden 100 104 102 -2%

Index voertuigkilometers Leiderdorp 100 112 112 0%

Index voertuigkilometers Alphen aan de Rijn 100 119 117 -1%

Index voertuigkilometers Kaag en Braassen 100 118 115 -2%

Index voertuigkilometers Katwijk-Oegstgeest 100 128 127 -1%

Index voertuigkilometers Noordwijk-Noordwijkerhout-Lisse 100 114 112 -2%

Index voertuigkilometers Haarlemmermeer-Aalsmeer 100 134 133 -1%

Index voertuigkilometers Teylingen 100 138 136 -2%

Index voertuigkilometers Rijswijk 100 127 128 1%

Index voertuigkilometers Zoetermeer 100 118 117 0%

Index voertuigkilometers Delft 100 126 126 0% 

Index voertuigkilometers Zoeterwoude 100 111 113 2% 

Tabel 4.16: Omvang verkeersprestatie per etmaal in situatie met project per gemeente (alternatief A) 

Tabel 4.17 geeft de ontwikkeling weer van de verkeersprestatie in de situatie met project A4 
Burgerveen – N14 bij alternatief B. In de tabel zijn de indices van de plansituatie (2030) weergegeven 
ten opzichte van het aantal voertuigkilometers per etmaal in het studiegebied in het basisjaar van het 
NRM (2014).  

2014 2030

referentie 

2030

alternatief B 

Verschil met 

referentiesituatie 

Projectgebied (A4 Burgerveen – N14) 100 144 158 10%

Overig hoofdwegennet binnen studiegebied 100 134 136 1% 

Onderliggend wegennet binnen studiegebied 100 126 125 -1% 

Tabel 4.17: Index voertuigkilometers: Omvang verkeersprestatie per etmaal in situatie met project (alternatief 
B) 

Het aantal voertuigkilometers is in alternatief B qua indices gelijk aan alternatief A. Ten opzichte van 
het basisjaar 2014 neemt de verkeersprestatie op zowel het hoofdwegennet als het onderliggend 
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wegennet toe. De toename op het hoofdwegennet is groter dan op het onderliggend wegennet. Ten 
opzichte van de referentiesituatie (2030) is in de plansituatie (2030) in het studiegebied sprake van 
10% toename. Op het overige hoofdwegennet bedraagt de toename 1%. Op het onderliggend 
wegennet is sprake van een kleine afname (1%). De afname van verkeer op sluiproutes is sterker dan 
de toename op de wegen die het verkeer naar de verbrede A4 leiden. 

Tabel 4.18 geeft per gemeente de ontwikkeling weer van de verkeersprestatie in de situatie met 
project A4 Burgerveen – N14 op het onderliggend wegennet. 

2014 2030

referentie 

2030

alternatief B 

Verschil met 

referentiesituatie 

Index voertuigkilometers Den Haag 100 137 136 -1%

Index voertuigkilometers Leidschendam-Voorburg 100 111 111 0%

Index voertuigkilometers Wassenaar 100 99 100 0%

Index voertuigkilometers Voorschoten 100 108 107 -1%

Index voertuigkilometers Leiden 100 104 102 -2%

Index voertuigkilometers Leiderdorp 100 112 112 1%

Index voertuigkilometers Alphen aan de Rijn 100 119 117 -1%

Index voertuigkilometers Kaag en Braassen 100 118 116 -2%

Index voertuigkilometers Katwijk-Oegstgeest 100 128 127 -1%

Index voertuigkilometers Noordwijk-Noordwijkerhout-Lisse 100 114 112 -2% 

Index voertuigkilometers Haarlemmermeer-Aalsmeer 100 134 133 -1% 

Index voertuigkilometers Teylingen 100 138 136 -2%

Index voertuigkilometers Rijswijk 100 127 128 1%

Index voertuigkilometers Zoetermeer 100 118 117 0%

Index voertuigkilometers Delft 100 126 126 0%

Index voertuigkilometers Zoeterwoude 100 111 113 2%

Tabel 4.18: Omvang verkeersprestatie per etmaal in situatie met project per gemeente (alternatief B) 

4.3.2 Reistijdfactor 

Tabel 4.19 geeft de reistijdfactoren op de relevante NoMo-trajecten weer in de situatie met project 
volgens alternatief A in de ochtendspits. Tabel 4.20 geeft de reistijdfactoren op de relevante NoMo-
trajecten weer in de situatie met project volgens alternatief A in de avondspits. 

Traject Streefwaarde Reistijdfactor 

Referentie 

Reistijdfactor 

Alternatief A 

A4-knpt Badhoevedorp (A9)→Zoeterwoude Rijndijk (N11) 1,5 1,2 1,1 

A4-Zoeterwoude Rijndijk (N11)→knpt Badhoevedorp (A9) 1,5 1,4 1,4

A4-Zoeterwoude Rijndijk (N11)→Leidschendam (N14) 1,5 1,5 1,1

A4-Leidschendam (N14)→Zoeterwoude Rijndijk (N11) 1,5 1,2 1,0

Tabel 4.19: Reistijdfactoren op de relevante NoMo-trajecten ochtendspits in situatie in 2030 met project 
(alternatief A) 
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Traject Streefwaarde Reistijdfactor 

Referentie 

Reistijdfactor 

Alternatief A 

A4-knpt Badhoevedorp (A9)→Zoeterwoude Rijndijk (N11) 1,5 1,4 1,2

A4-Zoeterwoude Rijndijk (N11)→knpt Badhoevedorp (A9) 1,5 1,1 1,1

A4-Zoeterwoude Rijndijk (N11)→Leidschendam (N14) 1,5 1,1 1,0

A4-Leidschendam (N14)→Zoeterwoude Rijndijk (N11) 1,5 1,2 1,1

Tabel 4.20: Reistijdfactoren op de relevante NoMo-trajecten avondspits in situatie in 2030 met project 
(alternatief A) 

Tabel 4.22 geeft de reistijdfactoren op de relevante NoMo-trajecten weer in de situatie met project 
bij alternatief B in de ochtendspits. Tabel 4.22 geeft de reistijdfactoren op de relevante NoMo-
trajecten weer in de situatie met project bij alternatief B in de avondspits. 

Traject Streefwaarde Reistijdfactor 

Referentie 

Reistijdfactor 

Alternatief B 

A4-knpt Badhoevedorp (A9)→Zoeterwoude Rijndijk (N11) 1,5 1,2 1,0

A4-Zoeterwoude Rijndijk (N11)→knpt Badhoevedorp (A9) 1,5 1,4 1,3

A4-Zoeterwoude Rijndijk (N11)→Leidschendam (N14) 1,5 1,5 1,1

A4-Leidschendam (N14)→Zoeterwoude Rijndijk (N11) 1,5 1,2 1,0

Tabel 4.21: Reistijdfactoren op de relevante NoMo-trajecten ochtendspits in situatie in 2030 met project 
(alternatief B) 

Traject Streefwaarde Reistijdfactor 

Referentie 

Reistijdfactor 

Alternatief B 

A4-knpt Badhoevedorp (A9)→Zoeterwoude Rijndijk (N11) 1,5 1,4 1,1

A4-Zoeterwoude Rijndijk (N11)→knpt Badhoevedorp (A9) 1,5 1,1 1,0

A4-Zoeterwoude Rijndijk (N11)→Leidschendam (N14) 1,5 1,1 1,0

A4-Leidschendam (N14)→Zoeterwoude Rijndijk (N11) 1,5 1,2 1,0

Tabel 4.22: Reistijdfactoren op de relevante NoMo-trajecten avondspits in situatie in 2030 met project 
(alternatief B) 

In de toekomstige situatie 2030 blijven de reistijdfactoren lager dan de streefwaarde van 1,5. In 
zowel de ochtend- als de avondspits worden de streefwaarden niet overschreden. Ten opzichte van 
de referentiesituatie 2030 nemen de reistijdfactoren op alle NoMo-trajecten af. Deze afname is in 
alternatief B iets groter dan in alternatief A. 

4.3.3 Benutting wegennet in de spits 

De benutting van het wegennet in de spits is in beeld gebracht op basis van de verhouding tussen de 
intensiteit en de capaciteit: de I/C-verhouding. Tabel 4.23 geeft aan op welke wijze de I/C-verhouding 
wordt beoordeeld. 
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I/C-verhouding wegvak Capaciteit Omschrijving

> 0,90 Weinig/geen restcapaciteit Kans op congestie en wachttijd door stilstand

0,80 t/m 0,90 Beperkte restcapaciteit Druk, lagere snelheden 

< 0,80 Voldoende restcapaciteit Goede doorstroming

Tabel 4.23: Beoordeling I/C-verhouding 

Figuur 4-8 laat de I/C-verhoudingen per richting zien in de ochtendspits in de situatie met project. 
Telkens wordt links alternatief A getoond en rechts alternatief B. De wegvakken met weinig of geen 
restcapaciteit worden onder de figuren toegelicht. 

1 1

Alternatief A Alternatief B

Alternatief A Alternatief B
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Figuur 4-8: Benutting wegennet ochtendspits (situatie in 2030 met project, plansituatie) 
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Op een groot aantal wegvakken is als gevolg van de capaciteitsuitbreiding sprake van een lagere I/C-
verhouding dan in de referentiesituatie. De verbeterde doorstroming zorgt er echter voor dat meer 
verkeer van de A4 gebruik gaat maken. Hierdoor blijven er wegvakken waar de I/C-verhouding in de 
ochtendspits hoger is dan 0,9. 

Wanneer de I/C-verhouding tussen 0,8 en 0,9 ligt (geel), is sprake van een drukke verkeerssituatie 
met lagere snelheden. Bij I/C-verhoudingen lager dan 0,8 is sprake van een goede doorstroming. In 
de situatie zonder project is sprake van een I/C-verhouding die hoger is dan 0,9 op grote delen van 
het traject tussen Knooppunt Burgerveen en de N14. In dat geval is in de praktijk sprake van kans op 
congestie en wachttijd door stilstaand verkeer. 

1. In de ochtendspits is de I/C-verhouding op de wegvakken van de A4 in Knooppunt 
Burgerveen hoger dan 0,9. In de referentiesituatie lagen de I/C-verhoudingen lager dan 0,9. 
De toename wordt veroorzaakt door de verschuiving van de A44 naar de A4 in combinatie 
met de toename op de A4-corridor. De I/C-verhouding is in beide plansituaties en in beide 
rijrichtingen 0,92. 

2. De A4 in de verdiepte ligging bij Leiden heeft in noordelijke rijrichting een I/C-verhouding 
van 0,92. Hier liggen in de plansituatie in alternatief A vier rijstroken. In alternatief B is dit 
wegvak uitgebreid naar vijf rijstroken waardoor de I/C-verhouding lager dan 0,8 is. 

3. De hoofdrijbaan tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Knooppunt Hofvliet heeft in alternatief A in 
beide rijrichtingen een I/C-verhouding van 0,90. In alternatief B rijdt vanwege kleine 
optimalisaties iets meer verkeer over de parallelrijbaan in plaats van de hoofdrijbaan. 
Hierdoor daalt de I/C-verhouding op de hoofdrijbaan in alternatief B tot 0,85 (HRL) en 0,87 
(HRR).  

4. De I/C-verhouding op de A4 tussen Knooppunt Hofvliet en de N14 bedraag in beide 
alternatieven 0,92 bij vijf rijstroken. 

Figuur 4-9 laat de I/C-verhoudingen per richting zien in de avondspits.  

1 1

Alternatief A Alternatief B
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Figuur 4-9: Benutting wegennet avondspits (situatie in 2030 met project, plansituatie)  

Ook in de avondspits is in de situatie met project nog sprake van een hoge I/C-verhouding op een 
aantal delen van het traject tussen Knooppunt Burgerveen en de N14: 

1. In de avondspits is de I/C-verhouding op de wegvakken van de A4 in Knooppunt Burgerveen 
hoger dan 0,9. In de referentiesituatie lagen de I/C-verhoudingen lager dan 0,9. De toename 
wordt veroorzaakt door de verschuiving van de A44 naar de A4 in combinatie met de 
toename op de A4-corridor. De I/C-verhouding is in beide plansituaties en in beide 
rijrichtingen 0,93. 

2. De A4 in de verdiepte ligging bij Leiden heeft in noordelijke rijrichting een I/C-verhouding 
van 0,92. Hier liggen in de plansituatie in alternatief A vier rijstroken. In alternatief B is dit 
wegvak uitgebreid naar vijf rijstroken waardoor de I/C-verhouding lager dan 0,8 is. 

4.3.4 Rijsnelheid in de spits 

Met het verkeersmodel is de toekomstige gemiddelde rijsnelheid in beeld gebracht voor beide 
spitsperioden. Figuur 4-10 laat de gemiddelde afgewikkelde rijsnelheid voor personenauto’s zien in 
de ochtendspits.  
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Alternatief A Alternatief B
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Figuur 4-10: Gemiddelde afgewikkelde rijsnelheid voor personenauto’s in de ochtendspits (situatie in 2030 met 
project, plansituatie)  

Alternatief A Alternatief B

Alternatief A Alternatief B

Alternatief A Alternatief B
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In de ochtendspits is de gemiddelde snelheid op een groot aantal wegvakken toegenomen ten 
opzichte van de referentiesituatie. Desondanks is op een aantal wegvakken de gemiddelde snelheid 
lager dan 50 km/uur: 

1. De rijsnelheid tussen Knooppunt Burgerveen en Nieuw-Vennep is lager dan 50 km/uur (op 
een enkel wegvak minder dan 25 km/uur) vanwege de hoge I/C-verhouding verderop bij de 
verzorgingsplaats Den Ruygen Hoek. Ook de hoge I/C-verhouding op de A4 in het Knooppunt 
Burgerveen draagt bij aan een lage rijsnelheid.  

2. Ook in zuidelijke rijrichting is de rijsnelheid in Knooppunt Burgerveen lager dan 50 km/uur. 
Dit wordt veroorzaakt door de hoge I/C-verhouding op dit wegvak. 

Figuur 4-11 laat de gemiddelde afgewikkelde rijsnelheid voor personenauto’s zien in de avondspits.  

Alternatief A Alternatief B

Alternatief A Alternatief B
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Figuur 4-11: Gemiddelde afgewikkelde rijsnelheid voor personenauto’s in de avondspits (situatie in 2030 met 
project, plansituatie)  
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In de avondspits neemt de rijsnelheid duidelijk toe. Op alle wegvakken is de gemiddelde snelheid 
hoger dan 50 km/uur 

De verbreding van de A4 in de vorm van extra capaciteit zorgt voor duidelijke hogere rijsnelheden in 
zowel de ochtend- als de avondspits. Het aantal wegvakken met een snelheid lager dan 50 km/uur 
neemt aanzienlijk af. De voorgenomen maatregelen zorgen dus voor een betere doorstroming op de 
A4 ondanks dat het verkeer hier toeneemt. 

4.3.5 Ontwikkeling congestie 

Tabel 4.24 geeft de ontwikkeling van de congestie in het studiegebied weer in de situatie met project 
A4 Burgerveen – N14 bij alternatief A. Dit op basis van de het aantal voertuigverliesuren op het 
hoofdwegennet. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de A4 Burgerveen – N14 en het overige 
hoofdwegennet in het studiegebied. 

2014 2030 
referentie 

2030 
projectsituatie 

Verschil met 
referentiesituatie 

Index voertuigverliesuren A4 N14 –Burgerveen  100 367 137 -63%

Index voertuigverliesuren overig hoofdwegennet 100 203 220 9%

Tabel 4.24: Ontwikkeling congestie studiegebied in situatie met project in alternatief A 

Ten opzichte van het basisjaar 2014 is op de A4 sprake van een toename van het aantal 
voertuigverliesuren. Ten opzichte van de referentiesituatie (2030) is in de plansituatie (2030) sprake 
van een duidelijke afname. Het aantal voertuigverliesuren op de A4 Burgerveen – N14 neemt als 
gevolg van de betere doorstroming met 63% af. 

Op het overige hoofdwegennet binnen het studiegebied is sprake van een toename van het aantal 
voertuigverliesuren ten opzichte van 2014. De uitbreiding van de capaciteit op de A4 zorgt er 
namelijk voor dat de verkeersdruk op delen van het overige hoofdwegennet toeneemt. Dit heeft 
betrekking op de A4 ten noorden van Knooppunt Burgerveen en de A4 ten zuiden van de N14. De 
voertuigverliesuren zijn hierdoor 9% hoger dan in de referentiesituatie (2030).  

Tabel 4.25 geeft de ontwikkeling van de congestie in het studiegebied weer in de situatie met project 
A4 Burgerveen – N14 bij alternatief B. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de A4 Burgerveen – N14 
en het overige hoofdwegennet in het studiegebied. 

2014 2030 
referentie 

2030 
projectsituatie 

Verschil met 
referentiesituatie 

Index voertuigverliesuren A4 N14 – Burgerveen 100 367 120 -67%

Index voertuigverliesuren overig hoofdwegennet 100 203 220 9%

Tabel 4.25: Ontwikkeling congestie studiegebied in situatie met project in alternatief B 

Ten opzichte van het basisjaar 2014 is op de A4 sprake van een toename van het aantal 
voertuigverliesuren. Deze toename is echter lager dan bij alternatief A. Ten opzichte van de 
referentiesituatie (2030) is in de plansituatie (2030) sprake van een duidelijke afname. Het aantal 
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voertuigverliesuren op de A4 Burgerveen – N14 neemt als gevolg van de betere doorstroming met 
67% af. 

Op het overige hoofdwegennet binnen het studiegebied is sprake van een toename van het aantal 
voertuigverliesuren ten opzichte van 2014. Dit is vergelijkbaar met alternatief A. De 
voertuigverliesuren zijn hierdoor 9% hoger dan in de referentiesituatie (2030).  

4.3.6 Beschrijving van de verkeerskundige situatie 

In de situatie in 2030 waarin het project is gerealiseerd is in alternatief A op een aantal delen van de 
A4 nog sprake van hoge I/C-verhoudingen die leiden tot kans op congestie en wachttijd door 
stilstaand verkeer. Dit heeft betrekking op de A4 rondom Zoeterwoude-Rijndijk en de verdiepte 
ligging. In alternatief B is dit opgelost en is op deze wegvakken geen sprake meer van een hoge I/C-
verhouding. De A4 tussen Knooppunt Hofvliet en de N14 heeft in beide alternatieven, ondanks de 
verbreding naar vijf rijstroken, in de ochtendspits een I/C-verhouding die hoger is dan 0,9. 
De verbeterde doorstroming leidt in beide alternatieven tot een duidelijke toename van de 
rijsnelheden in de spits ten opzichte van de referentiesituatie 2030. Alleen op de afrit in zuidelijk 
rijrichting naar de N14 is nog sprake van een lage rijsnelheid. Alternatief B laat als gevolg van de extra 
capaciteitsuitbreiding een hogere rijsnelheid zien tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Hoogmade dan 
alternatief A.  

Ten opzichte van de referentiesituatie 2030 is sprake van een sterke afname van het aantal 
voertuigverliesuren. De tijd dat automobilisten in de file staan, neemt in zowel alternatief A als 
alternatief B sterk af. De afname is in alternatief B (-67%) groter dan in alternatief A (-63%) vanwege 
de extra capaciteitsuitbreiding tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Hoogmade. Het aantal 
voertuigverliesuren ligt wel hoger dan in het basisjaar 2014. Op het overige hoofdwegennet is sprake 
van een toename van het aantal voertuigverliesuren omdat op het overige deel van de A4 de 
capaciteit gelijk blijft maar de intensiteiten toenemen. Hierbij zijn er geen verschillen tussen 
alternatief A en alternatief B.  

In zowel de ochtend- als de avondspits worden de streefwaarden voor de NoMo reistijdfactoren niet 
overschreden. Ten opzichte van de referentiesituatie 2030 nemen de reistijdfactoren op alle NoMo-
trajecten af. Deze afname is in alternatief B iets groter dan in alternatief A. 

Bovenstaande analyse laat zien dat de I/C-verhoudingen, reistijdfactoren en de voertuigverliesuren 
afnemen en dat de rijsnelheden toenemen. Zowel alternatief A als alternatief B draagt daarmee bij 
aan de doelstelling van het project om de doorstroming op de A4 te verbeteren. De resultaten laten 
zien dat alternatief B sterker bijdraagt aan de doelstelling dan alternatief A. 

