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1. Samenvatting en vervolg 
 
1.1 Samenvatting 
 
In 2008 is door provincies Zuid- en Noord-Holland onderzoek verricht naar de bereikbaarheid 
in de grensstreek tussen beide provincies. Op basis van de resultaten van de studie is een 
Samenwerkingsagenda opgesteld, waarin het gewenste eindbeeld voor het infrastructuur-
netwerk en OV-netwerk is vastgelegd. Dit infrastructuurnetwerk bestaat uit de Rijnlandroute, 
de N206 en een noordelijke verbinding tussen de N206 en N205 (route Zuid-Kennemerland). 
Een bovenlokale verbinding tussen de N206 en de A44 (randweg Rijnsburg) verbetert de 
bereikbaarheid van het zuidelijk deel van de Bollenstreek. In figuur 1 is dit netwerk 
weergegeven. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1  Infrastructurele hoofdstructuur Grensstreek (bron: Samenwerkingsagenda grensstreek) 
 
Regio Holland Rijnland heeft bij de vaststelling van de Samenwerkingsagenda aangegeven 
dat de analyse en oplossingsrichting voor het middengebied onvoldoende oplossend 
vermogen bood. In deze deelstudie is gewerkt aan het oplossen van de lokale 
bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen. Uitgangspunt hierbij was versteviging van een 
hoofdstructuur en kleinschalige maatregelen gericht op het verbeteren van lokale 
bereikbaarheid en leefbaarheid van het middengebied. 
 
De opdracht die de projectgroep “Maatregelen Middengebied Duin- en Bollenstreek” hierbij 
heeft meegekregen is vastgelegd in de Samenwerkingsagenda. De opdracht luidt:  
 
 
 
 
 

 Opdracht: 
 
Uitwerking van gewenste aanvullende bereikbaarheid/leefbaarheid maatregelen op het 
onderliggend wegennet en het opstellen van een uitvoeringsprogramma incl. prioritering 
in tijd. 
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Samen met de regiogemeenten is gekeken naar de bestaande knelpunten, welke 
maatregelen en studies al afgerond of gepland zijn en welke oplossingsstrategie voor de 
overgebleven knelpunten gehanteerd zou moeten worden. Op basis hiervan is toegewerkt 
naar een maatregelenpakket. 
 
In tabel 1 zijn alle congestie-, verkeersveiligheids- en leefbaarheidsproblemen uit de 
Bereikbaarheidstudie Grensstreek weergegeven die betrekking hebben op de Duin- en 
Bollenstreek. 
 

weg  congestie  leefbaarheid  veiligheid  

A44  afslagen 3,4,5,6  
 

sluipverkeer door 
Teylingen 

afrit 6  

N444  afrit 6, Nagelbrug  Voorhout  Voorhout  

N443  Sassenheim/Noordwijkerhout, 
kruising spoor  

Sassenheim/N’wijkerhout  Sassenheim/ 
N’wijkerhout 
m.n. kruising 
spoor  

N206  Katwijk, Noordwijk  Noordwijkerhout  -  

N208  Sassenheim/Lisse, Hillegom  Hillegom  Hillegom 

N442  -  Hillegom  -  

N449  Rijnsburg  Rijnsburg  -  

Bruggetjes 
Ringvaart  

Hillegom, Lisse  Hillegom, Lisse  Hillegom, Lisse  

 
Tabel 1 : knelpunten uit de Bereikbaarheidstudie grensstreek 
 
De Duin- en Bollenstreek is betrokken bij diverse onderzoeken om de bereikbaarheid en de 
leefbaarheid te verbeteren. De verwachting is dat met de uitkomsten van deze onderzoeken 
uiteindelijk de bereikbaarheids- en leefbaarheidsknelpunten kunnen worden opgelost.  
Het betreft de volgende onderzoeken: 
 

1. Integrale Benadering Holland Rijnland (IBHR); 
2. Bereikbaarheidstudie grensstreek, (route Zuid-Kennemerland/reconstructie 

aansluitingen A44, incl. noordelijke randweg Rijnsburg); 
3. Trajectstudies provincie Zuid-Holland; 
4. Onderhoudsprogramma N208, gemeente Hillegom; 
5. Maatregelenpakket middengebied. 
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Uit het onderzoek naar maatregelen voor het middengebied blijkt dat voor een groot aantal 
knelpunten al naar oplossingen wordt gezocht. De betreffende maatregelen maken geen 
onderdeel uit van het maatregelenpakket. Het maatregelenpakket voor het middengebied 
bestaat uit de onderstaande maatregelen/vervolgonderzoeken: 