4.3.7 Robuustheid netwerk 

De robuustheid van het netwerk betreft de mate waarin het netwerk in staat is om bij calamiteiten 
het verkeer elders af te wikkelen. De A4 tussen Knooppunt Burgerveen en de N14 is een belangrijke 
corridor tussen Rotterdam en Amsterdam. De verbreding van de A4 zorgt ervoor dat in de 
spitsperioden meer capaciteit beschikbaar is om het verkeersaanbod op een vlotte wijze af te 
wikkelen. Het wegennet rondom de A4 is hierdoor iets robuuster dan in de referentiesituatie. De A4 
is echter niet in staat om in geval van calamiteiten op alternatieve routes zoals de A44 het extra 
verkeer op drukke momenten congestievrij af te wikkelen. Het effect op de robuustheid van het 
netwerk is dus nihil. 
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4.3.8 Filekiemen 

In de referentiesituatie 2030 zal de filezwaarte als gevolg van de bestaande filekiemen ten opzichte 
van de huidige situatie verder toenemen. In de plansituatie, waarin de capaciteit van de A4 tussen de 
N14 en Burgerveen wordt uitgebreid, wordt een deel van de bestaande filekiemen aangepakt. 

Ten behoeve van het ontwerpproces is met FOSIM een aantal simulaties uitgevoerd om het 
functioneren van de A4 te onderzoeken. Uit de simulaties blijkt dat ondanks de capaciteitsuitbreiding 
een aantal wegvakken overbelast blijft. De capaciteitsuitbreiding zorgt er immers voor dat de 
intensiteiten in de spits toenemen.  

Aan de noordzijde van het plangebied (A4 vanuit Amsterdam) geven de eerste wegvakken al 
overbelasting. In de toekomst is sprake van een filekiem bij Burgerveen bij de splitsing A4/A44. Ook 
tussen Burgerveen en Roelofarendsveen is sprake van een hoge I/C-verhouding als gevolg van de 
invoeger vanaf de N207. Door deze filekiemen rijdt er minder verkeer stroomafwaarts richting Leiden 
en Den Haag. De I/C-verhoudingen uit de FOSIM-analyses ten zuiden van Hoogmade zijn lager dan 
tussen Burgerveen en Roelofarendsveen. Omdat er minder verkeer stroomafwaarts rijdt, betekent 
dit dat alle knelpunten stroomafwaarts in de praktijk minder groot zullen zijn dan uit de simulaties 
blijkt. 

Aan de zuidzijde is de splitsing hoofdrijbaan/parallelrijbaan bij het nieuwe Knooppunt Hofvliet zwaar 
belast en vormt een nieuwe filekiem. Tussen Knooppunt Hofvliet en Roelofarendsveen is in de 
toekomstige situatie geen sprake van filekiemen op de hoofdrijbaan. In alternatief A is dat wel het 
geval op de parallelrijbaan tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Hoogmade. De uitbreiding van de 
capaciteit in alternatief B zorgt ervoor dat hier geen filekiemen te verwachten zijn. Bij Knooppunt 
Burgerveen liggen de I/C-waarden in beide alternatieven rond de 1,0. Hier is in de toekomst sprake 
van een filekiem. 

Naast de wegvakken van de A4 zijn ook de aansluitingen beoordeeld. De bestaande kruispunten bij 
de afritten Zoeterwoude-Dorp en Zoeterwoude-Rijndijk kunnen het toekomstige verkeersaanbod niet 
verwerken. Dit is overigens ook in de referentiesituatie het geval. Hierdoor ontstaat congestie op de 
N11 en de N206 maar is ook sprake van terugslag op de A4. Wanneer de kruispunten niet van extra 
afrijcapaciteit worden voorzien, zullen deze in de toekomst als filekiem voor de A4 gaan fungeren. 

4.3.9 Bereikbaarheid van woon- en werkgebieden 

Een aantal woon- en werkgebieden in de Randstad is voor een goede bereikbaarheid afhankelijk van 
de A4. Een goede doorstroming op de A4 zorgt ervoor dat de omliggende gebieden beter met de 
auto bereikbaar zijn. De knelpunten op de A4 in de referentiesituatie 2030 zorgen ervoor dat de 
bereikbaarheid van de omliggende woon- en werkgebieden onder druk staat.  

In de situatie in 2030 waarin het project is gerealiseerd verbetert de bereikbaarheid van de woon- en 
werkgebieden. In zowel alternatief A als alternatief B is sprake van lagere I/C-verhoudingen en 
nemen de rijsnelheden toe. Ook het aantal voertuigverliesuren neemt sterk af ten opzichte van de 
referentiesituatie.  
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Het positieve effect op de bereikbaarheid is in alternatief B groter dan in alternatief A. De extra 
capaciteitsuitbreiding tussen aansluiting Hoogmade en de parallelstructuur zorgt voor lagere I/C-
verhoudingen op dit deel van de A4 en leidt tot hogere rijsnelheden.  

4.4 Beschrijving verkeerskundige effecten van het project 

Reistijdfactoren 
De voorgenomen maatregelen op de A4 Burgerveen – N14 hebben een positief effect op de 
reistijden. De reistijdfactoren nemen op alle NoMo-trajecten af ten opzichte van de referentiesituatie 
2030.  

Betrouwbaarheid reistijd 
De betrouwbaarheid van de reistijd neemt als gevolg van de maatregelen op de A4 Burgerveen – N14 
toe. Zowel in de ochtend- als in de avondspits is in beide alternatieven sprake van duidelijk hogere 
rijsnelheden en lagere I/C-verhoudingen dan in de referentiesituatie. Hierbij presteert alternatief B 
beter dan alternatief A. De lagere I/C-verhoudingen zorgen ervoor dat de kans op incidenten en 
verstoring kleiner wordt. Per saldo zal hierdoor voor het gehele traject sprake zijn van een gering 
positief effect op de betrouwbaarheid van de reistijd. 

Robuustheid wegennet 
Uitbreiding van de capaciteit leidt in het algemeen tot een robuuster wegennet. Zo is de I/C-
verhouding op de A44 in de plansituatie lager dan in de referentiesituatie. Een toename van de 
robuustheid van het netwerk zorgt ervoor dat bij calamiteiten de gewijzigde verkeersstromen iets 
beter opgevangen kunnen worden. Het effect van de verbrede A4 op de robuustheid van het 
netwerk is echter nihil. 

Conclusie verkeerskundige effecten 
De capaciteitsuitbreiding van de Verkenning A4 Burgerveen – N14 zorgt ervoor dat de A4 meer 
verkeer in de spitsperioden kan afwikkelen. Op een gemiddelde werkdag nemen de 
verkeersintensiteiten met ruim 10% toe. Per saldo is de capaciteitsuitbreiding op de A4 groter dan de 
toename van de verkeersintensiteit in de spitsperioden. Dit zorgt vooral voor kortere en meer 
betrouwbare reistijden.  

De verkeerstoename zorgt ervoor dat ook de verkeersdruk ten noorden van Knooppunt Burgerveen 
toeneemt terwijl de capaciteit hier gelijk blijft. De toename van de I/C-verhoudingen en de afname 
van de rijsnelheden is beperkt maar het leidt er desondanks toe dat de voertuigverliesuren op het 
overige hoofdwegennet toenemen. 

4.5 Verkeersgegevens referentiesituatie (zonder project) in 2030-Laag 

4.5.1 Verkeersintensiteiten en verkeersprestatie 

Verkeersintensiteit 
In Tabel 4.26 zijn de etmaalintensiteiten voor het personen- en vrachtverkeer weergegeven. 
Intensiteiten gelden voor een gemiddelde werkdag, beide rijrichtingen opgeteld en afgerond op 
duizendtallen. 
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Nr Wegvak Personen-

verkeer 

Vracht-

verkeer 

Motor-

voertuigen 

01 A4 Nieuw-Vennep - Knooppunt Burgerveen 200.000 13.000 212.000

02 A4 Knooppunt Burgerveen - Roelofarendsveen 171.000 13.000 184.000

03 A4 Roelofarendsveen - Hoogmade 211.000 23.000 234.000

04 A4 Hoogmade - Zoeterwoude-Rijndijk 199.000 22.000 221.000

05 A4 Zoeterwoude-Rijndijk - Zoeterwoude-Dorp 125.000 18.000 143.000

06 A4 Hofvliet - Leidschendam 119.000 18.000 137.000

07 A4 Leidschendam - Knooppunt Prins Clausplein 127.000 18.000 146.000

08 RijnlandRoute A4 - A44 148.000 20.000 169.000 

09 A44 Knooppunt Burgerveen - Oude Wetering 151.000 20.000 171.000

10 A44 Noordwijkerhout - Warmond 179.000 22.000 202.000

Tabel 4.26: Omvang personen- en vrachtverkeer per etmaal op thermometerpunten op de A4 in situatie in 2030 
Laag zonder project (referentiesituatie, gemiddelde werkdag) 

Tabel 4.27 geeft de etmaalintensiteiten voor het personen- en vrachtverkeer weergegeven op het 
overige hoofdwegennet.  

Nr Wegvak Personen-

verkeer 

Vracht-

verkeer 

Motor-

voertuigen 

11 RijnlandRoute A4 - A44 36.000 4.000 40.000

12 A44 Knooppunt Burgerveen - Oude Wetering 62.000 5.000 66.000

13 A44 Noordwijkerhout - Warmond 67.000 5.000 72.000

14 A44 Noordwijk - Oegstgeest 67.000 6.000 73.000

15 N44 Wassenaar - De Kievit 47.000 4.000 50.000

16 N44 N14 - Van Alkemadelaan 27.000 2.000 29.000

17 A12 Knooppunt Prins Clausplein - Voorburg 140.000 7.000 147.000

18 A12 Ypenburg - Knooppunt Prins Clausplein 126.000 9.000 135.000

19 N440 N44 - Witttenburgerweg 40.000 2.000 43.000

20 N14 Heuvelweg - Bezuidenhoutseweg 27.000 1.000 28.000

21 N445 Zuidweg - Leidseweg 7.000 1.000 8.000

22 N446 A4 - Persant Snoepweg 14.000 1.000 15.000

23 N206 Hofvlietweg - Lammenschansweg 36.000 3.000 38.000

24 N206 Ehrenfestweg - A44 42.000 4.000 46.000

25 N207 Valutaweg - Knooppunt Burgerveen 26.000 4.000 30.000

26 N207 Weteringweg - Knooppunt Burgerveen 27.000 4.000 31.000

27 N207 Eisenhowerlaan - N446 27.000 4.000 31.000

28 N446 Zuideinde - A4 8.000 1.000 9.000

29 N11 Burgemeester Smeetsweg - A4 49.000 6.000 54.000

30 N206 Dirk van Santhorstweg - A4 20.000 3.000 23.000

31 A9 Badhoevedorp - Knooppunt Badhoevedorp 118.000 8.000 125.000
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Nr Wegvak Personen-

verkeer 

Vracht-

verkeer 

Motor-

voertuigen 

32 A6 Aalsmeer - Knooppunt Badhoevedorp 137.000 9.000 145.000

33 A5 Knooppunt Raasdorp - Knooppunt De Hoek 73.000 6.000 79.000

34 N201 Oude Meer - Koolhovenlaan 34.000 6.000 40.000

35 N201 Koolhovenlaan - A4 29.000 6.000 35.000

36 N201 Rijnlanderweg - Van Heuven Goedhartlaan 48.000 3.000 51.000

Tabel 4.27: Omvang personen- en vrachtverkeer per etmaal op thermometerpunten in situatie in 2030L zonder 
project (referentiesituatie, gemiddelde werkdag) 

Ontwikkeling verkeersprestatie 
Tabel 4.6 geeft de ontwikkeling weer van de verkeersprestatie in de situatie zonder project A4 N14 - 
Burgerveen. In de tabel zijn de indices weergegeven ten opzichte van het aantal voertuigkilometers 
per etmaal in het studiegebied in het basisjaar van het NRM (2014). 

2014 2030 Laag 

Projectgebied (A4 Burgerveen – N14) 100 125 

Overig hoofdwegennet binnen studiegebied 100 114

Onderliggend wegennet binnen studiegebied 100 109

Tabel 4.28: Index voertuigkilometers: Ontwikkeling verkeersprestatie in situatie in 2030 Laag zonder project 
(referentiesituatie) 

Ten opzichte van het basisjaar neemt de verkeersprestatie in 2030 toe. Deze toename is op de A4 
Burgerveen – N14 (studiegebied) sterker dan op het overige hoofdwegennet. De sterkere toename is 
te verklaren door de verbreding van de A4 tussen Leiden en de N14, de realisatie van de 
RijnlandRoute en de capaciteitsuitbreiding op de A4 Haaglanden - N14. Ten opzichte van het hoge 
WLO-scenario (2030 Hoog) is de toename van de verkeersprestatie in het studiegebied duidelijk lager 
(125 vs. 144). 

Ook op het onderliggende wegennet is in het lage groeiscenario sprake van een toename van de 
verkeersprestatie tussen 2014 en 2030. Tabel 4.29 geeft per gemeente de ontwikkeling weer van de 
verkeersprestatie in de situatie zonder project A4 Burgerveen – N14 op het onderliggend wegennet. 

2014 2030

Index voertuigkilometers Den Haag 100 119

Index voertuigkilometers Leidschendam-Voorburg 100 98

Index voertuigkilometers Wassenaar 100 90

Index voertuigkilometers Voorschoten 100 98

Index voertuigkilometers Leiden 100 89 

Index voertuigkilometers Leiderdorp 100 96 

Index voertuigkilometers Alphen aan de Rijn 100 107

Index voertuigkilometers Kaag en Braassen 100 102

Index voertuigkilometers Katwijk-Oegstgeest 100 107

Index voertuigkilometers Noordwijk-Noordwijkerhout-Lisse 100 96
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2014 2030

Index voertuigkilometers Haarlemmermeer-Aalsmeer 100 114

Index voertuigkilometers Teylingen 100 116

Index voertuigkilometers Rijswijk 100 107

Index voertuigkilometers Zoetermeer 100 103

Index voertuigkilometers Delft 100 107

Index voertuigkilometers Zoeterwoude 100 100

Tabel 4.29: Ontwikkeling verkeersprestatie in situatie in 2030 Laag zonder project (referentiesituatie) per 
gemeente 

4.5.2 Reistijdfactor 

Tabel 4.8 geeft de reistijdfactoren op de relevante NoMo-trajecten weer in de situatie zonder project. 

Traject Streefwaarde Reistijdfactor 

ochtendspits 

Reistijdfactor 

avondspits 

A4-knpt Badhoevedorp (A9)→Zoeterwoude Rijndijk (N11) 1,5 1,2 1,2

A4-Zoeterwoude Rijndijk (N11)→knpt Badhoevedorp (A9) 1,5 1,3 1,0

A4-Zoeterwoude Rijndijk (N11)→Leidschendam (N14) 1,5 1,4 1,1

A4-Leidschendam (N14)→Zoeterwoude Rijndijk (N11) 1,5 1,1 1,1 

Tabel 4.30: Reistijdfactoren op de relevante NoMo-trajecten in situatie in 2030 Laag zonder project 
(referentiesituatie) 

In de toekomstige situatie 2030 Laag wordt de streefwaarde van 1,5 volgens de berekening met het 
NRM verkeersmodel nergens overschreden. In de huidige situatie is juist sprake van een 
overschrijding op de trajecten Knooppunt Badhoevedorp (A9)→Zoeterwoude Rijndijk (N11) en 
Leidschendam (N14)→Zoeterwoude Rijndijk (N11). De reis�jdfactoren in het NRM liggen in 2030 op 
enkele trajecten lager dan in de huidige situatie 2017. Dit kan te maken hebben met reeds geplande 
verbeteringen zoals de vierde rijstrook op de A4 tussen de N14 en Knooppunt Hofvliet. Deze 
verbreding is er nog niet in de huidige situatie maar is wel opgenomen in de referentiesituatie 2030.  

4.5.3 Benutting wegennet in de spits 

De benutting van het wegennet in de spits wordt in beeld gebracht op basis van de verhouding 
tussen de intensiteit en de capaciteit: de I/C-verhouding. Tabel 4.31 geeft aan op welke wijze de I/C-
verhouding wordt beoordeeld. 

I/C-verhouding wegvak Capaciteit Omschrijving

> 0,90 Weinig/geen restcapaciteit Kans op congestie en wachttijd door stilstand

0,80 t/m 0,90 Beperkte restcapaciteit Druk, lagere snelheden

< 0,80 Voldoende restcapaciteit Goede doorstroming

Tabel 4.31: Beoordeling I/C-verhouding 
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Figuur 4-12 laat de I/C-verhoudingen per richting zien in de ochtendspits. 
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Figuur 4-12: Benutting wegennet ochtendspits (situatie in 2030L zonder project, referentiesituatie) 

Op een aantal wegvakken blijft de I/C-verhouding in de toekomst lager dan 0,9. Wanneer de I/C-
verhouding tussen 0,8 en 0,9 ligt (geel), is sprake van een drukke verkeerssituatie met lagere 
snelheden. Bij I/C-verhoudingen lager dan 0,8 is sprake van een goede doorstroming.  
In de situatie zonder project is sprake van een I/C-verhouding die hoger is dan 0,9 op grote delen van 
het traject tussen Knooppunt Burgerveen en de N14. In dat geval is in de praktijk sprake van kans op 
congestie en wachttijd door stilstaand verkeer: 

1. In de ochtendspits is de I/C-verhouding op het wegvak tussen Knooppunt Burgerveen en 
aansluiting 5 (Roelofarendsveen) hoger dan 0,9. In de referentiesituatie heeft dit wegvak 
drie rijstroken waarbij ter hoogte van het Ringvaartaquaduct de rijstroken gesplitst worden.  
De exacte I/C-verhouding is hier 0,94 wat in de praktijk dus betekent dat hier sprake is van 
kans op congestie en wachttijd door stilstaand verkeer. 

2. De I/C-verhouding op het wegvak tussen aansluiting 5 (Roelofarendsveen) en Knooppunt 
Burgerveen is hoger dan 0,9. In de referentiesituatie liggen hier drie rijstroken met een I/C-
verhouding van 0,92. 

3. Tussen Hoogmade en Roelofarendsveen is de I/C-verhouding 0,91.  
4. De I/C-verhouding bedraagt ter hoogte van de verdiepte ligging bij Leiden 0,98 in noordelijke 

rijrichting. Hier is in de ochtendspits geen sprake van restcapaciteit. 
5. De hoofdrijbaan tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Knooppunt Hofvliet heeft in de 

ochtendspits een I/C-verhouding van 0,93.  
6. De hoofdrijbaan tussen Knooppunt Hofvliet en Zoeterwoude- Rijndijk heeft in de 

ochtendspits een I/C-verhouding van 0,94.  
7. De parallelbaan tussen Knooppunt Hofvliet en Vlietland bestaat uit twee rijstroken. De I/C-

verhouding bedraagt hier 0,92.  
8. In zuidelijk rijrichting liggen in de referentiesituatie tussen Knooppunt Hofvliet en aansluiting 

Leidschendam (N14) vier rijstroken. De toekomstige I/C-verhouding in de ochtendspits 
bedraagt 0,95.  

Ten opzichte van het scenario 2030 Hoog liggen de I/C-verhoudingen iets lager. De verschillen zijn 
echter klein. 

Figuur 4-13 laat de I/C-verhoudingen per richting zien in de avondspits.  

8
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Figuur 4-13: Benutting wegennet avondspits (situatie in 2030L zonder project, referentiesituatie)  

Ook in de avondspits is in de situatie zonder project sprake van een hoge I/C-verhouding op grote 
delen van het traject tussen Knooppunt Burgerveen en de N14: 

1. In de avondspits is de I/C-verhouding op het wegvak tussen Knooppunt Burgerveen en 
aansluiting 5 (Roelofarendsveen) hoger dan 0,9. In de referentiesituatie heeft dit wegvak 
drie rijstroken waarbij ter hoogte van het Ringvaartaquaduct de rijstroken gesplitst worden.  
De exacte I/C-verhouding is hier 0,92 wat in de praktijk dus betekent dat hier sprake is van 
kans op congestie en wachttijd door stilstaand verkeer. 

2. De I/C-verhouding op het wegvak tussen aansluiting 5 (Roelofarendsveen) en Knooppunt 
Burgerveen is hoger dan 0,9. In de referentiesituatie liggen hier drie rijstroken met een I/C-
verhouding van 0,92. 