 
Tabel 2: trekkersrol en fasering maatregelenpakket Middengebied 

Maatregelen middengebied fasering Initiatiefnemer 
Structuurverbetering N443   

� Knooppunt N443: 
spoorwegovergang/Piet 
Gijzenbrug/bedrijventerr
ein Gravendam. 

2015-2020 Provincie Zuid-Holland zal in overleg met PRORAIL een 
onderzoek naar spoorkruising starten. Vervanging van de brug 
is daar onderdeel van. Afstemmen met gemeente Teylingen en 
gemeente Noordwijkerhout. 

� Knelpunt rotondes 
Sassenheim (N443-
N208 en N208-
Parklaan). 

2015-2020 Medio 2010 start Zuid-Holland een trajectstudie voor de N208. 
Hierin komt ook de verkeersafwikkeling aan de orde. Daarnaast 
vindt afstemming plaats met de ontwikkeling van de OV-corridor 
Noordwijk-Schiphol. De doorstroming op de rotondes is daar 
onderdeel van. 

Toekomstige trajectstudies   
� Verbeteren 

doorstroming op 
kruispunt N208/N207. 

2010-2015 Provincie Zuid-Holland optimaliseert huidige VRI in het kader 
van onderhoud N208. Eind 2010 start een trajectstudie voor de 
N207. In deze trajectstudie wordt  o.a. deze maatregel 
geëvalueerd. 

� Verbeteren 
doorstroming op 
kruispunt ter plaatse van 
Nagelbrug. 

2015-2020 Provincie Zuid-Holland heeft voornemen om brug te vervangen. 
Doorstroming ter plaatse van de Nagelbrug wordt onderzocht in 
kader van trajectstudie N444. Deze trajectstudie is al gestart. 

� Anticiperen op  
toekomstige stremming 
op rotondes 
Herenweg/Offemweg te 
Noordwijk en 
Noordwijkerhout 

2015-2020 Noordwijk pakt onderzoek naar capaciteit rotondes op en zal in 
overleg met provincie Zuid-Holland bezien of het alzijdig maken 
van de aansluiting Beeklaan op de N206 en oplossing biedt. Op 
dit moment is er nog geen provinciaal belang in het alzijdig 
maken van de aansluiting Beeklaan - N206. 

Noordelijke randweg Voorhout   
� Verbeteren 

doorstroming op kruising 
N443/Jacoba van 
Beierenweg (N450). 

2010-2015 Provincie Zuid-Holland heeft de trajectstudie N443 in 2009 
afgerond. Groot onderhoud start in 2010. In de studie is 
implementatie van maatregelen voorzien vanaf 2016 
(gerelateerd aan de woningbouw-ontwikkeling). De 
doorstroming ter plaatse van deze kruising wordt in een 
volgende trajectstudie (2014-2015) meegenomen. Afstemmen 
met Teylingen in verband met de ontwikkeling van  
woningbouwlocatie Hoogkamer. 

� Aanleg nieuwe 
aansluiting (voor OV en 
mogelijk autoverkeer) op 
N444 tussen westkant 
Voorhout en Leidsevaart 
en aansluiting randweg 
Voorhout, incl. OV. 

2015-2020 Provincie Zuid-Holland beziet de aansluiting in het kader van de 
OV-corridor Noordwijk-Schiphol.  Afstemmen met gemeente 
Teylingen in verband met  toekomstige 
woningbouwontwikkeling Boekhorstpolder en aanleg randweg. 
Afstemmen met al gestarte trajectstudie. 

Ontwikkelingen westflank   
� Autoluw maken 

oeververbinding 
Hillegom-
Haarlemmermeer. 

2015-2020 Hillegom, opnemen in relatie met ontwikkelingen westflank 
Haarlemmermeer. Provincie Noord-Holland is beheerder van de 
Ringvaart en bruggen. 

� Autoluw maken 
oeververbinding Lisse-
Haarlemmermeer. 