3. Tussen Roelofarendsveen en Hoogmade is de I/C-verhouding 0,91.  
4. De I/C-verhouding bedraagt ter hoogte van de verdiepte ligging bij Leiden 0,95 in zuidelijke 

rijrichting. 
5. De I/C-verhouding bedraagt ter hoogte van de verdiepte ligging bij Leiden 0,96 in noordelijke 

rijrichting. 
6. De hoofdrijbaan tussen Knooppunt Hofvliet en Zoeterwoude-Rijndijk heeft in de avondspits 

een I/C-verhouding van 0,93.  

Ten opzichte van het scenario 2030 Hoog liggen de I/C-verhoudingen in de avondspits lager. De 
verschillen zijn beperkt maar wel iets groter dan in de ochtendspits. 

4.5.4 Rijsnelheid in de spits 

Met het verkeersmodel is de toekomstige gemiddelde rijsnelheid in beeld gebracht voor beide 
spitsperioden. Figuur 4-14 laat de gemiddelde afgewikkelde rijsnelheid voor personenauto’s zien in 
de ochtendspits.  
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Figuur 4-14: Gemiddelde afgewikkelde rijsnelheid voor personenauto’s in de ochtendspits (situatie in 2030L 
zonder project, referentiesituatie)  

In de ochtendspits is op een groot aantal wegvakken de gemiddelde snelheid lager dan 50 km/uur: 

1. Op de A4 tussen Hoofddorp en Knooppunt Burgerveen is de snelheid lager dan 50 km/uur. 
Dit wordt veroorzaakt door een hoge I/C-verhouding nabij parkeerterrein Den Ruygen Hoek.  

2. De hoge I/C-verhouding nabij het Ringvaartaquaduct zorgt ervoor dat de snelheid in 
zuidelijke rijrichting lager is dan 50 km/uur.  

3. Ook ten zuiden van het Ringvaartaquaduct zorgt de hoge I/C-verhouding ervoor dat de 
snelheid in zuidelijke rijrichting lager is dan 50 km/uur.  

4. De hoge I/C-verhouding op het laatste deel van de oprit vanaf Zoeterwoude-Rijndijk zorgt er, 
in combinatie met de hoge I/C-verhouding op de A4, voor dat de rijsnelheid op de oprit lager 
is dan 25 km/uur.   

5. De rijsnelheid tussen Knooppunt Hofvliet en Vlietland is lager dan 50 km/uur. Dit wordt 
veroorzaakt door de hoge I/C-verhouding op de A4 richting Leidschendam. 

De rijsnelheden in de ochtendspits liggen in het lage scenario in 2030 hoger dan in het hoge scenario. 
De verschillen in rijsnelheden zijn groter dan de verschillen in I/C-verhoudingen. 

Figuur 4-15 de gemiddelde afgewikkelde rijsnelheid voor personenauto’s zien in de avondspits.  
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Figuur 4-15: Gemiddelde afgewikkelde rijsnelheid voor personenauto’s in de avondspits (situatie in 2030L zonder 
project, referentiesituatie)  

In de avondspits is op één wegvak de gemiddelde snelheid lager dan 50 km/uur: 

1. De hoge I/C-verhouding op het laatste deel van de oprit vanaf Zoeterwoude-Rijndijk zorgt er, 
in combinatie met de hoge I/C-verhouding op de A4, voor dat de rijsnelheid op de oprit lager 
is dan 25 km/uur.  

De lage rijsnelheden in zowel de ochtend- als de avondspits laten zien dat in een situatie zonder 
verbreding van de A4 er sprake zal zijn van congestie op delen van de A4. De rijsnelheden liggen in 
het lage scenario echter duidelijk hoger dan in het hoge scenario. Een verbreding van de A4 zoals 
voorgesteld in de plansituatie kan de doorstroming op de A4 echter ook in het lage scenario 
verbeteren. 

4.5.5 Ontwikkeling congestie 

Tabel 4.32 geeft de ontwikkeling van de congestie in het studiegebied weer. Dit op basis van het 
aantal voertuigverliesuren op het hoofdwegennet. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de A4 
Burgerveen – N14 en het overige hoofdwegennet in het studiegebied zoals de A44, de A4 ten 
noorden van Knooppunt Burgerveen en de A4 ten zuiden van de N14. Met behulp van indices is het 
verschil in aantal voertuigverliesuren per etmaal weergegeven in het studiegebied ten opzichte van 
het basisjaar van het NRM (2014). 

2014 2030 Laag

Index voertuigverliesuren A4 N14 - Burgerveen 100 209 

Index voertuigverliesuren overig hoofdwegennet 100 119

Tabel 4.32: Ontwikkeling congestie studiegebied in situatie in 2030 Laag zonder project (referentiesituatie) 

Ten opzichte van 2014 neemt het aantal voertuigverliesuren en daarmee de congestie op de A4 
tussen Knooppunt Burgerveen en de N14 toe. Dit ligt in lijn met de verwachte toename van de 
verkeersintensiteiten ten opzichte van de huidige situatie. Ook op het overige hoofdwegennet is 
sprake van een toename van het aantal voertuigverliesuren maar die is minder sterk dan tussen 
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Knooppunt Burgerveen en de N14. Ten opzichte van het hoge scenario (2030-Hoog) is de toename 
van het aantal voertuigverliesuren in het studiegebied duidelijk lager (209 vs 367).  

4.5.6 Beschrijving van de verkeerskundige situatie 

In de situatie in 2030 Laag waarin het project niet is gerealiseerd is op grote delen van de A4 in zowel 
de ochtend- als de avondspits sprake van hoge I/C-verhoudingen die leiden tot kans op congestie en 
wachttijd door stilstaand verkeer. Dit is met name in de ochtendspits terug te zien in de relatief lage 
rijsnelheden in de spits. Nabij Knooppunt Burgerveen, het Ringvaartaquaduct, Zoeterwoude-Rijndijk 
en Knooppunt Hofvliet ligt de rijsnelheid in de ochtendspits lager dan 50 km/uur. In de avondspits 
liggen de rijsnelheden in het lage scenario relatief hoog. 

Ten opzichte van het basisjaar 2014 is sprake van een stijging van het aantal voertuigverliesuren. De 
tijd dat automobilisten in de file staan, neemt dus ook in het lage scenario toe. Ook op het overige 
hoofdwegennet is sprake van een toename maar die is duidelijk minder dan tussen Knooppunt 
Burgerveen en de N14. De toename van het aantal voertuigverliesuren is in het studiegebied sterker 
dan de toename van het aantal voertuigkilometers.  

Ondanks de toename van het aantal voertuigverliesuren, is het effect op de reistijdfactoren op 
NoMo-trajecten beperkt. De reistijdfactor wordt op geen enkel NoMo-traject overschreden. Ten 
opzichte van de huidige situatie is sprake van een verbetering omdat in de referentiesituatie 2030 al 
een aantal infrastructurele verbetering op de A4 is voorzien. 

4.5.7 Robuustheid netwerk 

De A4 tussen Knooppunt Burgerveen en de N14 is een belangrijke corridor tussen Rotterdam en 
Amsterdam. In de spitsperioden is de capaciteit ontoereikend om het verkeersaanbod op een vlotte 
wijze af te wikkelen. Tussen Amsterdam en Den Haag vormt de A44 een alternatief maar ook deze 
route heeft onvoldoende restcapaciteit. Het wegennet rondom de A4 is hierdoor ook in het lage 
scenario niet robuust.  

4.5.8 Filekiemen 

De A4 ter hoogte van Leiden kampt met structurele doorstromingsproblemen. In de huidige situatie 
komt de A4 zes keer voor in de dagelijkse file top 50. Figuur 4-6 geeft de filekiemen weer rondom de 
A4. In de referentiesituatie 2030 neemt het verkeer op de A4 ook in het lage scenario toe als gevolg 
van de autonome ontwikkelingen. Wanneer de bestaande filekiemen niet worden aangepakt, zal de 
filezwaarte ten opzichte van de huidige situatie verder toenemen. De filekiemen blijven gelijk maar 
de negatieve effecten op doorstroming nemen toe. 

4.5.9 Bereikbaarheid van woon- en werkgebieden 

Een aantal woon- en werkgebieden in de Randstad is voor een goede bereikbaarheid afhankelijk van 
de A4. Een goede doorstroming op de A4 zorgt ervoor dat de omliggende gebieden beter met de 
auto bereikbaar zijn. Figuur 4-7 laat de belangrijkste woon- en werkgebieden zien waarvoor de 
bereikbaarheid in belangrijke mate door de A4 wordt beïnvloed. In de situatie in 2030 (Laag) waarin 
het project niet is gerealiseerd is op grote delen van de A4 tussen Knooppunt Burgerveen en de N14 
in zowel de ochtend- als de avondspits sprake van hoge I/C-verhoudingen. Deze hoge I/C-
verhoudingen leiden tot kans op congestie en wachttijd door stilstaand verkeer. De rijsnelheden zijn 
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als gevolg hiervan met name in de ochtendspits relatief laag en de voertuigverliesuren nemen ten 
opzichte van het basisjaar 2014 duidelijk toe. De knelpunten op de A4 zorgen ervoor dat de 
bereikbaarheid van de omliggende woon- en werkgebieden in de referentiesituatie 2030 (scenario 
Laag) onder druk staat.  

4.6 Verkeersgegevens in 2030-Laag in situatie met project 

4.6.1 Verkeersintensiteit en ontwikkeling verkeersprestatie 

Verkeersintensiteit 
In Tabel 4.33 zijn de etmaalintensiteiten voor het personen- en vrachtverkeer weergegeven op de A4 
voor alternatief A. Intensiteiten gelden voor een gemiddelde werkdag, beide rijrichtingen opgeteld 
en afgerond op duizendtallen.  

Nr Wegvak Personen-

verkeer 

Vracht-

verkeer 

Motor-

voertuigen 

Verschil

referentie 

01 A4 Knooppunt Badhoevedorp - Schiphol 202.000 13.000 215.000 1%

02 A4 Schiphol - Knooppunt De Hoek 173.000 13.000 186.000 1%

03 A4 Hoofddorp - Hoofddorp-Zuid 215.000 23.000 238.000 2%

04 A4 Nieuw-Vennep - Knooppunt Burgerveen 203.000 22.000 225.000 2%

05 A4 Knooppunt Burgerveen - Roelofarendsveen 135.000 19.000 154.000 7%

06 A4 Roelofarendsveen - Hoogmade 129.000 18.000 148.000 8%

07 A4 Hoogmade - Zoeterwoude-Rijndijk 139.000 19.000 158.000 8%

08 A4 Zoeterwoude-Rijndijk - Zoeterwoude-Dorp 158.000 21.000 179.000 6%

09 A4 Hofvliet - Leidschendam 160.000 20.000 180.000 5%

10 A4 Leidschendam - Knooppunt Prins Clausplein 187.000 22.000 209.000 4%

Tabel 4.33: Omvang personen- en vrachtverkeer per etmaal op thermometerpunten A4 in situatie met project 
bij alternatief A (2030L, gemiddelde werkdag) 

Tabel 4.34 geeft de etmaalintensiteiten voor het personen- en vrachtverkeer weergegeven op het 
overige hoofdwegennet.  

Nr Wegvak Personen-

verkeer 

Vracht-

verkeer 

Motor-

voertuigen 

Verschil

referentie 

11 RijnlandRoute A4 - A44 36.000 4.000 40.000 -1%

12 A44 Knooppunt Burgerveen - Oude Wetering 59.000 5.000 63.000 -5%

13 A44 Noordwijkerhout - Warmond 64.000 5.000 69.000 -5%

14 A44 Noordwijk - Oegstgeest 63.000 5.000 69.000 -5%

15 N44 Wassenaar - De Kievit 44.000 4.000 48.000 -6%

16 N44 N14 - Van Alkemadelaan 26.000 2.000 28.000 -4%

17 A12 Knooppunt Prins Clausplein - Voorburg 142.000 7.000 149.000 1%

18 A12 Ypenburg - Knooppunt Prins Clausplein 126.000 9.000 135.000 0%

19 N440 N44 - Witttenburgerweg 40.000 2.000 42.000 -1% 

20 N14 Heuvelweg - Bezuidenhoutseweg 26.000 1.000 27.000 -2%

21 N445 Zuidweg - Leidseweg 7.000 1.000 7.000 -3%
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Nr Wegvak Personen-

verkeer 

Vracht-

verkeer 

Motor-

voertuigen 

Verschil

referentie 

22 N446 A4 - Persant Snoepweg 15.000 1.000 15.000 3%

23 N206 Hofvlietweg - Lammenschansweg 36.000 3.000 39.000 2%

24 N206 Ehrenfestweg - A44 41.000 4.000 45.000 -2%

25 N207 Valutaweg - Knooppunt Burgerveen 27.000 4.000 31.000 3%

26 N207 Weteringweg - Knooppunt Burgerveen 27.000 4.000 30.000 -1%

27 N207 Eisenhowerlaan - N446 26.000 4.000 30.000 -2%

28 N446 Zuideinde - A4 9.000 1.000 9.000 1%

29 N11 Burgemeester Smeetsweg - A4 49.000 6.000 55.000 1%

30 N206 Dirk van Santhorstweg - A4 20.000 3.000 23.000 0%

31 A9 Badhoevedorp - Knooppunt Badhoevedorp 118.000 8.000 125.000 0%

32 A6 Aalsmeer - Knooppunt Badhoevedorp 137.000 9.000 146.000 0%

33 A5 Knooppunt Raasdorp - Knooppunt De Hoek 74.000 6.000 80.000 1%

34 N201 Oude Meer - Koolhovenlaan 34.000 6.000 40.000 1%

35 N201 Koolhovenlaan - A4 29.000 6.000 36.000 0%

36 N201 Rijnlanderweg - Van Heuven Goedhartlaan 48.000 3.000 51.000 0%

Tabel 4.34: Omvang personen- en vrachtverkeer per etmaal op thermometerpunten in situatie in 2030L met 
project bij alternatief A (2030L, gemiddelde werkdag) 

A4 De capaciteitsuitbreiding op de A4 Burgerveen – N14 heeft een verkeersaantrekkende werking en 
leidt daardoor tot een toename van de verkeersintensiteiten op de A4. Tussen Knooppunt 
Badhoevedorp en Knooppunt Burgerveen is de toename relatief beperkt: 1%-2%. Tussen Knooppunt 
Burgerveen en Zoeterwoude-Rijndijk is sprake van een sterkere toename: 6% - 8%. Tussen 
Zoeterwoude-Rijndijk en het Prins Clausplein is sprake van een toename tussen 4% en 6%.   
De toename op de corridor A4 is beperkt gezien de kleine toename aan de noordzijde en aan de 
zuidzijde. 

A44 De verkeersintensiteiten op de A44 en de N44 nemen met circa 5% af. Door de verbeterde 
doorstroming op de A4 wordt de parallelle route via de A44 minder interessant. Ook de 
RijnlandRoute, als verbindingsweg tussen de A44 en de A4, laat hierdoor een kleine afname van 1% 
zien. Vergelijkbare afnames zijn te zien op de N440 (-1%) en de N14 (-2%).  

A12 De verkeerseffecten op de A12 zijn klein. Tussen het Prins Clausplein en Voorburg is sprake van 1% 
toename. Aan de oostzijde van het Prins Clausplein is geen sprake van een verkeerseffect. 

Leiden Op het onderliggend wegennet rondom Leiden is sprake van een afname van verkeer op de N445. 
Door de betere doorstroming op de A4 is het voor verkeer naar Leiden interessanter om langer over 
de A4 te rijden en via andere toegangswegen naar Leiden te rijden. Hierdoor nemen de intensiteiten 
op de N446 en de N206 richting Leiden met 3% en 2% toe. De toename op deze wegen wordt ook 
veroorzaakt door de eerder beschreven verschuiving van de A44 naar de A4. Gelijktijdig neemt de 
verkeersdruk aan de westzijde van Leiden (N206) met 2% af.  

Overig Rondom Hoofddorp/Schiphol zijn de effecten op het onderliggend hoofdwegennet verwaarloosbaar 
klein (0%-1%). Nabij Burgerveen is op de N207 vanuit Nieuw-Vennep sprake van 3% meer verkeer. Dit 
is een gevolg van de verkeersaantrekkende werking van de verbrede A4 richting Den Haag. Aan de 
andere zijde van de A4 is op de N207 juist sprake van een afname van verkeer (-1%). De 
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verkeersaantrekkende werking van de A4 wordt hier teniet gedaan door een vermindering van het 
sluipverkeer over de N207 richting Alphen aan den Rijn. Deze vermindering is verderop ook te zien op 
bij Alphen aan de Rijn. Hier is sprake van 2% afname van verkeer. De verkeersaantrekkende werking 
van de A4 zorgt aan de oostzijde van de A4 voor een toename op de wegen naar de A4. Op de N446 
(+1%) en de N11 (+1%) is sprake van een kleine verkeerstoename.  

Ontwikkeling verkeersprestatie 
Tabel 4.35 geeft de ontwikkeling weer van de verkeersprestatie in de situatie met project A4 
Burgerveen – N14 bij alternatief A. In de tabel zijn de indices van de plansituatie (2030 Laag) 
weergegeven ten opzichte van het aantal voertuigkilometers per etmaal in het studiegebied in het 
basisjaar van het NRM (2014).  

2014 2030 Laag 

referentie 

2030 Laag 

alternatief A 

Verschil met 

referentiesituatie 

Projectgebied (A4 Burgerveen – N14) 100 125 133 7%

Overig hoofdwegennet binnen studiegebied 100 114 115 1%

Onderliggend wegennet binnen studiegebied 100 109 108 -1%

Tabel 4.35: Index voertuigkilometers: Omvang verkeersprestatie per etmaal in situatie met project (alternatief A) 

Ten opzichte van het basisjaar 2014 neemt de verkeersprestatie op zowel het hoofdwegennet als het 
onderliggend wegennet toe. De toename op het hoofdwegennet is groter dan op het onderliggend 
wegennet. Ten opzichte van de referentiesituatie10 (2030 Laag) is in de plansituatie (2030 Laag) in het 
studiegebied sprake van 7% toename. Op het overige hoofdwegennet bedraagt de toename 1%. Op 
het onderliggend wegennet is sprake van een kleine afname (1%). De afname van verkeer op 
sluiproutes is sterker dan de toename op de wegen die het verkeer naar de verbrede A4 leiden. 

Tabel 4.36 geeft per gemeente de ontwikkeling weer van de verkeersprestatie in de situatie met 
project A4 Burgerveen – N14 op het onderliggend wegennet. 

10 In de referentiesituatie is de verbreding van de A4 Vlietland en de RijnlandRoute al opgenomen. 
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2014 2030

referentie 

2030

alternatief A 

Verschil met 

referentiesituatie 

Index voertuigkilometers Den Haag 100 125 133 7%

Index voertuigkilometers Leidschendam-Voorburg 100 114 115 1% 

Index voertuigkilometers Wassenaar 100 109 108 -1% 

Index voertuigkilometers Voorschoten 100 119 118 -1%

Index voertuigkilometers Leiden 100 98 99 0%

Index voertuigkilometers Leiderdorp 100 90 89 -1%

Index voertuigkilometers Alphen aan de Rijn 100 98 98 0%

Index voertuigkilometers Kaag en Braassen 100 89 88 -1%

Index voertuigkilometers Katwijk-Oegstgeest 100 96 97 1%

Index voertuigkilometers Noordwijk-Noordwijkerhout-Lisse 100 107 106 -1%

Index voertuigkilometers Haarlemmermeer-Aalsmeer 100 102 101 -1%

Index voertuigkilometers Teylingen 100 107 106 -1%

Index voertuigkilometers Rijswijk 100 96 95 -1%

Index voertuigkilometers Zoetermeer 100 114 112 -2%

Index voertuigkilometers Delft 100 116 115 -1%

Index voertuigkilometers Zoeterwoude 100 107 108 1%

Tabel 4.36: Omvang verkeersprestatie per etmaal in situatie met project per gemeente (alternatief A) 

4.6.2 Reistijdfactor 

Tabel 4.37 geeft de reistijdfactoren op de relevante NoMo-trajecten weer in de situatie met project 
volgens alternatief A in de ochtendspits. Tabel 4.38 geeft de reistijdfactoren op de relevante NoMo-
trajecten weer in de situatie met project volgens alternatief A in de avondspits. 