2015-2020 Lisse, opnemen in relatie met ontwikkelingen westflank 
Haarlemmermeer. Provincie Noord-Holland is beheerder van de 
Ringvaart en bruggen. 
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1.2   Vervolg 
Het maatregelpakket wordt op 11 december 2009 ter besluitvorming voorgelegd aan het 
Breed Bestuurlijk overleg grensstreek. Na goedkeuring van dit maatregelpakket wordt in 
2010 gestart met vervolgstudies en realisatie van maatregelen. De initiatiefnemers hiervoor 
staan vermeld in tabel 2. Over financiering worden nadere afspraken gemaakt. 
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2. Inleiding  
 
2.1  Achtergrond 
In 2008 is door de provincies Noord- en Zuid-Holland onderzoek verricht naar de 
bereikbaarheid in de grensstreek tussen beide provincies. De Bereikbaarheidsstudie geeft de 
gewenste richting aan voor de ontwikkeling van de infrastructuur in de Duin- en Bollenstreek, 
Haarlemmermeer en Zuid-Kennemerland tot 2020. Op basis van de resultaten van de studie 
is een Samenwerkingsagenda opgesteld, waarin het gewenste eindbeeld voor het 
infrastructuurnetwerk en OV-netwerk is vastgelegd. Dit infrastructuurnetwerk bestaat uit de 
Rijnlandroute, de N206 en een noordelijke verbinding tussen de N206 en N205 (route Zuid-
Kennemerland). Een bovenlokale verbinding tussen de N206 en de A44 (randweg Rijnsburg) 
verbetert de bereikbaarheid van het zuidelijk deel van de Bollenstreek.  In figuur 1 is de 
hoofdinfrastructuur weergegeven. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1  Infrastructurele hoofdstructuur Grensstreek (bron: Samenwerkingsagenda grensstreek) 
 
Voor de verdere uitwerking van dit eindbeeld zijn een aantal deelstudies benoemd. De 
resultaten van de deelstudies vormen de basis voor besluitvorming over concrete 
(infrastructuur)projecten en maatregelen. 
De knelpunten uit de Bereikbaarheidsstudie grensstreek, die betrekking hebben op het 
middengebied van de Duin- en Bollenstreek, zijn als uitgangspunt gebruikt voor deze studie.  
 
2.2 Opdracht 

De uitwerking van de Samenwerkingsagenda, onder leiding van de provincie Zuid-Holland in 
samenwerking met provincie Noord-Holland, vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het 
Breed Bestuurlijk overleg grensstreek. De andere betrokken partijen zijn de Stadsregio 
Amsterdam, regio Holland-Rijnland, gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, 
Heemstede, Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen en Zandvoort, 
Rijkswaterstaat Noord-Holland en Zuid-Holland.  
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In de Samenwerkingsagenda zijn 4 deelstudies geformuleerd op het gebied van Openbaar 
Vervoer en drie studies op het gebied van weginfrastructuur. Deze studies zijn:  

1. Maatregelenpakket Openbaar vervoer:  

• Studie OV-corridor Duin- en Bollenstreek - Schiphol  
• Verkenning naar mogelijke uitbreiding van de Zuidtangent voor het ontsluiten van de 

bouwlocaties in de Westflank Haarlemmermeer, de bestaande kernen Lisse en Hillegom 
en vanuit een netwerkgedachte naar doortrekking van de Zuidtangent naar station 
Sassenheim.  

• Optimalisering lijnvoering/dienstregelingen (korte termijn tbv. eerstvolgende concessie 
2011/2012).  

• De ontwikkeling van het integrale OV-netwerk Grensstreek in relatie tot de doortrekking 
van de RijnGouweLijn (Katwijk, Noordwijk) en implementatie van de concepten 
Stedenbaan en ART op het spoor (middellange en lange termijn).  

 
Het maatregelenpakket OV wordt in de Verkenning OV-corridor Duin- en Bollenstreek – 
Schiphol nader uitgewerkt. Deze verkenning wordt eveneens aan het Breed Bestuurlijk 
overleg ter besluitvorming voorgelegd. 
 
2. Maatregelenpakket weginfrastructuur: 
 

• Studie naar een verbinding tussen de N206 en de N205 ten noorden van Hillegom (route 
Zuid-Kennemerland).  

• Studie naar de aansluitingen op de A44, incl. een verbinding tussen de N206 en de A44 
(noordelijke randweg Rijnsburg).  

• Studie naar maatregelen om de bereikbaarheid en de leefbaarheid in het middengebied 
van de Duin- en Bollenstreek te verbeteren.  

 
 
Regio Holland Rijnland heeft bij de vaststelling van de Samenwerkingsagenda aangegeven 
dat de analyse en oplossingsrichting voor het middengebied onvoldoende oplossend 
vermogen bood. In deze deelstudie is gewerkt aan het oplossen van de lokale 
bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen. Uitgangspunt hierbij was versteviging van een 
hoofdstructuur en kleinschalige maatregelen gericht op het verbeteren van lokale 
bereikbaarheid en leefbaarheid van het middengebied. 
 
De opdracht die de projectgroep “Maatregelen Middengebied Duin- en Bollenstreek” hierbij 
heeft meegekregen is vastgelegd in de Samenwerkingsagenda. De opdracht luidt:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opdracht: 
 

� Uitwerking van gewenste aanvullende bereikbaarheid/leefbaarheidsmaatregelen 
    op het onderliggend wegennet en het opstellen van een uitvoeringsprogramma 
    incl. prioritering in tijd. 
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Vragen waarop in dit programmaplan antwoord wordt gegeven zijn:  
 

1. wat is het programmadoel en wat zijn de meetbare doelstellingen om de knelpunten 
op te lossen; 

2. wat is de relatie tussen de diverse onderzoeken in de regio en de daaruit 
voorkomende maatregelen;  

3. kunnen deze maatregelen alle knelpunten oplossen; 
4. hoe worden de maatregelen gefinancierd; 
5. welke organisaties zijn hierbij betrokken; 
6. binnen welke termijn moeten de knelpunten worden opgelost; 
7. hoe wordt het programma beheerst. 

 
 
2.3 Plangebied onderzoek maatregelen middengebied 
Het plangebied voor de vervolgstudie “Maatregelen middengebied Duin- en Bollenstreek” ligt 
tussen de kernen Hillegom, Noordwijkerhout, Noordwijk, Teylingen en Lisse.  
Het studiegebied ligt ingeklemd tussen de Ringvaart, N206, N442, N444 (zie figuur 2). 
Rijnsburg/Katwijk en de problematiek rond de N449 zijn buiten het plangebied gelaten, 
omdat met de deelstudie naar een “Noordelijke randweg Rijnsburg” de knelpunten op de 
N449 (Noordwijkerweg / Brouwerstraat) worden meegenomen. Ook de huidige en 
toekomstige knelpunten aan de noordkant van Hillegom vallen buiten dit onderzoek, omdat 
de verwachting is dat deze met het vervolgonderzoek naar de route Zuid-Kennemerland aan 
de orde zullen komen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.  plangebied maatregelen middengebied Duin- en Bollenstreek 
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2.4 Leeswijzer programmaplan 
Het maatregelenpakket voor het middengebied is geschreven in de vorm van een 
programmaplan. In hoofdstuk 1 is een samenvatting van het programmaplan gegeven. In 
hoofdstuk 2 is de aanleiding van de studie beschreven. In hoofdstuk 3 is beschreven welke 
doelen middels het programmaplan bereikt dienen te worden. Hoofdstuk 4 beschrijft de opzet 
van het programma. Hierin wordt het programma verder uitgewerkt. Hoofdstuk 5 beschrijft de 
vervolgstappen voor het realiseren van het programma. Organisatie, taakverdeling en 
overlegstructuren komen hierbij apart aan de orde. 
In bijlage 1 zijn referentieberekeningen 2020 voor het middengebied van de Duin- en 
Bollenstreek opgenomen. In bijlage 2 zijn de voorgestelde maatregelen verder uitgewerkt. 
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3. Programmadoel 
 
3.1 Knelpunten 
Samen met de regiogemeenten is gekeken naar de bestaande knelpunten, welke 
maatregelen en studies al afgerond of gepland zijn en welke oplossingsstrategie voor de 
overgebleven knelpunten gehanteerd zou moeten worden. Op basis hiervan is toegewerkt 
naar een maatregelenpakket. 
 