Traject Streefwaarde Reistijdfactor 

Referentie 

Reistijdfactor 

Alternatief A 

A4-knpt Badhoevedorp (A9)→Zoeterwoude Rijndijk (N11) 1,5 1,2 1,0

A4-Zoeterwoude Rijndijk (N11)→knpt Badhoevedorp (A9) 1,5 1,3 1,3 

A4-Zoeterwoude Rijndijk (N11)→Leidschendam (N14) 1,5 1,4 1,1

A4-Leidschendam (N14)→Zoeterwoude Rijndijk (N11) 1,5 1,1 1,0

Tabel 4.37: Reistijdfactoren op de relevante NoMo-trajecten ochtendspits in situatie in 2030L met project 
(alternatief A) 
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Traject Streefwaarde Reistijdfactor 

Referentie 

Reistijdfactor 

Alternatief A 

A4-knpt Badhoevedorp (A9)→Zoeterwoude Rijndijk (N11) 1,5 1,2 1,1

A4-Zoeterwoude Rijndijk (N11)→knpt Badhoevedorp (A9) 1,5 1,0 1,0

A4-Zoeterwoude Rijndijk (N11)→Leidschendam (N14) 1,5 1,1 1,0

A4-Leidschendam (N14)→Zoeterwoude Rijndijk (N11) 1,5 1,1 1,0

Tabel 4.38: Reistijdfactoren op de relevante NoMo-trajecten avondspits in situatie in 2030L met project 
(alternatief A) 

In de toekomstige situatie 2030 blijven in het lage scenario de reistijdfactoren lager dan de 
streefwaarde van 1,5. In zowel de ochtend- als de avondspits worden de streefwaarden niet 
overschreden. Ten opzichte van de referentiesituatie 2030 nemen de reistijdfactoren op alle NoMo-
trajecten af.  

4.6.3 Benutting wegennet in de spits 

De benutting van het wegennet in de spits wordt in beeld gebracht op basis van de verhouding 
tussen de intensiteit en de capaciteit: de I/C-verhouding. Tabel 4.39 geeft aan op welke wijze de I/C-
verhouding wordt beoordeeld. 

I/C-verhouding wegvak Capaciteit Omschrijving

> 0,90 Weinig/geen restcapaciteit Kans op congestie en wachttijd door stilstand

0,80 t/m 0,90 Beperkte restcapaciteit Druk, lagere snelheden 

< 0,80 Voldoende restcapaciteit Goede doorstroming

Tabel 4.39: Beoordeling I/C-verhouding 

Figuur 4-16 laat de I/C-verhoudingen per richting zien in de ochtendspits in de situatie in het lage 
scenario 2030 met project. De wegvakken met weinig of geen restcapaciteit worden onder de figuren 
toegelicht. 
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Figuur 4-16: Benutting wegennet ochtendspits (situatie in 2030L met project, plansituatie) 

1

2
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Op een groot aantal wegvakken is als gevolg van de capaciteitsuitbreiding sprake van een lagere I/C-
verhouding dan in de referentiesituatie. De verbeterde doorstroming zorgt er echter voor dat meer 
verkeer van de A4 gebruik gaat maken. Hierdoor blijven er wegvakken waar de I/C-verhouding in de 
ochtendspits hoger is dan 0,9. 

Wanneer de I/C-verhouding tussen 0,8 en 0,9 ligt (geel), is sprake van een drukke verkeerssituatie 
met lagere snelheden. Bij I/C-verhoudingen lager dan 0,8 is sprake van een goede doorstroming. In 
de situatie zonder project is sprake van een I/C-verhouding die hoger is dan 0,9 op grote delen van 
het traject tussen de N14 en Knooppunt Burgerveen. In dat geval is in de praktijk sprake van kans op 
congestie en wachttijd door stilstaand verkeer. 

1. In de ochtendspits is de I/C-verhouding op de wegvakken van de A4 in Knooppunt 
Burgerveen hoger dan 0,9. In de referentiesituatie lagen de I/C-verhoudingen lager dan 0,9. 
De toename wordt veroorzaakt door de verschuiving van de A44 naar de A4 in combinatie 
met de toename op de A4-corridor. De I/C-verhouding is in de plansituatie in noordelijke 
rijrichting 0,92 en in zuidelijke rijrichting 0,91. 

2. De I/C-verhouding op de afrit A4 naar de N14 bedraagt 0,91. 

Figuur 4-17 laat de I/C-verhoudingen per richting zien in de avondspits.  
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Figuur 4-17: Benutting wegennet avondspits (situatie in 2030L met project, plansituatie)  

In de avondspits is in de situatie met project in het lage scenario geen sprake hoge I/C-verhoudingen 
op het traject tussen de N14 en de Knooppunt Burgerveen.  

4.6.4 Rijsnelheid in de spits 

Met het verkeersmodel is de toekomstige gemiddelde rijsnelheid in beeld gebracht voor beide 
spitsperioden. Figuur 4-18 laat de gemiddelde afgewikkelde rijsnelheid voor personenauto’s zien in 
de ochtendspits.  
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Figuur 4-18: Gemiddelde afgewikkelde rijsnelheid voor personenauto’s in de ochtendspits (situatie in 2030L met 
project, plansituatie)  

In de ochtendspits is de gemiddelde snelheid op een groot aantal wegvakken toegenomen ten 
opzichte van de referentiesituatie. Desondanks is op een aantal wegvakken de gemiddelde snelheid 
lager dan 50 km/uur: 

1. De rijsnelheid tussen Nieuw Vennep en Knooppunt Burgerveen is lager dan 50 km/uur 
vanwege de hoge I/C-verhouding verderop bij de verzorgingsplaats Den Ruygen Hoek. Ook 
de hoge I/C-verhouding op de A4 in het Knooppunt Burgerveen draagt bij aan een lage 
rijsnelheid.  

2. Ook in zuidelijke rijrichting is de rijsnelheid in Knooppunt Burgerveen lager dan 50 km/uur. 
Dit wordt veroorzaakt door de hoge I/C-verhouding op dit wegvak. 

Figuur 4-19 laat de gemiddelde afgewikkelde rijsnelheid voor personenauto’s zien in de avondspits.  
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Figuur 4-19: Gemiddelde afgewikkelde rijsnelheid voor personenauto’s in de avondspits (situatie in 2030L met 
project, plansituatie)  

In de avondspits neemt de rijsnelheid duidelijk toe. Op alle wegvakken is de gemiddelde snelheid 
hoger dan 50 km/uur. 

De verbreding van de A4 in de vorm van extra capaciteit zorgt voor duidelijke hogere rijsnelheden in 
zowel de ochtend- als de avondspits. Het aantal wegvakken met een snelheid lager dan 50 km/uur 
neemt aanzienlijk af. De voorgenomen maatregelen zorgen dus voor een betere doorstroming op de 
A4 ondanks dat het verkeer hier in het lage scenario toeneemt. 

4.6.5 Ontwikkeling congestie 

Tabel 4.40 geeft de ontwikkeling van de congestie in het studiegebied weer in de situatie met project 
A4 Burgerveen – N14 bij alternatief A. Dit op basis van de het aantal voertuigverliesuren op het 
hoofdwegennet. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de A4 Burgerveen – N14 en het overige 
hoofdwegennet in het studiegebied. 
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2014 2030 Laag 
referentie 

2030 Laag
projectsituatie 

Verschil met 
referentiesituatie 

Index voertuigverliesuren A4 N14 –Burgerveen  100 209 67 -68%

Index voertuigverliesuren overig hoofdwegennet 100 119 126 6%

Tabel 4.40: Ontwikkeling congestie studiegebied in situatie met project in alternatief A 

Ten opzichte van het basisjaar 2014 is op de A4 sprake van een toename van het aantal 
voertuigverliesuren. Ten opzichte van de referentiesituatie (2030 Laag) is in de plansituatie (2030 
Laag) sprake van een duidelijke afname. Het aantal voertuigverliesuren op de A4 Burgerveen – N14 
neemt als gevolg van de betere doorstroming in het lage scenario met 68% af. 

Op het overige hoofdwegennet binnen het studiegebied is sprake van een toename van het aantal 
voertuigverliesuren ten opzichte van 2014. De uitbreiding van de capaciteit op de A4 zorgt er 
namelijk voor dat de verkeersdruk op het overige hoofdwegennet toeneemt. Dit heeft met name 
betrekking op de A4 ten noorden van Knooppunt Burgerveen en de A4 ten zuiden van de N14. De 
voertuigverliesuren zijn hierdoor 6% hoger dan in de referentiesituatie (2030).  

4.6.6 Beschrijving van de verkeerskundige situatie 

In de referentiesituatie is het lage scenario in Knooppunt Burgerveen nog sprake van hoge I/C-
verhoudingen die leiden tot kans op congestie en wachttijd door stilstaand verkeer. Op de overige 
wegvakken is in de ochtend- en avondspits geen sprake meer van een hoge I/C-verhouding. De hoge 
I/C-verhouding in Knooppunt Burgerveen leidt daar tot een lage rijssnelheid. Op de overige 
wegvakken ligt de rijsnelheid hoog. Alleen op de afrit in zuidelijk rijrichting naar de N14 is nog sprake 
van een lage rijsnelheid.  

Ten opzichte van de referentiesituatie 2030 is sprake van een sterke afname van het aantal 
voertuigverliesuren. De tijd dat automobilisten in de file staan, neemt in de plansituatie met 68% af. 
Het aantal voertuigverliesuren ligt in het lage scenario lager dan in het basisjaar 2014. Op het overige 
hoofdwegennet is sprake van een toename van het aantal voertuigverliesuren omdat op het overige 
deel van de A4 de capaciteit gelijk blijft maar de intensiteiten toenemen.  

In zowel de ochtend- als de avondspits worden de streefwaarden voor de NoMo reistijdfactoren niet 
overschreden. Ten opzichte van de referentiesituatie 2030 nemen de reistijdfactoren op alle NoMo-
trajecten af. 

4.6.7 Robuustheid netwerk 

De robuustheid van het netwerk betreft de mate waarin het netwerk in staat is om bij calamiteiten 
het verkeer elders af te wikkelen. De A4 tussen Knooppunt Burgerveen en de N14 is een belangrijke 
corridor tussen Rotterdam en Amsterdam. De verbreding van de A4 zorgt ervoor dat in de 
spitsperioden meer capaciteit beschikbaar is om het verkeersaanbod op een vlotte wijze af te 
wikkelen. Het wegennet rondom de A4 is hierdoor iets robuuster dan in de referentiesituatie. De A4 
is echter niet in staat om in geval van calamiteiten op alternatieve routes zoals de A44 het extra 
verkeer op drukke momenten congestievrij af te wikkelen. Het effect op de robuustheid van het 
netwerk is dus nihil. 



Deelrapport Verkeer 
Verkenning A4 Burgerveen – N14 
Projectnummer 0435466.00 
Versie definitief 

85 

4.6.8 Filekiemen 

In de referentiesituatie 2030 zal de filezwaarte als gevolg van de bestaande filekiemen ten opzichte 
van de huidige situatie verder toenemen. In de plansituatie waarin de capaciteit van de A4 tussen de 
N14 en Burgerveen wordt uitgebreid, wordt een deel van de bestaande filekiemen aangepakt. 

Ten behoeve van het ontwerpproces is met FOSIM een aantal simulaties uitgevoerd om het 
functioneren van de A4 te onderzoeken. Uit de simulaties blijkt dat ondanks de capaciteitsuitbreiding 
een aantal wegvakken overbelast blijft. De capaciteitsuitbreiding zorgt er immers voor dat de 
intensiteiten in de spits toenemen.  

In het lage scenario liggen de intensiteiten in de spits iets lager dan in het hoge scenario. Dit blijkt uit 
de kleine verschillen van de I/C-verhoudingen tussen scenario Laag en Hoog in 2030. De verschillen 
zijn echter zodanig klein dat de filekiemen in het lage scenario niet wezenlijk anders zijn dan in het 
hoge scenario. 

4.6.9 Bereikbaarheid van woon- en werkgebieden 

Een aantal woon- en werkgebieden in de Randstad is voor een goede bereikbaarheid afhankelijk van 
de A4. Een goede doorstroming op de A4 zorgt ervoor dat de omliggende gebieden beter met de 
auto bereikbaar zijn. De knelpunten op de A4 in de referentiesituatie 2030 zorgen ervoor dat de 
bereikbaarheid van de omliggende woon- en werkgebieden onder druk staat.  

In de situatie in 2030 waarin het project is gerealiseerd verbetert de bereikbaarheid van de woon- en 
werkgebieden. In het lage scenario is sprake van lagere I/C-verhoudingen dan in de referentiesituatie 
en nemen de rijsnelheden toe. Ook het aantal voertuigverliesuren neemt sterk af ten opzichte van de 
referentiesituatie.  

4.7 Doorkijk naar 2040-Hoog 

Deze paragraaf geeft een doorkijk naar 2040. Hiermee wordt duidelijk hoe het verkeer zich op 
langere termijn ontwikkeld en in welke mate de maatregelen in de verdere toekomst bijdragen aan 
het doel van het project om de doorstroming te verbeteren.  

4.7.1 Verkeersintensiteiten en verkeersprestatie 

Verkeersintensiteit 
In Tabel 4.41 zijn de etmaalintensiteiten voor het personen- en vrachtverkeer weergegeven op de A4. 
Intensiteiten gelden voor een gemiddelde werkdag, beide rijrichtingen opgeteld en afgerond op 
duizendtallen. 
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Nr Wegvak Personen-

verkeer 

Vracht-

verkeer 

Motor-

voertuigen 

01 A4 Nieuw-Vennep - Knooppunt Burgerveen 263.000 14.000 278.000

02 A4 Knooppunt Burgerveen - Roelofarendsveen 225.000 14.000 239.000

03 A4 Roelofarendsveen - Hoogmade 278.000 26.000 304.000

04 A4 Hoogmade - Zoeterwoude-Rijndijk 263.000 25.000 288.000

05 A4 Zoeterwoude-Rijndijk - Zoeterwoude-Dorp 152.000 20.000 171.000

06 A4 Hofvliet - Leidschendam 144.000 19.000 164.000

07 A4 Leidschendam - Knooppunt Prins Clausplein 152.000 20.000 172.000

08 RijnlandRoute A4 - A44 184.000 22.000 207.000

09 A44 Knooppunt Burgerveen - Oude Wetering 197.000 23.000 220.000

10 A44 Noordwijkerhout - Warmond 236.000 26.000 262.000

Tabel 4.41: Omvang personen- en vrachtverkeer per etmaal op thermometerpunten in situatie in 2040H zonder 
project (referentiesituatie, gemiddelde werkdag) 

Tabel 4.42 geeft de etmaalintensiteiten voor het personen- en vrachtverkeer weergegeven op het 
overige hoofdwegennet.  

Nr Wegvak Personen-

verkeer 

Vracht-

verkeer 

Motor-

voertuigen 

11 RijnlandRoute A4 - A44 55.000 5.000 60.000

12 A44 Knooppunt Burgerveen - Oude Wetering 90.000 6.000 96.000

13 A44 Noordwijkerhout - Warmond 96.000 7.000 103.000

14 A44 Noordwijk - Oegstgeest 96.000 7.000 103.000 

15 N44 Wassenaar - De Kievit 67.000 5.000 71.000

16 N44 N14 - Van Alkemadelaan 34.000 3.000 36.000

17 A12 Knooppunt Prins Clausplein - Voorburg 176.000 9.000 185.000

18 A12 Ypenburg - Knooppunt Prins Clausplein 162.000 11.000 174.000

19 N440 N44 - Witttenburgerweg 57.000 3.000 60.000

20 N14 Heuvelweg - Bezuidenhoutseweg 38.000 2.000 39.000

21 N445 Zuidweg - Leidseweg 10.000 1.000 11.000

22 N446 A4 - Persant Snoepweg 18.000 1.000 19.000

23 N206 Hofvlietweg - Lammenschansweg 46.000 3.000 49.000

24 N206 Ehrenfestweg - A44 62.000 5.000 67.000

25 N207 Valutaweg - Knooppunt Burgerveen 35.000 4.000 39.000

26 N207 Weteringweg - Knooppunt Burgerveen 36.000 4.000 40.000

27 N207 Eisenhowerlaan - N446 35.000 5.000 40.000

28 N446 Zuideinde - A4 11.000 1.000 12.000

29 N11 Burgemeester Smeetsweg - A4 61.000 6.000 67.000

30 N206 Dirk van Santhorstweg - A4 24.000 3.000 27.000

31 A9 Badhoevedorp - Knooppunt Badhoevedorp 157.000 9.000 166.000
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Nr Wegvak Personen-

verkeer 

Vracht-

verkeer 

Motor-

voertuigen 

32 A6 Aalsmeer - Knooppunt Badhoevedorp 197.000 11.000 208.000

33 A5 Knooppunt Raasdorp - Knooppunt De Hoek 98.000 8.000 107.000

34 N201 Oude Meer - Koolhovenlaan 42.000 7.000 48.000

35 N201 Koolhovenlaan - A4 36.000 7.000 43.000

36 N201 Rijnlanderweg - Van Heuven Goedhartlaan 65.000 3.000 68.000

Tabel 4.42: Omvang personen- en vrachtverkeer per etmaal op thermometerpunten in situatie in 2040H zonder 
project (referentiesituatie, gemiddelde werkdag) 

In Tabel 4.43 zijn de etmaalintensiteiten voor het personen- en vrachtverkeer weergegeven op de A4 
voor alternatief B. Intensiteiten gelden voor een gemiddelde werkdag, beide rijrichtingen opgeteld en 
afgerond op duizendtallen.  

Nr Wegvak Personen-

verkeer 

Vracht-

verkeer 

Motor-

voertuigen 

Verschil

referentie 

01 A4 Knooppunt Badhoevedorp - Schiphol 268.000 14.000 282.000 2%

02 A4 Schiphol - Knooppunt De Hoek 231.000 14.000 245.000 2%

03 A4 Hoofddorp - Hoofddorp-Zuid 289.000 26.000 315.000 3%

04 A4 Nieuw-Vennep - Knooppunt Burgerveen 273.000 25.000 298.000 3%

05 A4 Knooppunt Burgerveen - Roelofarendsveen 182.000 21.000 203.000 18%

06 A4 Roelofarendsveen - Hoogmade 174.000 21.000 195.000 19%

07 A4 Hoogmade - Zoeterwoude-Rijndijk 189.000 22.000 210.000 22%

08 A4 Zoeterwoude-Rijndijk - Zoeterwoude-Dorp 214.000 24.000 237.000 15%

09 A4 Hofvliet - Leidschendam 219.000 24.000 243.000 11%

10 A4 Leidschendam - Knooppunt Prins Clausplein 253.000 26.000 279.000 7%

Tabel 4.43: Omvang personen- en vrachtverkeer per etmaal op thermometerpunten A4 in situatie met project 
bij alternatief B (2040H, gemiddelde werkdag) 

Tabel 4.44 geeft de etmaalintensiteiten voor het personen- en vrachtverkeer weergegeven op het 
overige hoofdwegennet.  

Nr Wegvak Personen-

verkeer 

Vracht-

verkeer 

Motor-

voertuigen 

Verschil

referentie 

11 RijnlandRoute A4 - A44 53.000 5.000 57.000 -5%

12 A44 Knooppunt Burgerveen - Oude Wetering 83.000 6.000 88.000 -8%

13 A44 Noordwijkerhout - Warmond 88.000 6.000 95.000 -8%

14 A44 Noordwijk - Oegstgeest 89.000 7.000 95.000 -8%

15 N44 Wassenaar - De Kievit 61.000 4.000 66.000 -8%

16 N44 N14 - Van Alkemadelaan 31.000 3.000 34.000 -7%

17 A12 Knooppunt Prins Clausplein - Voorburg 179.000 10.000 189.000 2%

18 A12 Ypenburg - Knooppunt Prins Clausplein 162.000 11.000 173.000 0%

19 N440 N44 - Witttenburgerweg 57.000 3.000 60.000 0%

20 N14 Heuvelweg - Bezuidenhoutseweg 37.000 1.000 38.000 -3% 

21 N445 Zuidweg - Leidseweg 9.000 1.000 10.000 -8%
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Nr Wegvak Personen-

verkeer 

Vracht-

verkeer 

Motor-

voertuigen 

Verschil

referentie 

22 N446 A4 - Persant Snoepweg 19.000 1.000 20.000 5%

23 N206 Hofvlietweg - Lammenschansweg 48.000 3.000 51.000 5%

24 N206 Ehrenfestweg - A44 60.000 5.000 65.000 -3%

25 N207 Valutaweg - Knooppunt Burgerveen 38.000 4.000 42.000 8%

26 N207 Weteringweg - Knooppunt Burgerveen 35.000 4.000 39.000 -3%

27 N207 Eisenhowerlaan - N446 33.000 4.000 37.000 -6%

28 N446 Zuideinde - A4 11.000 1.000 12.000 3%

29 N11 Burgemeester Smeetsweg - A4 66.000 7.000 73.000 9%

30 N206 Dirk van Santhorstweg - A4 24.000 3.000 27.000 1%

31 A9 Badhoevedorp - Knooppunt Badhoevedorp 157.000 9.000 166.000 0%

32 A6 Aalsmeer - Knooppunt Badhoevedorp 198.000 11.000 209.000 1%

33 A5 Knooppunt Raasdorp - Knooppunt De Hoek 101.000 8.000 109.000 2%

34 N201 Oude Meer - Koolhovenlaan 42.000 7.000 49.000 2%

35 N201 Koolhovenlaan - A4 36.000 7.000 43.000 1%

36 N201 Rijnlanderweg - Van Heuven Goedhartlaan 66.000 3.000 69.000 1%

Tabel 4.44: Omvang personen- en vrachtverkeer per etmaal op thermometerpunten in situatie in 2040H met 
project bij alternatief B (2040H, gemiddelde werkdag) 

A4 De capaciteitsuitbreiding op de A4 Burgerveen – N14 heeft een verkeersaantrekkende werking en 
leidt daardoor tot een toename van de verkeersintensiteiten op de A4. Tussen Knooppunt 
Badhoevedorp en Knooppunt Burgerveen is de toename relatief beperkt: 2%-3%. Tussen Knooppunt 
Burgerveen en Zoeterwoude-Rijndijk is sprake van een sterkere toename: 15% - 22%. Tussen 
Zoeterwoude-Rijndijk en het Prins Clausplein is sprake van een toename tussen 7% en 11%.   
De toename op de corridor A4 is beperkt gezien de kleine toename aan de noordzijde. Ten opzichte 
van 2030 is echter sprake van een sterkere toename ten opzichte van de referentiesituatie. De 
verbrede A4 trekt meer verkeer aan van het omliggende wegennet. 

A44 De verkeersintensiteiten op de A44 en de N44 nemen met circa 8% af. Door de verbeterde 
doorstroming op de A4 wordt de parallelle route via de A44 minder interessant. Ook de 
RijnlandRoute, als verbindingsweg tussen de A44 en de A4, laat hierdoor een afname van 5% zien. 
Vergelijkbare afnames zijn te zien op de N14 (-3%).  

A12 De verkeerseffecten op de A12 zijn klein. Tussen het Prins Clausplein en Voorburg is sprake van 2% 
toename. Aan de oostzijde van het Prins Clausplein is geen sprake van een verkeerseffect. 

Leiden Op het onderliggend wegennet rondom Leiden is sprake van een afname van verkeer op de N445. 
Door de betere doorstroming op de A4 is het voor verkeer naar Leiden interessanter om langer over 
de A4 te rijden en via andere toegangswegen naar Leiden te rijden. Hierdoor nemen de intensiteiten 
op de N446 en de N206 richting Leiden met 5% toe. De toename op deze wegen wordt ook 
veroorzaakt door de eerder beschreven verschuiving van de A44 naar de A4. Gelijktijdig neemt de 
verkeersdruk aan de westzijde van Leiden (N206) met 3% af.  

Overig Rondom Hoofddorp/Schiphol zijn de effecten op het onderliggend hoofdwegennet verwaarloosbaar 
klein (0%-2%). Nabij Burgerveen is op de N207 vanuit Nieuw-Vennep sprake van 8% meer verkeer. Dit 
is een gevolg van de verkeersaantrekkende werking van de verbrede A4 richting Den Haag. Aan de 
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andere zijde van de A4 is op de N207 juist sprake van een afname van verkeer (-3%). De 
verkeersaantrekkende werking van de A4 wordt hier teniet gedaan door een vermindering van het 
sluipverkeer over de N207 richting Alphen aan den Rijn. Deze vermindering is verderop ook te zien op 
bij Alphen aan de Rijn. Hier is sprake van 6% afname van verkeer. De verkeersaantrekkende werking 
van de A4 zorgt aan de oostzijde van de A4 voor een toename op de wegen naar de A4. Op de N446 
(+3%) en de N11 (+9%) is sprake van een verkeerstoename.  

Ontwikkeling verkeersprestatie 
Tabel 4.45 geeft de ontwikkeling weer van de verkeersprestatie in de situatie zonder project A4 
Burgerveen – N14. In de tabel zijn de indices weergegeven ten opzichte van het aantal 
voertuigkilometers per etmaal in het studiegebied in het basisjaar van het NRM (2014). 

2014 2040H

Referentie 

2040H 

Alternatief B 

Verschil met 

referentiesituatie 

Projectgebied (A4 Burgerveen – N14) 100 153 177 16%

Overig hoofdwegennet binnen studiegebied 100 151 152 1%

Onderliggend wegennet binnen studiegebied 100 141 140 -1%

Tabel 4.45: Index voertuigkilometers: Ontwikkeling verkeersprestatie in situatie in 2040H zonder project 
(referentiesituatie) 

Ten opzichte van het basisjaar neemt de verkeersprestatie in de referentiesituatie 2040 duidelijk toe. 
Deze toename is op de A4 Burgerveen – N14 (studiegebied) iets sterker dan op het overige 
hoofdwegennet maar het verschil is kleiner dan in het hoge scenario in 2030. Ook op het 
onderliggende wegennet is sprake van een toename van de verkeersprestatie tussen 2014 en 2040.  

Ten opzichte van de referentiesituatie11 (2040) is in de plansituatie (2040) in het studiegebied sprake 
van 16% toename. Op het overige hoofdwegennet bedraagt de toename 1%. Op het onderliggend 
wegennet is sprake van een kleine afname (1%). De afname van verkeer op sluiproutes is sterker dan 
de toename op de wegen die het verkeer naar de verbrede A4 leiden. 

4.7.2 Benutting wegennet in de spits 

De benutting van het wegennet in de spits is in beeld gebracht op basis van de verhouding tussen de 
intensiteit en de capaciteit: de I/C-verhouding. Tabel 4.46 geeft aan op welke wijze de I/C-verhouding 
wordt beoordeeld. 

I/C-verhouding wegvak Capaciteit Omschrijving 

> 0,90 Weinig/geen restcapaciteit Kans op congestie en wachttijd door stilstand

0,80 t/m 0,90 Beperkte restcapaciteit Druk, lagere snelheden

< 0,80 Voldoende restcapaciteit Goede doorstroming

Tabel 4.46: Beoordeling I/C-verhouding 

11 In de referentiesituatie is de verbreding van de A4 Vlietland en de RijnlandRoute als opgenomen. 
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Figuur 4-20 laat de I/C-verhoudingen per richting zien in de ochtendspits. Links is telkens de 
referentiesituatie weergegeven, rechts de plansituatie. 
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Figuur 4-20: Benutting wegennet ochtendspits (situatie in 2040H) 
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Op een aantal wegvakken blijft de I/C-verhouding in de toekomst lager dan 0,9. Wanneer de I/C-
verhouding tussen 0,8 en 0,9 ligt (geel), is sprake van een drukke verkeerssituatie met lagere 
snelheden. Bij I/C-verhoudingen lager dan 0,8 is sprake van een goede doorstroming.  
In de situatie zonder project is sprake van een I/C-verhouding die hoger is dan 0,9 op grote delen van 
het traject tussen Knooppunt Burgerveen en de N14. In dat geval is in de praktijk sprake van kans op 
congestie en wachttijd door stilstaand verkeer: 

1. In de plansituatie hebben de wegvakken in Knooppunt Burgerveen een hoge I/C-verhouding. 
Dit komt omdat het verkeer toeneemt terwijl de capaciteit hier gelijk blijft. De I/C-
verhouding bedraagt 0,92 in zuidelijke rijrichting en 0,93 in noordelijke rijrichting. 

2. In de ochtendspits is de I/C-verhouding op het wegvak tussen Knooppunt Burgerveen en 
aansluiting 5 (Roelofarendsveen) hoger dan 0,9. In de referentiesituatie heeft dit wegvak 
drie rijstroken waarbij ter hoogte van het Ringvaartaquaduct de rijstroken gesplitst worden.  
De exacte I/C-verhouding is hier 0,96 wat in de praktijk dus betekent dat hier sprake is van 
kans op congestie en wachttijd door stilstaand verkeer. In de plansituatie is de capaciteit 
uitgebreid en bedraagt de I/C-verhouding 0,92. 

3. De I/C-verhouding op het wegvak tussen aansluiting 5 (Roelofarendsveen) en Knooppunt 
Burgerveen is hoger dan 0,9. In de referentiesituatie liggen hier drie rijstroken met een I/C-
verhouding van 0,95. In de plansituatie is de I/C-verhouding niet hoger dan 0,9. 

4. Tussen Hoogmade en Roelofarendsveen is de I/C-verhouding in de referentiesituatie 0,93. In 
de plansituatie is de I/C-verhouding niet hoger dan 0,9. 

5. De I/C-verhouding bedraagt ter hoogte van de verdiepte ligging bij Leiden 0,92 in zuidelijke 
rijrichting. In de plansituatie is de I/C-verhouding niet hoger dan 0,9. 

6. De I/C-verhouding bedraagt ter hoogte van de verdiepte ligging bij Leiden 1,00 in noordelijke 
rijrichting. Hier is in de ochtendspits geen sprake van restcapaciteit. In de plansituatie is de 
I/C-verhouding niet hoger dan 0,9. 

7. De hoofdrijbaan tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Knooppunt Hofvliet heeft in de 
ochtendspits een I/C-verhouding van 0,93. In de plansituatie is de I/C-verhouding niet hoger 
dan 0,9. 

8. De hoofdrijbaan tussen Knooppunt Hofvliet en Zoeterwoude- Rijndijk heeft in de 
ochtendspits een I/C-verhouding van 0,99. In de plansituatie is de I/C-verhouding niet hoger 
dan 0,9. 

9. De parallelbaan tussen Knooppunt Hofvliet en Vlietland bestaat uit twee rijstroken. De I/C-
verhouding bedraagt hier in de referentiesituatie 0,97. In de plansituatie bedraagt deze 0,90. 

10. In zuidelijk rijrichting liggen in de referentiesituatie tussen Knooppunt Hofvliet en aansluiting 
Leidschendam (N14) vier rijstroken. De toekomstige I/C-verhouding in de ochtendspits 
bedraagt 0,98. In de plansituatie is de I/C-verhouding 0,94. 

11. In noordelijke rijrichting liggen in de referentiesituatie tussen de aansluiting Leidschendam 
(N14) en Knooppunt Hofvliet vier rijstroken. De toekomstige I/C-verhouding in de 
ochtendspits bedraagt 0,93. In de plansituatie is de I/C-verhouding niet hoger dan 0,9. 

De wegvakken met een hoge I/C-verhouding zijn hetzelfde als in het hoge scenario in 2030. De I/C-
verhoudingen zijn echter iets hoger (0,01 – 0,02 verschil). 

Figuur 4-21 laat de I/C-verhoudingen per richting zien in de avondspits. Links is telkens de 
referentiesituatie weergegeven, rechts de plansituatie. 
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Figuur 4-21: Benutting wegennet avondspits (situatie in 2040H)  

Ook in de avondspits is in de situatie zonder project sprake van een hoge I/C-verhouding op grote 
delen van het traject tussen Knooppunt Burgerveen en de N14: 

1. In de avondspits zijn de I/C-verhoudingen in de plansituatie in Knooppunt Burgerveen hoger 
dan 0,9. De intensiteiten nemen hier ten opzichte van de referentiesituatie toe terwijl de 
capaciteit gelijk blijft. In zuidelijke rijrichting bedraagt de I/C-verhouding 0,95 en in 
noordelijke rijrichting 0,95. 

2. In de avondspits is de I/C-verhouding op het wegvak tussen Knooppunt Burgerveen en 
aansluiting 5 (Roelofarendsveen) in de referentiesituatie hoger dan 0,9. In de 
referentiesituatie heeft dit wegvak drie rijstroken waarbij ter hoogte van het 
Ringvaartaquaduct de rijstroken gesplitst worden. De exacte I/C-verhouding is hier 0,97 wat 
in de praktijk dus betekent dat hier sprake is van kans op congestie en wachttijd door 
stilstaand verkeer. In de plansituatie is de I/C-verhouding niet hoger dan 0,9. 

3. De I/C-verhouding op het wegvak tussen aansluiting 5 (Roelofarendsveen) en Knooppunt 
Burgerveen is hoger dan 0,9. In de referentiesituatie liggen hier drie rijstroken met een I/C-
verhouding van 0,99. In de plansituatie wordt de capaciteit uitgebreid en daalt de I/C-
verhouding naar 0,91. 

4. Tussen Roelofarendsveen en Hoogmade is de I/C-verhouding in de referentiesituatie 0,94. In 
de plansituatie is de I/C-verhouding niet hoger dan 0,9. 

5. Tussen Hoogmade en Roelofarendsveen is de I/C-verhouding in de referentiesituatie 0,91. In 
de plansituatie is de I/C-verhouding niet hoger dan 0,9. 

6. De I/C-verhouding bedraagt ter hoogte van de verdiepte ligging bij Leiden 0,99 in zuidelijke 
rijrichting. In de plansituatie is de I/C-verhouding niet hoger dan 0,9. 

7. De I/C-verhouding bedraagt ter hoogte van de verdiepte ligging bij Leiden 1,00 in noordelijke 
rijrichting. Hier is in de avondspits geen sprake van restcapaciteit. In de plansituatie is de I/C-
verhouding niet hoger dan 0,9. 

8. De hoofdrijbaan tussen Knooppunt Hofvliet en Zoeterwoude-Rijndijk heeft in de avondspits 
een I/C-verhouding van 0,98. In de plansituatie is de I/C-verhouding niet hoger dan 0,9. 

9. De parallelbaan van Knooppunt Hofvliet naar de A4 richting Leidschendam heeft in de 
referentiesituatie een I/C-verhouding van 0,92. In de plansituatie is in de bocht nog sprake 
van een I/C-verhouding van 0,90. 
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10. In zuidelijke rijrichting liggen in de referentiesituatie tussen Knooppunt Hofvliet en de 
aansluiting Leidschendam (N14) vier rijstroken. De toekomstige I/C-verhouding in de 
avondspits bedraagt 0,93. In de plansituatie is de I/C-verhouding niet hoger dan 0,9. 

11. In noordelijke rijrichting liggen in de referentiesituatie tussen de aansluiting Leidschendam 
(N14) en Knooppunt Hofvliet vier rijstroken. De toekomstige I/C-verhouding in de avondspits 
bedraagt 0,97. In de plansituatie is de I/C-verhouding 0,90. 

De wegvakken met een hoge I/C-verhouding zijn hetzelfde als in het hoge scenario in 2030. De I/C-
verhoudingen zijn over het algemeen echter iets hoger (0,01 – 0,02 verschil). 

4.7.3 Rijsnelheid in de spits 

Met het verkeersmodel is de toekomstige gemiddelde rijsnelheid in beeld gebracht voor beide 
spitsperioden. Figuur 4-4 laat de gemiddelde afgewikkelde rijsnelheid voor personenauto’s zien in de 
ochtendspits. Links is telkens de referentiesituatie weergegeven, rechts de plansituatie. 
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Figuur 4-22: Gemiddelde afgewikkelde rijsnelheid voor personenauto’s in de ochtendspits (situatie in 2040H)  

In de ochtendspits is op een groot aantal wegvakken de gemiddelde snelheid lager dan 50 km/uur: 

1. Op de A4 tussen Knooppunt Burgerveen en Hoofddorp is de snelheid in zowel de 
referentiesituatie als de plansituatie lager dan 50 km/uur. Dit wordt veroorzaakt door een 
hoge I/C-verhouding nabij parkeerterrein Den Ruygen Hoek. Op de oprit vanaf de N207 is de 
rijsnelheid lager dan 25 km/uur. In de plansituatie neemt de intensiteit en daarmee de I/C-
verhouding in Knooppunt Burgerveen toe waardoor de rijsnelheid om meerdere wegvakken 
lager is dan 50 km/uur. 

2. De hoge I/C-verhouding nabij het Ringvaartaquaduct zorgt ervoor dat de snelheid in 
zuidelijke rijrichting lager is dan 50 km/uur. In de plansituatie is de rijsnelheid hoger dan 50 
km/uur. 

3. Ook ten zuiden van het Ringvaartaquaduct zorgt de hoge I/C-verhouding ervoor dat de 
snelheid in zuidelijke rijrichting lager is dan 50 km/uur. In de plansituatie is de rijsnelheid 
hoger dan 50 km/uur. 

4. Op het laatste deel van de oprit vanuit Roelofarendsveen is de rijsnelheid lager dan 25 
km/uur. Dit wordt veroorzaakt door de hoge I/C-verhouding op de A4 in noordelijke 
rijrichting. In de plansituatie is de rijsnelheid hoger dan 50 km/uur. 
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5. Op het laatste deel van de oprit vanuit Hoogmade is de rijsnelheid lager dan 50 km/uur. Dit 
is een vergelijkbare situatie als bij Roelofarendsveen. De lage rijsnelheid wordt veroorzaakt 
door de hoge I/C-verhouding op de A4 in noordelijke rijrichting. In de plansituatie is de 
rijsnelheid hoger dan 50 km/uur. 

6. De hoge I/C-verhouding op het laatste deel van de oprit vanaf Zoeterwoude-Rijndijk zorgt er, 
in combinatie met de hoge I/C-verhouding op de A4, voor dat de rijsnelheid op de oprit lager 
is dan 25 km/uur. In de plansituatie is de rijsnelheid hoger dan 50 km/uur. 

7. De rijsnelheid tussen Zoeterwoude-Dorp en Knooppunt Hofvliet is lager dan 50 km/uur. Dit 
wordt veroorzaakt door de hoge I/C-verhouding op de A4 richting Leidschendam. In de 
plansituatie is de rijsnelheid hoger dan 50 km/uur. 

8. De rijsnelheid tussen Knooppunt Hofvliet en Vlietland is in de referentiesituatie lager dan 50 
km/uur. Ook dit wordt veroorzaakt door de hoge I/C-verhouding op de A4 richting 
Leidschendam. In de plansituatie is de rijsnelheid hoger dan 50 km/uur. 

9. De verkeerstoename in de plansituatie zorgt ervoor dat de rijsnelheid op de afrit naar de 
N14 lager wordt dan 50 km/uur. 

Figuur 4-5 de gemiddelde afgewikkelde rijsnelheid voor personenauto’s zien in de avondspits. Links is 
telkens de referentiesituatie weergegeven, rechts de plansituatie. 

2
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Figuur 4-23: Gemiddelde afgewikkelde rijsnelheid voor personenauto’s in de avondspits (situatie in 2040H)  

In de avondspits is op een aantal wegvakken de gemiddelde snelheid lager dan 50 km/uur: 

1. In de plansituatie zijn de rijsnelheden in Knooppunt Burgerveen lager dan 50 km/uur 
vanwege de toegenomen intensiteiten ten opzichte van de referentiesituatie. De capaciteit 
blijft hier in de plansituatie gelijk. 

2. De hoge I/C-verhouding nabij het Ringvaartaquaduct zorgt ervoor dat de snelheid in 
zuidelijke rijrichting lager is dan 50 km/uur. In de plansituatie ligt de snelheid hoger dan 50 
km/uur. 

3. Ook ten zuiden van het Ringvaartaquaduct zorgt de hoge I/C-verhouding ervoor dat de 
snelheid in zuidelijke rijrichting lager is dan 50 km/uur. In de plansituatie ligt de snelheid 
hoger dan 50 km/uur. 

4. Op het laatste deel van de oprit vanuit Roelofarendsveen is de rijsnelheid lager dan 25 
km/uur. Dit wordt veroorzaakt door de hoge I/C-verhouding op de A4 in noordelijke 
rijrichting. In de plansituatie ligt de snelheid hoger dan 50 km/uur. 

7 7

8



Deelrapport Verkeer 
Verkenning A4 Burgerveen – N14 
Projectnummer 0435466.00 
Versie definitief 

102 

5. Op de oprit vanaf Hoogmade én het hoofdrijbaan A4 in zuidelijke rijrichting is de rijsnelheid 
lager dan 50 km/uur. Dit wordt veroorzaakt door de hoge I/C-verhouding in de verdiepte 
ligging. In de plansituatie ligt de snelheid hoger dan 50 km/uur. 

6. De hoge I/C-verhouding op het laatste deel van de oprit vanaf Zoeterwoude-Rijndijk zorgt er, 
in combinatie met de hoge I/C-verhouding op de A4, voor dat de rijsnelheid op de oprit lager 
is dan 25 km/uur. In de plansituatie ligt de snelheid hoger dan 50 km/uur. 