Binnen het programmaplan infrastructurele maatregelen zijn een programmadoel, 
hoofddoelen en meetbare doelstellingen geformuleerd. Het programmadoel geeft aan welke 
aspecten dienen te verbeteren. Om het programmadoel vast te stellen is het als eerste 
benodigd de knelpunten te definiëren.  
 
In tabel 3 zijn alle congestie-, verkeersveiligheids- en leefbaarheidsproblemen uit de 
Bereikbaarheidstudie Grensstreek weergegeven die betrekking hebben op de Duin- en 
Bollenstreek. 
 
 

weg  congestie  leefbaarheid  veiligheid  

A44  afslagen 3,4,5,6  
 

sluipverkeer door 
Teylingen 

afrit 6  

N444  afrit 6, Nagelbrug  Voorhout  Voorhout  

N443  Sassenheim/Noordwijkerhout, 
kruising spoor  

Sassenheim/N’wijkerhout  Sassenheim/ 
N’wijkerhout 
m.n. kruising 
spoor  

N206  Katwijk, Noordwijk  Noordwijkerhout  -  

N208  Sassenheim/Lisse, Hillegom  Hillegom  Hillegom 

N442  -  Hillegom  -  

N449  Rijnsburg  Rijnsburg  -  

Bruggetjes 
Ringvaart  

Hillegom, Lisse  Hillegom, Lisse  Hillegom, Lisse  

 
Tabel 3 : knelpunten uit de Bereikbaarheidstudie grensstreek 
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3.2 Hoofddoel 
Naar aanleiding van deze knelpunten is in de Samenwerkingsagenda Bereikbaarheidstudie 
grensstreek ten aanzien van het middengebied van de Duin- en Bollenstreek het volgende 
hoofddoel geformuleerd:   
 
 
 
 
 
 
3.3  Meetbare doelstellingen 
Om het programmadoel te bereiken dient een doelstelling te worden geformuleerd die 
SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden) is.   
Hiervoor is als eerste onderzocht of de genoemde knelpunten ook onderbouwd kunnen 
worden. Locaties binnen de Duin- en Bollenstreek waar op dit moment knelpunten aanwezig 
zijn, zijn door de projectgroep “Maatregelen middengebied” specifiek in kaart gebracht. Dit 
overzicht is weergeven in figuur 4.  
 

 
figuur 4 : gespecificeerde knelpunten in de Duin- en Bollenstreek 
 
De knelpunten in figuur 4 hebben allemaal betrekking op congestie. In het programmaplan 
wordt er vanuit gegaan dat door het oplossen van de congestie binnen de Duin- en 
Bollenstreek de leefbaarheid en de veiligheid in de dorpskernen eveneens zullen verbeteren. 

Hoofddoel: 
 
Het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid in het middengebied van de Duin- 
en Bollenstreek. 
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4. Opzet van het programma 
 
4.1 Inleiding 
Om inzichtelijk te maken hoe met dit programmaplan de knelpunten in de Duin- en 
Bollenstreek kunnen worden opgelost is het probleemoplossend vermogen van de 
verschillende onderzoeken beschouwd.  
 
In eerste instantie is hierbij gekeken welke onderzoeken die op dit moment plaatsvinden die 
effect een direct effect kunnen hebben op de in de Duin- en Bollenstreek geconstateerde 
knelpunten. In figuur 5 is een overzicht opgenomen. 
 
1. Integrale Benadering Holland Rijnland (IBHR); 
2. Bereikbaarheidstudie grensstreek, (Rijnlandroute, route Zuid-Kennemerland, 

reconstructie aansluitingen A44, incl. noordelijke randweg Rijnsburg;) 
3. Trajectstudies provincie Zuid-Holland; 
4. Onderhoudsprogramma N208, gemeente Hillegom; 
5. Maatregelen middengebied. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 5 : schematische verschillende onderzoeken in de Duin- en Bollenstreek 
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Het gaat hier om de volgende onderzoeken en grootonderhoudsprogramma’s: 
 
1.  Integrale Benadering Holland Rijnland (IBHR): 
Binnen de IBHR is vooral gekeken naar de hoofdverdeelstructuur in de Leidse regio (A4, A44 
en N206) en hoe de Rijnlandroute hier het best op kan aansluiten. De verwachting is dat een 
Rijnlandroute en het eventueel regionaliseren van de A44 een bijdrage kan leveren aan het 
oplossen van congestie op de A44 en de N206 tussen Katwijk en Leiden waardoor ook de 
bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek zal verbeteren (zie figuur 6). 
 