7. In zowel de referentiesituatie als de plansituatie is de rijsnelheid op de boog vanaf de 
RijnlandRoute naar de A4 richting Leidschendam lager dan 50 km/uur. 

8. In de referentiesituatie is de rijsnelheid op het laatste deel van de parallelbaan in noordelijke 
rijrichting lager dan 50 km/uur. In de plansituatie ligt de snelheid hoger dan 50 km/uur. 

De lage rijsnelheden in zowel de ochtend- als de avondspits laten zien dat in een situatie zonder 
verbreding van de A4 er sprake zal zijn van congestie op grote delen van de A4. Een verbreding van 
de A4 zoals voorgesteld in de plansituatie leidt tot een verbetering van de doorstroming op de A4 in 
2040. 

4.7.4 Ontwikkeling congestie 

Tabel 4.24 geeft de ontwikkeling van de congestie in het studiegebied weer in de referentiesituatie 
en de situatie met project A4 Burgerveen – N14 volgens alternatief B. Dit op basis van de het aantal 
voertuigverliesuren op het hoofdwegennet. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de A4 Burgerveen 
– N14 en het overige hoofdwegennet in het studiegebied. 

2014 2040H
referentie

2040H
projectsituatie

Verschil met 
referentiesituatie

Index voertuigverliesuren A4 N14 –Burgerveen  100 619 195 -68%

Index voertuigverliesuren overig hoofdwegennet 100 314 338 7%

Tabel 4.47: Ontwikkeling congestie studiegebied in referentiesituatie en situatie met project in alternatief B 

Ten opzichte van 2014 neemt het aantal voertuigverliesuren en daarmee de congestie op de A4 
tussen Knooppunt Burgerveen en de N14 in de referentiesituatie sterk toe. Dit ligt in lijn met de 
verwachte toename van de verkeersintensiteiten ten opzichte van de huidige situatie. De toename is 
sterker dan in de situatie 2030-Hoog. Ook op het overige hoofdwegennet is sprake van een toename 
van het aantal voertuigverliesuren. Die is minder sterk dan tussen Knooppunt Burgerveen en de N14, 
maar wel sterker dan de situatie 2030-Hoog. 

Ten opzichte van het basisjaar 2014 is op de A4 in de projectsituatie sprake van een toename van het 
aantal voertuigverliesuren. Ten opzichte van de referentiesituatie (2040H) is in de plansituatie 
(2040H) echter sprake van een duidelijke afname. Het aantal voertuigverliesuren op de A4 
Burgerveen – N14 neemt als gevolg van de betere doorstroming met 68% af. In 2030-Hoog was deze 
afname 67%. 

Op het overige hoofdwegennet binnen het studiegebied is sprake van een toename van het aantal 
voertuigverliesuren ten opzichte van 2014. De uitbreiding van de capaciteit op de A4 zorgt er 
namelijk voor dat de verkeersdruk op het overige hoofdwegennet toeneemt. Dit heeft met name 
betrekking op de A4 ten noorden van Knooppunt Burgerveen en de A4 ten zuiden van de N14. De 
voertuigverliesuren zijn hierdoor 9% hoger dan in de referentiesituatie (2040H).  
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4.7.5 Beschrijving van de verkeerskundige situatie 

In de situatie in 2040 liggen de verkeersintensiteiten op de A4 hoger dan in 2030. Op langere termijn 
is dus sprake van een verdere groei van het verkeersaanbod. Ten opzichte van 2030 is in de 
plansituatie 2040 sprake van een sterkere toename ten opzichte van de referentiesituatie. De 
verbrede A4 trekt in 2040 dus meer verkeer aan van het omliggende wegennet. Dit is logisch omdat 
in de plansituatie geen capaciteitsuitbreiding op het omliggende wegennet plaatsvindt. 

In de plansituatie 2040 is op een aantal delen van de A4 nog sprake van hoge I/C-verhoudingen die 
leiden tot kans op congestie en wachttijd door stilstaand verkeer. Dit zijn dezelfde wegvakken als in 
de plansituatie 2030 maar de I/C-verhoudingen liggen iets hoger (0,01 – 0,02 verschil). De verbeterde 
doorstroming leidt echter ook in 2040 tot een duidelijke toename van de rijsnelheden in de spits ten 
opzichte van de referentiesituatie 2040.  

Ten opzichte van de referentiesituatie 2040 is sprake van een sterke afname van het aantal 
voertuigverliesuren. De tijd dat automobilisten in de file staan, neemt ook in 2040 sterk af ten 
opzichte van de referentiesituatie.  

Bovenstaande analyse laat zien dat de I/C-verhoudingen, reistijdfactoren en de voertuigverliesuren 
afnemen en dat de rijsnelheden toenemen. Ook in 2040 draagt de capaciteitsuitbreiding van de A4 
bij aan de doelstelling van het project om de doorstroming op de A4 te verbeteren.  
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5 Verrijking verkeersgegevens 

De verkeersgegevens uit het NRM worden gebruikt voor de berekening van de effecten op geluid, 
lucht, natuur en verkeersveiligheid. Het NRM genereert verkeerscijfers voor een gemiddelde werkdag 
met een onderscheid naar ochtendspits, avondspits en de rest van de dag voor personen- en 
vrachtverkeer voor een bepaald jaar. Voor de berekening van de effecten op geluid, lucht, natuur en 
verkeersveiligheid zijn verkeerscijfers nodig voor een gemiddelde weekdag, verschillende periodes 
van de dag, gespecificeerd naar de drie voertuigcategorieën (lichte, middelzware en zware 
voertuigen) en voor specifieke zichtjaren. Deze verkeerscijfers worden afgeleid van de met het NRM 
gegenereerde verkeerscijfers volgens een standaard verrijkingsmethode. 

De verrijkte verkeerscijfers die gehanteerd zijn in de verschillende vervolgstudies zijn, indien 
gewenst, op te vragen bij Rijkswaterstaat in de vorm van een CD/DVD of te downloaden bestanden 
(https://www.a4burgerveen-n14.nl). 
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Bijlage A  Beschrijving gehanteerde verkeersmodel 

De voor de diverse fasen van het planproces bij het Ministerie van IenW benodigde verkeerscijfers 
worden gegenereerd met verkeersmodellen. De standaard werkwijze bij Rijkswaterstaat is om het 
Nederlands Regionaal Model (NRM) te hanteren voor het maken van verkeersprognoses.  

Het Nederlands Regionaal Model (NRM)  

Met het NRM worden mobiliteitsprognoses opgesteld voor het personenvervoer over de weg en voor 
de andere modaliteiten (trein, bus, tram of metro en langzaam verkeer). Met deze prognoses kan 
inzichtelijk worden gemaakt wat het effect van allerlei factoren, zoals de omvang en leeftijdsopbouw 
van de bevolking, de ruimtelijke spreiding van wonen en werken, de economische ontwikkeling en de 
kwaliteit en kosten van de verschillende vervoerssystemen kan zijn op het toekomstige 
personenvervoer. Het NRM is ontworpen om de verkeersbelastingen op het hoofdwegennetwerk zo 
goed mogelijk te kunnen voorspellen; zowel de gebiedsindeling (de ‘zones’) als het netwerk (de 
wegen) zijn daartoe gedetailleerd opgenomen. Het NRM houdt rekening met ontwikkelingen in het 
goederenverkeer; vrachtauto’s leggen beslag op wegcapaciteit en hebben daarmee invloed op de 
reistijden van het autoverkeer.  

Het NRM is vooral bedoeld voor de strategische en tactische afweging op regionaal niveau van 
verschillende beleidsalternatieven, zoals infrastructurele maatregelen. Dit betekent dat het model 
geschikt is voor de beantwoording van vragen, zoals wat is het effect van extra infrastructuur, van 
specifieke maatregelen en van de vraag waar de infrastructuur moet worden aangelegd of wat de 
effecten zijn van verschillende mogelijke maatregelen. Het NRM brengt hiervoor de samenhangende 
invloed van autonome maatschappelijke- en sociaaldemografische ontwikkelingen, mobiliteitsbeleid 
en specifieke veranderingen in het vervoersysteem zelf in beeld.  

Invoer  
Om tot een prognose te komen, zijn de meetbare invloeden ondergebracht in ofwel het omgevings- 
dan wel het beleidsscenario. Deze scenario’s dienen als variabele invoer voor het NRM. De 
omgevingsscenario’s laten zien wat de ontwikkelingen zullen zijn van de belangrijke demografische- 
en sociaaleconomische factoren. Gegevens met betrekking tot deze factoren worden ruimtelijk 
ingedeeld in een groot aantal zones. Deze zones bestrijken geheel Nederland en het aangrenzende 
buitenland. Met het NRM kan de invloed van deze ontwikkelingen op het personenvervoer worden 
geraamd.  

De Beleidsscenario’s geven aan hoe mogelijk toekomstig beleid er uit zal zien; bijvoorbeeld welke 
wegverbreding onderwerp van studie is. Met het NRM wordt dan bepaald hoe het toekomstige 
beleid het verkeerssysteem beïnvloedt. Bij een beleidsscenario kunnen we twee vormen 
onderscheiden. De eerste vorm noemen we de referentiesituatie; dat is toekomstige situatie zonder 
nieuw beleid. Het is gebruikelijk om in een dergelijk scenario alle beleidsmaatregelen waarover al 
besluitvorming heeft plaatsgevonden al wel op te nemen. De tweede vorm noemen we een 
beleidsoptie (de situatie met project). Ten opzichte van het referentiescenario krijgt het scenario er 
dan één of meer beleidsmaatregelen bij. Het doel van de prognose is dan het te verwachten effect 
van deze specifieke maatregelen te schatten. Bijvoorbeeld wat de gevolgen voor bijvoorbeeld de 
verkeersafwikkeling of de luchtkwaliteit zijn van een wegverbreding.  
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Naast deze invoer zijn natuurlijk de kenmerken van de verschillende vervoerwijzen van belang. 
Hoeveel tijd kost het om de bestemming met de auto te bereiken of met de trein of bus? En hoe vaak 
moet je overstappen als je met het openbaar vervoer reist; wat zijn de wachttijden op de halte of het 
station? Een deel van deze kenmerken wordt door het beleid beïnvloed: bijv. reistijden met de auto 
hangen af van de beschikbare wegcapaciteit.  

Werking van het NRM  
De manier waarop het NRM de berekeningen uitvoert is gebaseerd op de wetenschappelijk 
gefundeerde micro-economische nutstheorie: huishoudens of personen kiezen dat alternatief dat 
voor hen het hoogste nut heeft. Keuzes worden gemodelleerd op het niveau waarop ze worden 
gemaakt: autobezit bijvoorbeeld op het niveau van het huishouden, de beslissing wel of niet een 
verplaatsing te maken op het niveau van personen. In het model kunnen wijzigingen optreden in 
routekeuze, de keuze van het vertrektijdstip (voor autobestuurders), vervoerwijzekeuze, 
bestemmingskeuze en in de keuze van het aantal verplaatsingen dat men maakt. Door drukte op de 
weg veranderen de reistijden in het model, daardoor kunnen veranderingen optreden in de 
routekeuze, de keuze van het vertrektijdstip, de keuze van de vervoerwijze of de bestemming en 
uiteindelijk ook in het aantal verplaatsingen dat men maakt.  

Belangrijk is verder dat het NRM een groeifactormodel is. Uit toepassing van het NRM voor een 
basisjaar en een prognosejaar worden groeifactoren afgeleid per dagdeel, per relatie, 
verplaatsingsmotief en vervoerwijze. Met gebruikmaking van al de beschikbare empirische gegevens 
(eventueel gehouden kentekenenquêtes, het Mobiliteitsonderzoek Nederland en verkeerstellingen) 
wordt voor het basisjaar het verplaatsingspatroon bepaald voor de verschillende dagdelen, 
vervoerwijzen en verplaatsingsmotieven. Door deze te combineren met de groeifactoren ontstaat het 
beeld voor het verplaatsingspatroon voor het prognosejaar. De autoverplaatsingen worden 
vervolgens toegedeeld aan het wegennetwerk.  

Voor de doorvertaling van prognoses voor het goederenvervoer voor alle modaliteiten naar regionale 
prognoses van vrachtverkeer over de weg is de systematiek van het Regionaal Goederenvervoer 
Model ontwikkeld (RGM). De hoeveelheid vrachtverkeer in Nederland voor de onderscheiden relaties 
op landelijk niveau is daarvoor invoer, maar in het RGM vindt een regionale verbijzondering plaats 
die onder andere rekening houdt met de ruimtelijke verdeling van woningen en werkgelegenheid in 
de regio.  

Het resultaat van dit model wordt in de toedeling van het verkeer door het NRM meegenomen; het 
vrachtverkeer heeft dus invloed op de hoeveelheid congestie die het model voorspelt.  
Als gevolg van een wegverbreding kunnen er de volgende effecten optreden in het NRM-
prognosemodel:  

 doordat er minder congestie zal zijn na de maatregel (omdat er meer wegcapaciteit 
beschikbaar is), kunnen automobilisten die bij eerdere gelegenheid via een andere route 
waren gaan rijden nu weer over dit traject gaan rijden – dit kan resulteren in meer 
autokilometers ofwel verkeersaantrekkende werking. Overigens zou dit kunnen betekenen 
dat er minder verkeer zal rijden via de overige wegen;  

 doordat er minder congestie zal zijn na de maatregel (omdat er meer wegcapaciteit 
beschikbaar is), zullen sommige automobilisten die voor of na de spits waren gaan rijden om 
de file te vermijden weer terug keren naar de spits – dit leidt niet tot meer autokilometers 
op het traject;  
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 doordat er minder congestie zal zijn na de maatregel (omdat er meer wegcapaciteit 
beschikbaar is), zullen sommige automobilisten die de file zo hinderlijk vonden dat ze 
gebruik zijn gaan maken van het openbaar vervoer ervoor kiezen om weer met de auto te 
gaan rijden – dit resulteert in verkeersaantrekkende werking;  

 op de lange termijn, is het denkbaar dat de verbeterde bereikbaarheid ertoe zal leiden dat 
mensen bijvoorbeeld van baan veranderen waardoor hun woon-werkverkeer verloopt via 
het tracé en daarmee mogelijk een langere route. In het algemeen is er dan sprake van een 
keuze voor andere bestemmingen. Ook in die gevallen is er dus sprake van 
verkeersaantrekkende werking;  

 op de lange termijn, is het denkbaar dat de verbeterde bereikbaarheid ertoe zal leiden dat 
mensen meer verplaatsingen gaan maken.  

Kwaliteit NRM  
De modellen binnen het NRM zijn voor wat betreft de gehanteerde methoden gelijk aan die van het 
Landelijk Model Systeem verkeer en vervoer (LMS), dat voor toekomstverkenningen en het evalueren 
van strategische beleidsopties wordt gebruikt. Niet alleen door het Ministerie van I&W, maar ook 
door het Centraal Planbureau (bijvoorbeeld bij Lange termijn verkenningen) en het Planbureau voor 
de Leefomgeving. De NRM-modellen zijn speciaal geschikt voor toepassing in een regio, met een 
gedetailleerde gebiedsindeling en met gedetailleerde verkeers- en vervoernetwerken. Alle NRM’s 
leveren samen een gedetailleerd landsdekkend beeld op.  

De prognoses van het NRM zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar elk model is een vereenvoudiging van 
de werkelijkheid. Zoals bij alle modellen is een bepaalde mate van onzekerheid onvermijdelijk. Een  
ander belangrijk kwaliteitsaspect is transparantie: het NRM is uitgebreid technisch gedocumenteerd.  
Binnen Rijkswaterstaat zijn afspraken gemaakt hoe de modelinstellingen moeten zijn bij de 
toepassing van het NRM ten behoeve van een projectstudie en welk omgevings- en beleidsscenario’s 
gehanteerd moeten worden. Ook zijn afspraken gemaakt over het maken van verkeersprognoses. 
Deze afspraken zijn vastgelegd in het interne systeem gericht op kwaliteitsborging bij de toepassing 
van het NRM.  

In 2012 is er een onafhankelijke audit uitgevoerd op het NRM door een consortium onder leiding van 
TNO. De hoofdconclusie van de audit was dat het LMS en het NRM over het algemeen voldoen aan 
het gebruiksdoel voor het maken van lange termijn verkeersprognoses en analyses van effecten van 
beleidsmaatregelen op verkeer en vervoer. Daarnaast concludeerde de audit dat de modellen 
uitgaan van wetenschappelijk geaccepteerde theorieën en dat ze het niveau van andere 
grootschalige nationale modellen in Europa halen of overstijgen. Wel kwam naar voren dat er een 
kans is dat de raming van intensiteiten en reistijden:  

 op wegvakken en trajecten waar congestie een grote rol speelt  

 op wegvakken met veel uitwisseling tussen het verkeer op het hoofd- en onderliggend 
wegennetwerk en  

 bij evenementen met mogelijk grote tijdelijke afwijkende verkeersstromen tot gevolg niet 
voldoende nauwkeurig zijn.  

Op basis van de aanbevelingen uit de audit zijn het LMS en de daaraan gekoppelde systematiek voor 
het NRM verder verbeterd. Om de toepassing van het NRM, in situaties waarin sprake is van 
onverklaarbaar grote afwijkingen tussen reistijdramingen in het modelbasisjaar en de werkelijke 
metingen (onder andere metingen uit de historische intensiteiten van het NIS (Netwerkmanagement 
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Informatie Systeem van Rijkswaterstaat), op een volgbare en consistente wijze te verbeteren is de 
Handelingsrichtlijn projectspecifieke aanpak verbetering reistijdramingen ontwikkeld. De 
verbeterafspraken zijn te vinden in de brief die de Minister van Infrastructuur en Milieu12 hierover 
aan de Tweede Kamer heeft gezonden13. 

12 Dit klopte ten tijde van het kamerstuk maar tegenwoordig is dit de Minister van Infrastructuur en Waterstaat 
13 Kamerstuk 31305 nr. 203, 13 februari 2013, Vergaderjaar 2012-2013 
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Bijlage B Beleidsinstellingen 

In deze bijlage zijn de meest recente versie van de, door het Directoraat-Generaal Bereikbaarheid 
vastgestelde, beleidsinstellingen opgenomen. Deze versie wordt door de Beheerder van het NRM 
meegeleverd bij het NRM. 