 

 
 
Figuur 6: schematische weergave oplossend vermogen mogelijke maatregelen IBHR 
 
2.  Bereikbaarheidstudie grensstreek: 
In de studie naar de bereikbaarheid van de grensstreek tussen Noord- en Zuid-Holland is 
een hoofdstructuur bedacht die voor een betere bereikbaarheid van de grensstreek moet 
zorgen. Het betreft hier de Rijnlandroute, de N206 en een verbinding tussen de N206 en de 
N205. Een bovenlokale verbinding tussen de N206 en de A44 ten noorden van Rijnsburg, de 
“noordelijke randweg Rijnsburg”, heeft oplossend vermogen voor bereikbaarheids- en 
leefbaarheidsproblemen in Katwijk/Rijnsburg en verbetert de bereikbaarheid van het zuidelijk 
deel van de Duin- en Bollenstreek (zie fig. 7). 
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Ook wordt in het kader van de Bereikbaarheidstudie grensstreek onderzoek verricht naar de 
aansluitingen op de A44. Het verbeteren van de aansluitingen op de A44 moet er voor 
zorgen dat de doorstroming op de A44 verbeterd. De huidige werkzaamheden bij het 
Postviaduct (afslag 6/N444) zijn in dit kader de eerste concrete maatregelen van de provincie 
Zuid-Holland om de doorstroming te verbeteren. 
 

 
 
Figuur 7 : schematische weergave oplossend vermogen maatregelen Bereikbaarheidstudie grensstreek 
 
 
3.  Trajectstudies provincie Zuid-Holland: 
De dienst Beheer Infrastructuur van de provincie Zuid-Holland (DBI) voert eens in de zes jaar 
een trajectstudie uit naar een bepaalde provinciale weg in het kader van haar 
meerjarenplanning “grootonderhoud”. Recent is dit in de Duin- en Bollenstreek gedaan voor 
de N208 en de N443. In dit kader worden de kruispunten op de N208 bij Lisse (2e Poellaan 
en Meer en Duin) opgepakt en is voor de N443 een uitvoeringsplan opgesteld. 
 
Momenteel is een trajectstudie gestart naar de N442 en zal ook een trajectstudie naar de 
N444 tussen de A44 en de N206 in gang worden gezet. DBI stelt, in samenspraak met de 
gemeente een maatregelenpakket op en geeft aan welke ingrepen in het kader van het 
grootonderhoud kunnen worden opgepakt en voor welke maatregelen aanvullend onderzoek 
en financiering nodig is. Doel van het grootonderhoudprogramma is om de wegen te 
onderhouden en te zorgen dat de doorstroming op de weg verbeterd.  
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De verwachting is dat in dit kader een aantal knelpunten op de N443 en de N444 kunnen 
worden opgelost (zie fig. 8, waarin ook de maatregelen op de N208 van gemeente Hillegom 
zijn opgenomen).  
 

 
 
 
Figuur 8 : schematische weergave oplossend vermogen maatregelen  trajectstudies PZH/DBI en grootonderhoud 

gemeente Hillegom op N208 
 
 
4.  Grootonderhoudprogramma N208, gemeente Hillegom: 
Als enige gemeente in de Duin- en Bollenstreek is de gemeente Hillegom wegbeheerder van 
een deel van één van de regionale ontsluitingswegen, namelijk de N208. Om binnen de 
gemeente Hillegom de doorstroming op de N208 te verbeteren is een uitvoeringsprogramma 
opgezet dat in 2010 in uitvoering komt. De verwachting is dat hiermee de knelpunten op de 
N208 binnen de gemeente Hillegom kunnen worden opgelost (zie fig. 8, waarin ook de 
maatregelen in het kader van de trajectstudies van DBI zijn opgenomen). Ook de verbeterde 
aansluiting in Sassenheim op de Rijkstraatweg is in dit overzicht opgenomen omdat de 
voorbereiding al is gestart. In tabel 4 is een overzicht opgenomen van maatregelen die al in 
uitvoering zijn dan wel op korte termijn zullen starten. De betreffende maatregelen maken 
geen onderdeel uit van het maatregelenpakket voor het middengebied van de Duin- en 
Bollenstreek. 
 