Deelrapport Verkeer 
Verkenning A4 Burgerveen – N14 
Projectnummer 0435466.00 
Versie definitief 

110 



Deelrapport Verkeer 
Verkenning A4 Burgerveen – N14 
Projectnummer 0435466.00 
Versie definitief 

111 



Deelrapport Verkeer 
Verkenning A4 Burgerveen – N14 
Projectnummer 0435466.00 
Versie definitief 

112 



Deelrapport Verkeer 
Verkenning A4 Burgerveen – N14 
Projectnummer 0435466.00 
Versie definitief 

113 



Deelrapport Verkeer 
Verkenning A4 Burgerveen – N14 
Projectnummer 0435466.00 
Versie definitief 

114 



Deelrapport Verkeer 
Verkenning A4 Burgerveen – N14 
Projectnummer 0435466.00 
Versie definitief 

115 



Deelrapport Verkeer 
Verkenning A4 Burgerveen – N14 
Projectnummer 0435466.00 
Versie definitief 

116 



Deelrapport Verkeer 
Verkenning A4 Burgerveen – N14 
Projectnummer 0435466.00 
Versie definitief 

117 



Deelrapport Verkeer 
Verkenning A4 Burgerveen – N14 
Projectnummer 0435466.00 
Versie definitief 

118 



Deelrapport Verkeer 
Verkenning A4 Burgerveen – N14 
Projectnummer 0435466.00 
Versie definitief 

119 



Deelrapport Verkeer 
Verkenning A4 Burgerveen – N14 
Projectnummer 0435466.00 
Versie definitief 

120 



Deelrapport Verkeer 
Verkenning A4 Burgerveen – N14 
Projectnummer 0435466.00 
Versie definitief 

121 



Deelrapport Verkeer 
Verkenning A4 Burgerveen – N14 
Projectnummer 0435466.00 
Versie definitief 

122 



Deelrapport Verkeer 
Verkenning A4 Burgerveen – N14 
Projectnummer 0435466.00 
Versie definitief 

123 



Deelrapport Verkeer 
Verkenning A4 Burgerveen – N14 
Projectnummer 0435466.00 
Versie definitief 

124 



Deelrapport Verkeer 
Verkenning A4 Burgerveen – N14 
Projectnummer 0435466.00 
Versie definitief 

125 



Deelrapport Verkeer 
Verkenning A4 Burgerveen – N14 
Projectnummer 0435466.00 
Versie definitief 

126 



Deelrapport Verkeer 
Verkenning A4 Burgerveen – N14 
Projectnummer 0435466.00 
Versie definitief 

127 



Deelrapport Verkeer 
Verkenning A4 Burgerveen – N14 
Projectnummer 0435466.00 
Versie definitief 

128 



Deelrapport Verkeer 
Verkenning A4 Burgerveen – N14 
Projectnummer 0435466.00 
Versie definitief 

129 



Deelrapport Verkeer 
Verkenning A4 Burgerveen – N14 
Projectnummer 0435466.00 
Versie definitief 

130 



Deelrapport Verkeer 
Verkenning A4 Burgerveen – N14 
Projectnummer 0435466.00 
Versie definitief 

131 

Bijlage C  Onderzoek functioneren aansluitingen 



Achtergrondrapport functioneren aansluitingen A4 

1 

Verkenning A4 Burgerveen – N14

Achtergrondrapport functioneren aansluitingen A4 

Zaaknummer 31137311 

Opdrachtgever: 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

Datum vrijgave 

22-08-2019 

Beschrijving revisie 

Versie 2.1 

1e lijns goedkeuring  

C. Bernards

2e lijns goedkeuring  

M. Kornet 

Vrijgave  

S. Zondervan 



Achtergrondrapport functioneren aansluitingen A4 

2 

Inhoud  

Samenvatting ................................................................................................................................................................. 3

1 Aanleiding .............................................................................................................................................................. 4

1.1 Leeswijzer ..................................................................................................................................................... 4

2 Uitgangspunten ...................................................................................................................................................... 5

2.1 Kruispuntberekeningen ................................................................................................................................ 5

2.2 Dynamische simulaties ................................................................................................................................. 5

2.3 Verkeersaanbod............................................................................................................................................ 6

3 Functioneren aansluitingen plansituatie ................................................................................................................ 8

3.1 Nieuw-Vennep/knooppunt Burgerveen (aansluiting 4) ............................................................................... 8

3.2 Roelofarendsveen (aansluiting 5) ................................................................................................................. 9

3.3 Hoogmade (aansluiting 6)........................................................................................................................... 11

3.4 Zoeterwoude-Rijndijk (aansluiting 6a) ........................................................................................................ 14

3.5 Zoeterwoude-Dorp (aansluiting 7) ............................................................................................................. 19

4 Simulatieresultaten plansituatie .......................................................................................................................... 25

4.1 Ochtendspits ............................................................................................................................................... 25

4.2 Avondspits .................................................................................................................................................. 27

5 Noodzaak maatregelen referentiesituatie ........................................................................................................... 29

5.1 Zoeterwoude-Rijndijk (aansluiting 6a) ........................................................................................................ 29

5.2 Zoeterwoude-Dorp (aansluiting 7) ............................................................................................................. 30

6 Conclusie .............................................................................................................................................................. 31

Bijlage A Resultaten kruispuntberekeningen 



Achtergrondrapport functioneren aansluitingen A4 

3 

Samenvatting 

De rijksweg A4 vormt de belangrijkste wegverbinding tussen de drie grootste steden van Nederland. 
In de laatste jaren is de weg uitgegroeid tot de drukste weg van Nederland, met een prominente 
plaats in de jaarlijkse file top-50. De doorstroming op deze weg vormt al jaren een groot knelpunt.  
Het project A4 N14 – Knooppunt Burgerveen betreft de uitbreiding van de hoofdrijbaan met één 
rijstrook over het gehele tracé, aangevuld met het verbinden van de aansluiting Hoogmade met de 
aansluiting N11 door middel van een asymmetrisch weefvak. De verkeersaantrekkende werking van 
de A4 zorgt ervoor dat ook de aansluitingen drukker worden. Deze notitie geeft inzicht in de 
verkeersafwikkeling op de aansluitingen.  

In de toekomstige situatie 2030 is sprake van een toename van het verkeersaanbod waardoor 
aanpassingen noodzakelijk zijn op de aansluitingen Roelofarendsveen, Hoogmade, Zoeterwoude-
Rijndijk en Zoeterwoude-Dorp. In zowel de referentiesituatie als de plansituatie zijn deze 
aanpassingen nodig. Ook zonder de verbreding van de A4 zijn de aansluitingen niet in staat om het 
toekomstige verkeersaanbod op een vlotte wijze af te wikkelen. 

De aanpassingen op de aansluitingen Roelofarendsveen en Hoogmade zijn beperkt. Hier volstaan 
kleine aanpassingen aan de bestaande rotondes. 

Op de aansluitingen Zoeterwoude-Rijndijk en Zoeterwoude-Dorp zijn ingrijpendere maatregelen 
nodig. De bestaande verkeersregelinstallaties moeten worden uitgebreid met extra opstelstroken om 
het toekomstige verkeersaanbod te kunnen afwikkelen. 
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1 Aanleiding  

De rijksweg A4 vormt de belangrijkste wegverbinding tussen de drie grootste steden van Nederland. 
In de laatste jaren is de weg uitgegroeid tot de drukste weg van Nederland, met een prominente 
plaats in de jaarlijkse file top-50. De doorstroming op deze weg vormt al jaren een groot knelpunt.  
Het project A4 N14 – Knooppunt Burgerveen betreft de uitbreiding van de hoofdrijbaan met één 
rijstrook over het gehele tracé, aangevuld met het verbinden van de aansluiting Hoogmade met de 
aansluiting N11 door middel van een asymmetrisch weefvak.  

FLOW4 voert de Verkenning van het traject A4 Haaglanden-Burgerveen uit. De afwikkeling van de 
wegvakken van de A4 zijn getoetst met het simulatiemodel FOSIM (zie notitie Verkenning A4 
Haaglanden-Burgerveen, Resultaten FOSIM-simulaties, kenmerk 001771.20190227.N1.02, d.d. 27 
februari 2019). 

Om de afwikkeling op de aansluitingen goed in beeld te krijgen zijn de kruispunten van de 
aansluitingen doorgerekend. Aanvullend daarop is een gedeelte van het studiegebied, de 
parallelstructuur nabij Leiden met N11 en knooppunt Hofvliet (RijnlandRoute) in een dynamisch 
verkeersmodel doorgerekend.  

Deze rapportage beschrijft de uitgangspunten en de resultaten van de toetsing van de aansluitingen. 
Ook worden enkele oplossingsrichtingen geboden om in de Planuitwerkingsfase knelpunten op het 
onderliggende wegennet aan te pakken. 

1.1 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft de uitgangspunten die bij de beoordeling van de aansluitingen zijn gehanteerd. 
In hoofdstuk 3 wordt het functioneren van de aansluitingen in de plansituatie beschreven. Voldoende 
bestaande aansluitingen of moeten aanvullende maatregelen worden genomen? En wat zijn de 
consequenties van de maatregelen voor het ontwerp? Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten van de 
dynamische simulatie. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de noodzaak om kruispunten aan te passen 
in de referentiesituatie. Conclusies worden getrokken in hoofdstuk 6.  
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2 Uitgangspunten 

2.1 Kruispuntberekeningen 

De kruispunten op de aansluitingen zijn doorgerekend met de rekenprogramma’s Cocon (voor VRI-
kruispunten) en Meerstrooksrotondeverkenner (voor rotondes). Voor de VRI-kruispunten is een 
maximale cyclustijd van 120 seconden gehanteerd als toetscriterium voor viertakskruispunten en 90 
seconden voor drietaks kruispunten. Voor rotondes is een maximale verzadigingsgraad van 0,8 
gehanteerd en een maximale verliestijd van 50 seconden. 

2.2 Dynamische simulaties 

De dynamische simulaties van het netwerk A4-N11-Rijlandroute zijn uitgevoerd met het 
microdynamische verkeersmodel VISSIM. Het studiegebied (zie figuur 2.1) omvat de A4 tussen (en 
dus niet inclusief) aansluiting 6 (Hoogmade) en aansluiting 8 (Leidschendam). Het bevat de 
aansluiting 6a (Zoeterwoude-Rijndijk) en aansluiting 7 (Zoeterwoude-Dorp). Ook de toekomstige 
aansluiting Hofvliet naar de RijnlandRoute is in dit studiegebied opgenomen.  

Voor de configuratie van de rijstroken op de A4 is uitgegaan van alternatief B (pakket B). Grofweg 
houdt dit in dat op het wegvak Hoogmade – Zoeterwoude Rijndijk het verkeer van en naar de 
aansluitingen via een weefvak met de hoofdrijbaan afgewikkeld wordt, en niet met in- en uitvoegers. 
Er is geen dynamische simulatie uitgevoerd voor alternatief A omdat uit eerdere analyses met FOSIM 
is gebleken dat dit alternatief het verkeersaanbod niet goed kan afwikkelen. Een dynamische 
simulatie van alternatief A zou echter, overeenkomstig aan de FOSIM-analyses, een minder goede 
doorstroming laten zien dan alternatief B. 

Figuur 2.1: Studiegebied dynamisch verkeersmodel 



Achtergrondrapport functioneren aansluitingen A4 

6 

In dit dynamische simulatiemodel zijn de verkeersregelingen als voertuigafhankelijke regelingen 
opgenomen. Daar waar huidige regelingen beschikbaar waren, zijn deze één op één in het VISSIM-
netwerk opgenomen. Voor de verkeersregelingen bij de twee aansluitingen naar het onderliggende 
wegennet is een COCON-analyse gedaan en op basis daarvan is de vormgeving aangepast aan het 
verwachtte verkeersaanbod (zie hoofdstuk 3). 

De simulaties zijn kwalitatief getoetst op afwikkelingsbeelden en filevorming en kwantitatief op 
wachtrijlengtes en verliestijden. 

2.3 Verkeersaanbod 

Voor de berekeningen is uitgegaan van het verkeersaanbod uit het NRM (2030 Hoog). Deze zijn één-
op-één overgenomen in het dynamische verkeersmodel. Er zijn zowel intensiteiten van de ochtend- 
als van de avondspits. De gebruikte herkomst-bestemmingsmatrices staan in tabel 2.1 t/m 2.4. 

A4 
(noord) 

Van der 
Madeweg

N11 Europaweg Burg.
Detmersweg 

Hofvlietweg Rijnland-
route 

A4 
(zuid) 

A4 (noord) 0 124 1161 401 426 11 69 11206

Van der Madeweg 130 0 401 66 41 3 57 1010

N11 1004 333 0 784 18 7 1195 1783

Europaweg 639 37 966 0 630 0 2 1782

Burg. Detmersweg 654 39 83 1104 0 0 210 153

Hofvlietweg 2 0 1 0 1 0 4 5

RijnlandRoute 19 106 983 4 264 0 0 1225

A4 (zuid) 10355 276 1047 1048 30 1 1416 0

Tabel 2.1: Herkomst bestemmingsmatrix personenauto’s ochtendspits (mvt/2-uur) 

A4 
(noord)

Van der 
Madeweg

N11 Europaweg Burg.
Detmersweg

Hofvlietweg Rijnland-
route

A4 
(zuid) 

A4 (noord) 0 2 74 26 14 0 14 852

Van der Madeweg 2 0 10 3 0 0 2 10

N11 142 11 0 102 1 0 169 136

Europaweg 10 1 40 0 47 0 0 58

Burg. Detmersweg 59 2 85 120 0 0 19 4

Hofvlietweg 0 0 0 0 0 0 0 1

RijnlandRoute 9 1 60 0 83 0 0 137

A4 (zuid) 1306 8 112 30 20 0 147 0

Tabel 2.2: Herkomst bestemmingsmatrix vrachtauto’s ochtendspits (mvt/2-uur) 
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A4 
(noord)

Van der 
Madeweg

N11 Europaweg Burg.
Detmersweg

Hofvlietweg Rijnland-
route

A4 
(zuid) 

A4 (noord) 0 51 1932 919 752 6 6 9838

Van der Madeweg 262 0 523 87 57 2 31 263

N11 1842 635 0 804 23 2 1415 501

Europaweg 759 74 771 0 1047 0 1 1373

Burg. Detmersweg 469 41 21 1055 0 2 313 50

Hofvlietweg 5 1 2 0 2 0 3 5

RijnlandRoute 93 55 1398 17 600 2 0 2329

A4 (zuid) 9835 332 1365 2110 37 8 1994 0

Tabel 2.3: Herkomst bestemmingsmatrix personenauto’s avondspits (mvt/2-uur) 

A4 
(noord)

Van der 
Madeweg

N11 Europaweg Burg.
Detmersweg

Hofvlietweg Rijnland-
route

A4 
(zuid) 

A4 (noord) 0 1 156 40 128 0 6 727

Van der Madeweg 3 0 17 3 2 0 3 8

N11 129 4 0 41 3 0 88 60

Europaweg 22 1 32 0 28 0 0 108

Burg. Detmersweg 61 1 10 30 0 0 27 68

Hofvlietweg 0 0 0 0 0 0 0 1

RijnlandRoute 19 1 81 0 61 0 0 144

A4 (zuid) 1034 4 179 67 80 1 87 0

Tabel 2.4: Herkomst bestemmingsmatrix vrachtauto’s avondspits (mvt/2-uur) 

Voor de kruispuntberekeningen is uitgegaan van een spitsverloop met een spitsfactor van 0,55 in het 
drukste uur van de spits ten opzichte van de 2-uur spitsperiode. Verder is uitgegaan van een pae-
factor van 2,0 voor het vrachtverkeer. 
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3 Functioneren aansluitingen plansituatie 

Het functioneren van de aansluitingen in de plansituatie is in beeld gebracht met behulp van COCON-
berekeningen en de Meerstrooks rotondeverkenner. De aansluitingen worden in dit hoofdstuk van 
noord naar zuid beschreven. Wanneer de bestaande vormgeving niet voldoet, zijn de maatregelen 
genoemd waarmee tot een acceptabele verkeersafwikkeling kan worden gekomen. In bijlage 1 zijn de 
resultaten van alle kruispuntberekeningen te vinden. 

3.1 Nieuw-Vennep/knooppunt Burgerveen (aansluiting 4) 

Figuur 3.1 geeft de vormgeving van aansluiting Nieuw-Vennep/knooppunt Burgerveen weer.  

Figuur 3.1: Aansluiting Nieuw-Vennep/knooppunt Burgerveen 

De kruispunten van aansluiting Nieuw-Vennep zijn in de bestaande situatie ruim vormgegeven met 
op alle afslagbewegingen twee rijstroken en rechtdoorgaande richtingen van drie rijstroken. Hierdoor 
kan het toekomstige verkeersaanbod goed worden afgewikkeld. De benodigde cyclustijden zijn lager 
dan 60 seconden (zie tabel 3.1). Dit is ruim onder de maximaal acceptabele cyclustijd van 120 
seconden. Voor deze kruispunten is ondanks de verkeersaantrekkende werking van de A4 dus geen 
capaciteitsuitbreiding nodig.  
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Kruispunt Ochtendspits 2030 Avondspits 2030

West 48 sec 47 sec

Oost 58 sec 46 sec

Tabel 3.1: Benodigde cyclustijden aansluiting Nieuw-Vennep/knooppunt Burgerveen 

3.2 Roelofarendsveen (aansluiting 5) 

De westelijke toe- en afrit van aansluiting Roelofarendsveen sluiten aan op een VRI-kruispunt, 
ingeklemd tussen de A4 en het spoor. De oostelijke toe- en afrit sluiten aan op een rotonde (zie 
figuur 3.2). 

Figuur 3.2: Aansluiting Roelofarendsveen 

De benodigde cyclustijden van het VRI-kruispunt aan de westzijde van de A4 zijn 34 seconden in de 
ochtendspits en 63 seconden in de avondspits. In de plansituatie in 2030 is dit kruispunt dus in staat 
het verkeer binnen een acceptabele cyclustijd te verwerken. Aandachtspunt zijn de korte 
opstellengtes aan weerszijden van het kruispunt. In de avondspits kan op de linksaffer richting de 
toerit een wachtrij van meer dan 100 meter ontstaan, terwijl de afstand tot de oostelijke rotonde 
slechts 80 meter is. Dit betekent dat de wachtrij met enige regelmaat kan terugslaan tot op de 
rotonde.  

De oostelijke rotonde is met vier takken opgenomen in het NRM, de zuidtak (Veenderveld) ontbreekt 
in het verkeersmodel. De rotonde kan het verkeersaanbod in de ochtendspits in 2030 goed 
afwikkelen. In de avondspits wordt de verzadigingsgraad op de oosttak met 0,81 iets te hoog. In 
combinatie met beperkte opstelcapaciteit op het westelijke VRI-kruispunt zal dit wachtrijvorming 
geven op de oosttak (Alkemadelaan). Ook het linksafslaande verkeer vanaf de afrit A4 zal op de 
rotonde enige hinder ondervinden. 
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Figuur 3.3 geeft de locatie van de wachtrijen weer. 

Figuur 3.3: Wachtrijen aansluiting Roelofarendsveen bij bestaande vormgeving 

Aanvullende maatregelen 
Een effectieve oplossingsrichting is om een tweede afslaande strook toe te passen op de rotonde (zie 
figuur 3.4). De verzadigingsgraad daalt hierdoor naar 0,41. Tevens wordt met deze maatregel de 
opstelcapaciteit van de linksaffer van het westelijke VRI-kruispunt vergroot. 
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Figuur 3.4: Uitbreiding oostelijke rotonde 

3.3 Hoogmade (aansluiting 6) 

Aansluiting Hoogmade bestaat uit twee meerstrooks rotondes aan de westzijde en oostzijde van de 
A4 (zie figuur 3.5).  

Figuur 3.5: Aansluiting Hoogmade 
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De westelijke rotonde is in de plansituatie 2030 overbelast. In de ochtendspits heeft de afrit van de 
A4 een verzadigingsgraad van 1,17. Dit geeft filevorming op de afrit, met kans op terugslag tot op de 
A4. In de avondspits ligt de verzadigingsgraad van deze afrit nog net onder de 0,8. De kans op 
terugslag is dan beperkt. 

De oostelijke rotonde is in de avondspits overbelast met een verzadigingsgraad van 0,91 op de afrit 
van de A4. In de ochtendspits is deze verzadigingsgraad 0,59. Gezien de grote lengte van de afrit 
wordt geen terugslag tot op de A4 verwacht.  

Figuur 3.6 geeft de locaties weer waar wachtrijen in de toekomst te verwachten zijn. 

Figuur 3.6: Wachtrijen aansluiting Hoogmade bij bestaande vormgeving 
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Aanvullende maatregelen 
Een oplossingsrichting voor de westelijke rotonde is het toepassen van een tweede opstelstrook op 
de afrit (zie figuur 3.7).  

Figuur 3.7: Uitbreiding westelijke rotonde 

Met deze maatregel daalt de verzadigingsgraad naar 0,38 in de ochtendspits en 0,31 in de avondspits 
en kan het toekomstige verkeersaanbod worden afgewikkeld. Aandachtspunt is de westtak van de 
rotonde (Provincialeweg), die met deze maatregel een verzadigingsgraad krijgt van 0,79 in de 
ochtendspits en 0,62 in de avondspits. Dit is echter nog onder de acceptabele verzadigingsgraad van 
0,8. Met de gekozen oplossing functioneert de rotonde in de toekomstige situatie afdoende. In een 
volgende fase kunnen bij een nader bestudering van de aansluiting wellicht ook aanvullende 
maatregelen in ogenschouw worden genomen. 

Een oplossingsrichting voor de oostelijke rotonde is een tweede opstelstrook op de afrit (zie figuur 
3.8). Hiermee daalt de verzadigingsgraad naar 0,54 in de avondspits. In de ochtendspits wordt de 
verzadigingsgraad 0,43. Met een tweede opstelstrook kan het toekomstige verkeersaanbod worden 
afgewikkeld. 
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Figuur 3.8: Uitbreiding oostelijke rotonde 

3.4 Zoeterwoude-Rijndijk (aansluiting 6a) 

De aansluiting Zoeterwoude-Rijndijk bestaat uit twee VRI-kruispunten aan de westzijde en oostzijde 
van de A4 (zie figuur 3.9).  

Figuur 3.9: Aansluiting Zoeterwoude-Rijndijk 
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In tabel 3.2 staan de resultaten van de COCON-analyse. De huidige vormgeving van beide kruispunten 
voldoet niet. Bij de oostelijke aansluiting kan in de ochtendspits het verkeer nog afgewikkeld worden, 
maar de benodigde cyclustijd van 232 seconden is veel te hoog. Dit heeft langere wachttijden tot 
gevolg. Een lange cyclustijd heeft op die manier een grote invloed op roodlichtnegatie en dus de 
verkeersveiligheid. 