Holland Rijnland 

Leiden, 11 december 2009  

 
 

 

 

 Pagina - 21 - 

 

  
Maatregelen reconstructie en grootonderhoud fasering initiatiefnemer 
   
kruising N208-Pastoorslaan (Hillegom) 2014 Hillegom 
kruising N208-Olympiaweg (Hillegom) 2011 Hillegom 
kruising N208-Hoofdstraat (Hillegom) 2011 Hillegom 
kruising N208-Wilhelminalaan (Hillegom) 2010 Hillegom 
kruising N208-Sixlaan/Stationslaan (Hillegom) 2010 Hillegom 
kruising N208-2e Poellaan (Lisse) 2011/2012 Provincie Zuid-Holland 
kruising N208-Meer en Duin (Lisse) 2010 Provincie Zuid-Holland 
Rotonde Gooweg/N443 (Noordwijkerhout) 2010-2015 Provincie Zuid-Holland 
kruising Keukenhofdreef-Heereweg (Lisse) 2011/2012 Lisse 
Kruising westelijke randweg-Stationsweg (Lisse) 2010-2015 Lisse 
Kruising westelijke randweg-Heereweg (Lisse) 2010-2015 Lisse 
Kruispunten Rijksstraatweg, incl. OV ( Sassenheim) 2010-2015 Teylingen 
 
Tabel 4.  maatregelen in kader van provinciale trajectstudies en grootonderhoud Hillegom op N208 
 
5.  Maatregelen middengebied 
Voor de resterende knelpunten in de Duin- en Bollenstreek, (zie fig. 10) wordt in hoofdstuk 
4.2 een oplossing geboden. 
 

 
 
Figuur 10 : schematische weergave resterende  “knelpunten middengebied” 
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4.2 Maatregelen middengebied. 
 

4.2.1 Maatregelen 
Om de bereikbaarheid en leefbaarheid structureel te verbeteren en het middengebied aan te 
sluiten op het provinciale en landelijke hoofdwegennet is het van belang om enerzijds de 
wegstructuur te verbeteren en anderzijds aandacht aan het openbaar vervoer te schenken. 
Een verbeterde OV-verbinding tussen de Duin- en Bollenstreek en Schiphol levert een 
bijdrage aan het verminderen van de druk op het wegennet in het middengebied van de 
Duin- en Bollenstreek.   
 
Deze structuurverbeteringen aan OV-net worden in het kader van het onderzoek naar de 
OV-corridor Duin- en Bollenstreek/Schiphol bekeken. Het maatregelenpakket voor het 
middengebied komt in dit hoofdstuk aan bod. In dit hoofdstuk wordt ook duidelijk dat 
verbeteringen aan het OV-net en infrastructuur elkaar enkele malen overlappen. In dat geval 
zal gezamenlijk naar een oplossing gezocht moeten worden.  
 
De infrastructurele maatregelen zijn te clusteren. Dit maakt het mogelijk om prioriteiten te 
stellen. De onderstaande clusters kunnen worden onderscheiden: 
 

1. Verbetering doorstroming N443 
2. Trajectstudies N206, N208 en N444 
3. Aansluiting randweg Voorhout op N443 en N444 
4. Ontwikkelingen Westflank Haarlemmermeer 

 
Hieronder een beschrijving van de knelpunten en voorgestelde maatregelen en 
vervolgonderzoeken.   
 
Verbetering doorstroming N443 
• De stagnatie bij spoorwegovergang, de verwachte uitbreiding van het bedrijventerrein 

Gravendam en de verouderde Piet Gijzenbrug vormen een eerste knelpunt dat integraal 
dient te worden opgelost. Provincie Zuid-Holland, PRORAIL en regio trekken hier 
gezamenlijk in op wat betreft onderzoek. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit 
onderzoek worden nadere afspraken gemaakt over financiering; 

• Een tweede knelpunt vormen de rotondes aan de noordzijde van Sassenheim bij de 
N208 en de Parklaan. Hier komt het verkeer van de N208 en de N443 samen waardoor 
stagnatie bij de rotondes ontstaat.  Ook de geplande HOV-verbinding tussen Noordwijk 
en station Sassenheim zal deze rotondes moeten passeren. Mogelijk komt in de 
toekomst de capaciteit van deze rotondes nog meer onder druk te staan. Ook hier zullen 
regio, gemeenten en provincie samen optrekken om een geschikte oplossing te vinden.  