Ochtendspits Avondspits

N11 – westelijke aansluiting A4 Niet regelbaar Niet regelbaar

N11 – oostelijke aansluiting A4 232 sec Niet regelbaar

Tabel 3.2: Cyclustijden aansluiting Zoeterwoude-Rijndijk op basis van huidige vormgeving 

Beide kruispunten zijn in de plansituatie 2030 overbelast met cyclustijden van ruim boven 120 
seconden. Op het westelijke kruispunt is er in beide spitsen filevorming te verwachten op de N11, 
met terugslag tot voorbij het oostelijke kruispunt. Ook op de noordtak van het kruispunt (Willem van 
der Madeweg) zal filevorming ontstaan. Daarbij zal in de avondspits ook wachtrijvorming ontstaan op 
de afrit A4, met kans op terugslag tot op de A4.  

Op het oostelijke kruispunt is de avondspits maatgevend. De filevorming ontstaat op alle takken van 
het kruispunt. Dit betekent dat er terugslag ontstaat richting het westelijke kruispunt en dat er kans 
is op terugslag op de A4. 

Figuur 3.10 laat de locaties zien waar in de toekomstige situatie wachtrijen te verwachten zijn. 
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Figuur 3.10: Wachtrijen aansluiting Zoeterwoude-Rijndijk bij bestaande vormgeving 

Aanvullende maatregelen 
Voor het westelijke kruispunt moet de capaciteit van de overheersende verkeersstromen tussen de 
N11 en de A4 uitgebreid worden om het toekomstige verkeersaanbod vlot te kunnen afwikkelen (zie 
figuur 3.11): 
• De linksafbeweging vanaf de N11 (richting 03) heeft een extra rijstrook nodig, en wordt dus drie 

rijstroken breed. Vooral in de ochtendspits zit hier veel verkeer waardoor capaciteitsuitbreiding 
nodig is.  

• De rechtaffer vanaf de A4 (richting 04) heeft een tweede rijstrook nodig, omdat in de avondspits 
veel verkeer vanaf de A4 richting de N11 gaat. 
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Figuur 3.11: Uitbreiding westelijke kruispunt 

Op het oostelijke kruispunt zijn meer maatregelen nodig. Dit komt met name door de avondspits, 
waar de conflicterende richtingen (de linksaffer vanaf de N11 en de rechtdoorgaande richting vanaf 
het westelijke kruispunt richting de N11) erg druk zijn. Daarnaast zijn ook de andere richtingen erg 
druk. In totaal is voor vijf van de zes richtingen een rijstrookuitbreiding nodig om het toekomstige 
verkeersaanbod te kunnen afwikkelen (zie figuur 3.12): 

 Een derde rijstrook rechtdoor vanaf de N11. 

 Een tweede linksafstrook vanaf de N11 richting de toerit van de A4 

 Een derde rechtsafstrook vanaf de afrit van de A4 richting de N11 

 Een tweede linksafstrook vanaf de afrit van de A4 richting het westelijke kruispunt 

 Een derde rechtdoorstrook vanaf het westelijke kruispunt richting de N11 
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Figuur 3.12: Uitbreiding oostelijke kruispunt 

In tabel 3.3 staan de resultaten van de COCON-analyse van de aangepaste vormgevingen. Alle 
cyclustijden blijven onder de 90 seconden, wat een acceptabele cyclustijd is voor een drietaks 
kruispunt. 

Ochtendspits Avondspits

N11 – westelijke aansluiting A4 85 sec 45 sec

N11 – oostelijke aansluiting A4 32 sec 63 sec

Tabel 3.3: Benodigde cyclustijden met uitbreiding kruispunten 

De bestaande kruispunten dienen uitgebreid en/of aangepast te worden rekening houden met 
onderstaande maatregelen: 
- Verbreden van de verharding op toe- en afritten en de N11 tbv extra opstelvakken en rijstroken 
- Aanbrengen damwanden onder bestaande kunstwerken tbv bijkomende rijstroken 
- Verbreden van bestaande kunstwerken tbv bijkomende rijstroken 

In onderstaande figuur zijn globaal de consequenties voor de bestaande aansluiting en kruispunten 
weergeven. De bijkomende rijstroken zijn door een groene pijl aangegeven. 
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Figuur 3.13: Consequenties voor de bestaande aansluiting en kruispunten 

3.5 Zoeterwoude-Dorp (aansluiting 7) 

De aansluiting Zoeterwoude-Dorp bestaat uit twee VRI-kruispunten en een rotonde (zie figuur 3.14). 

Figuur 3.14: Aansluiting Zoeterwoude-Dorp 
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Beide VRI-kruispunten zijn in de avondspits in de plansituatie 2030 overbelast met cyclustijden van 
ruim boven 120 seconden. Ook de rotonde is in de toekomstige situatie overbelast. In tabel 3.4 staat 
de uitkomst van de COCON-analyse van de VRI-kruispunten.  

Ochtendspits Avondspits

Europaweg - Hofvlietweg 120 sec Niet regelbaar

Burg. Detmersweg – Aansluiting A4 51 sec 159 sec

Tabel 3.4: Cyclustijden aansluiting Zoeterwoude-Dorp op basis van huidige vormgeving 

Uit de COCON-analyse blijkt dat met de huidige vormgeving met name de avondspits in 
2030 tot problemen zou leiden. Op het noordelijke kruispunt is de avondspits maatgevend. 
Hierbij is er filevorming op alle takken van het kruispunt, dus ook kans op terugslag tot op 
de A4. 
Op het zuidelijke kruispunt (aan de oostzijde van de A4) is alleen de avondspits overbelast. 
De mate van overbelasting valt echter nog mee. Er zullen wachtrijen ontstaan op alle 
takken van het kruispunt, maar terugslag tot op de A4 of naar de naastgelegen kruispunten 
op de N206 zal beperkt zijn. 

De rotonde zal in de toekomstige situatie terugslag ondervinden vanaf het VRI-kruispunt op de N206. 
Daarnaast zal er op de noordtak van de rotonde filevorming ontstaan, met kans op terugslag tot het 
kruispunt met de N206. De noordelijke rotonde is in de plansituatie 2030 op de oosttak overbelast 
met een verzadigingsgraad van 0,98 in de ochtendspits en 1,01 in de avondspits. 

Figuur 3.15 geeft de wachtrijen weer bij de kruispunten. 
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Figuur 3.15: Wachtrijen aansluiting Zoeterwoude-Dorp bij bestaande vormgeving 

Aanvullende maatregelen 
Op het noordelijke kruispunt is een capaciteitsuitbreiding nodig voor de drie overheersende 
richtingen (zie figuur 3.10): 

 Een derde rechtdoorstrook op de N206 van noord naar zuid 

 Een derde rechtdoorstrook op de N206 van zuid naar noord 

 Een derde linksafstrook vanaf de afrit van de A4 richting de N206 (Leiden) 



Achtergrondrapport functioneren aansluitingen A4 

22 

Figuur 3.16: Uitbreiding noordelijke kruispunt

Op het zuidelijke kruispunt is één capaciteitsuitbreiding nodig om het toekomstige verkeersaanbod in 
de plansituatie te verwerken (zie figuur 3.17): 

 Een derde rechtdoorstrook op de N206 van noord naar zuid. 

Figuur 3.17: Uitbreiding zuidelijke kruispunt
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In tabel 3.5 staan de resultaten van de COCON-analyse van de aangepaste vormgevingen. Alle 
cyclustijden blijven onder de 90 seconden, wat een acceptabele cyclustijd is voor een drietaks 
kruispunt. 

Ochtendspits Avondspits

Noordelijke kruispunt 62 sec 78 sec

Zuidelijke kruispunt 44 sec 82 sec

Tabel 3.5: Benodigde cyclustijden met uitbreiding kruispunten 

De bestaande kruispunten dienen uitgebreid en/of aangepast te worden rekening houden met 
onderstaande maatregelen: 
- Verbreden van de verharding op de afritten en de N206 tbv extra opstelvakken en rijstroken 
- Herinrichten bestaande brugdek (verbreding van kunstwerk is niet noodzakelijk) 

In onderstaande figuur zijn globaal de consequenties voor de bestaande aansluiting en kruispunten 
weergeven. De bijkomende rijstroken zijn door een groene pijl aangegeven. 

Figuur 3.18: Consequenties voor de bestaande aansluiting en kruispunten

Een oplossingsrichting voor de rotonde is het toepassen van een tweede rijstrook vanaf de oosttak 
richting de toerit van de A4 (zie figuur 3.19). Met deze maatregel daalt de verzadigingsgraad naar 
0,41 in de ochtendspits en 0,38 in de avondspits. 
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Figuur 3.19: Uitbreiding noordelijke rotonde
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4 Simulatieresultaten plansituatie 

In hoofdstuk 3 zijn de aansluitingen afzonderlijk beoordeeld. Wanneer aansluitingen relatief dicht bij 
elkaar liggen, kunnen deze elkaar qua verkeersafwikkeling in negatieve zin beïnvloeden. De 
aansluitingen tussen Leidschendam en Roelofarendsveen zijn daarom ingevoerd in het 
simulatiemodel VISSIM. De simulaties zijn uitgevoerd voor de ochtend- en avondspits. Hierbij is 
uitgegaan van de capaciteitsuitbreidingen op de aansluitingen zoals die zijn genoemd in hoofdstuk 3. 

4.1 Ochtendspits 

Figuur 4.1 geeft de gemiddelde snelheid weer van het drukste moment in de ochtendspitssimulaties. 
Groen/geel is een hoge snelheid, oranje/rood een lage snelheid. 

Figuur 4.1: Snelheid op en rondom de A4 op het drukste moment in de ochtendspits 

Uit de simulaties blijkt dat de aansluitingen (met capaciteitsuitbreidingen) het verkeersaanbod goed 
kunnen afwikkelen. Er is dus geen sprake van terugslag op de A4 of nabijgelegen aansluitingen als 
gevolg van onvoldoende afrijcapaciteiten bij de kruispunten. 

Vanuit de afbeelding zijn de volgende knelpunten in het netwerk te zien.  

 Bij het inrijden van het netwerk bij de A4 richting het zuiden is een lage snelheid. Dit duidt 
erop dat hier meer verkeer het netwerk in wil rijden dan dat er capaciteit is.  
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 Er ontstaat terugslag bij het splitsingspunt tussen de A4 en de RijnlandRoute, komende 
vanaf het zuiden. Dit komt doordat er veel wevend verkeer is.  

Hieronder wordt elk van deze knelpunten nader toegelicht. 

1. Inrijden netwerk A4 noord 
In het drukste uur van de ochtendspits rijden er volgens het NRM meer dan 7900 voertuigen over de 
A4 tussen aansluiting 6 en 6a. In combinatie met wevend verkeer ten behoeve van de splitsing 
hoofdrijbaan/parallelrijbaan geeft dit een knelpunt. Vanuit de VISSIM-simulatie is ook te zien dat er 
bovengemiddeld veel weefbewegingen gelijk aan het begin van het netwerk zijn, omdat voertuigen 
meteen een goede positie op de weg willen bemachtigen. Dit zorgt voor strubbelingen op het begin 
van het netwerk, zoals in figuur 4.2 te zien is. Het is daarom aannemelijk dat dit knelpunt in 
werkelijkheid minder sterk zal optreden en enkel tot lichte weefproblematiek zal leiden. Wel is het 
een teken dit wegvak behoorlijk vol is, en dat er niet of nauwelijks ruimte is voor meer verkeer. Dit 
wordt ook bevestigd door de FOSIM-analyse waar een I/C-waarde (verzadigingsgraad) van 0,94 is 
geconstateerd. 

Figuur 4.2: Ingang van het netwerk, waar het verkeer zich even opstroopt 

2. Weven voor de RijnlandRoute 
Voor het splitsingspunt tussen de A4 Links en de RijnlandRoute ontstaat een afwikkelingsprobleem 
door de weefbewegingen die daar plaatsvinden (zie figuur 4.3).  
De weefbewegingen verminderen de capaciteit op de weg. Bij een hoge intensiteit leidt dit tot een te 
hoge I/C-waarde. In het drukste uren rijden hier meer dan 8600 motorvoertuigen.  
Overigens komen de weefbewegingen niet alleen door het verkeer wat naar de RijnlandRoute wil. 
Het is een combinatie van wevend verkeer voor zowel de RijnlandRoute als de splitsing tussen de 
hoofdrijbaan en de parallelrijbaan. Ook dit knelpunt wordt bevestigd door de FOSIM-simulaties met 
een I/C-waarde van 0,96. 
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Figuur 4.3: De kop van de congestie door de weefbewegingen voor de RijnlandRoute en de 
opsplitsing naar de hoofd- en parallelrijbaan 

4.2 Avondspits 

Ook uit de avondspitssimulaties blijkt dat de aansluitingen (met capaciteitsuitbreidingen) het 
verkeersaanbod goed kunnen afwikkelen. 

In de avondspits is één knelpunt in het netwerk te onderscheiden (zie ook figuur 4.4): er ontstaat 
terugslag bij het splitsingspunt tussen de A4 en de RijnlandRoute, komende vanaf het zuiden. Dit 
komt omdat er veel wevend verkeer is.  Dit knelpunt is identiek aan de ochtendspits. Dit wordt ook 
enigszins bevestigd door de FOSIM-analyse waar een I/C-waarde (verzadigingsgraad) van 0,91 is 
geconstateerd. Omdat de I/C-verhouding in FOSIM relatief laag is (0,91 geeft iets meer dan 20% kans 
op file), wordt verwacht dat dit knelpunt in de praktijk minder ernstig zal gaan optreden. 
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Figuur 4.4: Snelheid op en rondom de A4 op het drukste moment in de avondspits 
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5 Noodzaak maatregelen referentiesituatie 

In hoofdstuk 3 is voor elke aansluiting bepaald of de kruispunten het toekomstige verkeersaanbod 
kunnen verwerken. Dit leidt tot op de meeste kruispunten tot een aantal kleine en grote 
aanpassingen om de capaciteit uit te breiden. 

Ook in de referentiesituatie in 2030 (zonder verbreding van de A4) is ten opzichte van de huidige 
situatie sprake van een toename van het verkeersaanbod. Deze toename is echter kleiner dan 
wanneer de A4 verbreed wordt. Komen de geconstateerde knelpunten ook voor in de 
referentiesituatie, of worden ze veroorzaakt door het plan A4 Burgerveen – N14? In dit hoofdstuk 
wordt op basis van de intensiteitsverschillen tussen plansituatie en referentiesituatie bepaald of 
maatregelen om het verkeersaanbod vlot af te wikkelen ook in de referentiesituatie al noodzakelijk 
zijn. 

De grootste aanpassingen vinden plaats op de aansluitingen Zoeterwoude-Rijndijk en Zoeterwoude-
Dorp.  

5.1 Zoeterwoude-Rijndijk (aansluiting 6a) 

Tabel 5.1 geeft de kruispuntbelasting weer van de westelijke en oostelijke kruising in de referentie- 
en plansituatie in 2030. Hierbij is onderscheid gemaakt in de twee-uurs ochtend- en avondspits. 

Ochtend Avond

Kruispunt Ref Plan Toename Ref Plan Toename

N11 West 7976 8058 82 +1% 7282 7471 189 +3%

N11 Oost 10761 11350 589 +5% 11716 12811 1095 +9%

Tabel 5.1: Kruispuntbelasting westelijke en oostelijke kruising in referentie- en plansituatie 
2030 

De capaciteitsuitbreiding van de A4 zorgt ervoor dat de kruispuntbelasting van de westelijke kruising 
licht toeneemt. In de ochtendspits bedraagt de toename 1%, in de avondspits 3%. Een berekening 
met COCON laat zien dat de ochtendspits maatgevend is. De toename van 1% is dermate weinig dat 
de voorgestelde vormgeving ook in de referentiesituatie noodzakelijk is. 

Op de oostelijke kruising is de toename van de kruispuntbelasting als gevolg van de 
capaciteitsuitbreiding van de A4 groter. In de ochtendspits bedraagt de toename 5%, in de avondspits 
9%. Een berekening met COCON laat zien dat de avondspits maatgevend is. Door een afname van 9% 
op het verkeersaanbod kan de vormgeving iets kleiner. Richting 8 hoeft in de referentiesituatie geen 
derde rijstrook te krijgen. De overige maatregelen blijven echter ook in de referentiesituatie 
noodzakelijk. 
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5.2 Zoeterwoude-Dorp (aansluiting 7) 

Tabel 5.2 geeft de kruispuntbelasting weer van de westelijke en oostelijke kruising in de referentie- 
en plansituatie in 2030. Hierbij is onderscheid gemaakt in de twee-uurs ochtend- en avondspits. 

Ochtend Avond

Kruispunt Ref Plan Toename Ref Plan Toename

N206 West 8480 8775 295 +3% 10437 10809 372 +4%

N206 Oost 6458 6927 469 +7% 8479 8837 358 +4%

Tabel 5.2: Kruispuntbelasting westelijke en oostelijke kruising in referentie- en plansituatie 
2030 

De capaciteitsuitbreiding van de A4 zorgt ervoor dat de kruispuntbelasting van de westelijke kruising 
toeneemt. In de ochtendspits bedraagt de toename 3%, in de avondspits 4%. Een berekening met 
COCON laat zien dat de avondspits hier maatgevend is. In de referentiesituatie is het mogelijk om 
richting 12 niet te verbreden en de twee rijstroken te laten behouden. Wel wordt de cyclustijd dan 
114 seconden waarmee het maximum voor drie-taks kruispunten (90 seconden) wordt overschreden.  

Op de oostelijke kruising bedraagt de toename in de ochtendspits 7% en in de avondspits 4%. Een 
berekening met COCON laat zien dat de avondspits maatgevend is. Ondanks de lagere 
kruispuntbelasting blijken de voorgestelde aanpassingen ook in de referentiesituatie noodzakelijk.  
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6 Conclusie 

De kruispunten op de aansluitingen moeten worden uitgebreid om het verkeersaanbod in 
de plansituatie van 2030 te kunnen afwikkelen. Uitzondering is de aansluiting Nieuw-
Vennep/knooppunt Burgerveen (4) waar al voldoende capaciteit aanwezig is.  
Zonder uitbreidingen is er kans op terugslag op de noordelijke afrit van aansluiting 
Hoogmade (6), op beide afritten van aansluiting Zoeterwoude-Rijndijk (6a), op de N11 en 
op de noordelijke afrit van aansluiting Zoeterwoude-Dorp (7). Daarnaast is er op diverse 
locaties terugslag op het onderliggende wegennet, waardoor er blokkades kunnen 
ontstaan op naastgelegen kruispunten, met kans op terugslag op de andere afritten van de 
A4 tot gevolg. 

De VISSIM-simulaties tonen aan dat de voorgestelde kruispuntaanpassingen het 
verkeersaanbod in de plansituatie van 2030 goed kunnen afwikkelen. Uit de VISSIM-
simulaties van het A4-netwerk rondom aansluiting 6a en 7 en de verbinding naar de 
RijnlandRoute worden een paar knelpunten zichtbaar: 

 In de ochtendspits rijdt er meer verkeer vanuit het noorden de A4 op dan dat er 
capaciteit is. Dit leidt in de VISSIM-studie tot lichte afwikkelingsproblemen, maar zal 
in werkelijkheid waarschijnlijk leiden tot wat lichte weefproblematiek. 

 In beide spitsen zijn er weefproblemen op de A4 links voor de afsplitsing naar de 
RijnlandRoute. Dit wordt mede veroorzaakt doordat hier ook veel wevend verkeer is 
voor de splitsing naar de hoofdrijbaan en de parallelrijbaan.  

In de Planuitwerkingsfase moet rekening worden gehouden met het nader analyseren van 
de onderliggende kruispunten en een uitbreiding van de afrijcapaciteiten. Om tot een 
robuuste situatie te komen, ligt een gevoeligheidsanalyse met verkeerscijfers uit recente 
tellingen en onderliggende regionale modellen in de Planuitwerkingsfase voor de hand. 
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Bijlage A  Resultaten kruispuntberekeningen 

Nieuw-Vennep/knooppunt Burgerveen (4) 
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Roelofarendsveen (5) 
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Hoogmade (6) 
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Zoeterwoude-Rijndijk (6a) 
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Zoeterwoude-Dorp (7) 
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