 
Trajectstudies en grootonderhoud Provincie Zuid-Holland N206, N208, N444  
• Op het kruispunt N208 en de N207 ontstaat in de spits congestie. Vooral richting 

Hillegom en op de N207 vormen zich lange rijen wachtende auto’s. Onderzocht moet 
worden hoe de doorstroming op dit kruispunt vergroot moet worden. Op dit moment is de 
provincie Zuid-Holland bezig de VRI anders in te richten. Evaluatie geschiedt in de 
trajectstudie N207 eind 2010; 
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• Op het kruispunt bij de Nagelbrug (de provinciale weg N444 en de Herenstraat in 
Voorhout sluiten hier op elkaar aan) ontstaat congestie.                                                                 
De provincie Zuid-Holland is voornemens de brug te vervangen. Vervanging is een 
geschikt moment om ook de doorstroming van de N444 nader te onderzoeken; 

• De verwachting is dat de doorstroming op de rotondes van de Herenweg en de Nieuwe 
van Offemweg te Noordwijk zal verslechteren zodra ook extra woningbouw in Noordwijk 
wordt gerealiseerd. Als oplossing wordt gedacht om het verkeer beter te spreiden over 
de toegangswegen van Berkelweg (N444) en Beeklaan.  

 
Aansluitingen Noordelijke randweg Voorhout op N443 en N444 
• De aansluiting van de Jacoba van Beierenweg (N450) op de N443 moet in het kader van 

de aanleg van de noordelijke randweg Voorhout worden opgepakt en levert in dat opzicht 
ook een bijdrage aan het verbeteren van de structuur van de N443. In de trajectstudie 
van de N450 wordt hierop geanticipeerd; 

• Mogelijk kan de aansluiting van de toekomstige noordelijke randweg Voorhout op de 
N444 eerder gerealiseerd worden, gelet op de noodzaak de OV-verbinding Noordwijk-
station Sassenheim via station Voorhout te leiden.  

 
Ontwikkelingen westflank Haarlemmermeer 
• De oeververbinding bij Hillegom en Lisse dienen in het kader van de ontwikkelingen op 

de westflank van de Haarlemmermeer te worden bezien; 
 
Hieronder het overzicht van maatregelen die bijdragen aan het verbeteren van de 
bereikbaarheid van het middengebied van de Duin- en Bollenstreek. 
 
Alle maatregelen worden in combinatie met regionale maatregelen uit het DVM programma 
(dynamisch verkeersmanagement) nader uitgewerkt. Vanuit Holland Rijnland worden de 
DVM-maatregelen op elkaar afgestemd. De maatregelen sluiten aan bij het DVM-onderzoek 
van Holland Rijnland en de provincie Zuid-Holland. De kosten worden in dit onderzoek in 
beeld gebracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Holland Rijnland 

Leiden, 11 december 2009  

 
 

 

 

 Pagina - 24 - 

 

 
In tabel 5 is een overzicht opgenomen van alle maatregelen, fasering en de beoogde 
“trekker/initiatiefnemer”.   

 
Tabel 5: trekkersrol en fasering maatregelenpakket Middengebied 
 
 
 
 

Maatregelen middengebied fasering Initiatiefnemer 
Structuurverbetering N443   

� Knooppunt N443: 
spoorwegovergang/Piet 
Gijzenbrug/bedrijventerrein Gravendam. 

2015-2020 Provincie Zuid-Holland zal in overleg met PRORAIL een 
onderzoek naar spoorkruising starten. Vervanging van 
de brug is daar onderdeel van. Afstemmen met 
gemeente Teylingen en gemeente Noordwijkerhout. 

� Knelpunt rotondes Sassenheim (N443-
N208 en N208-Parklaan). 

2015-2020 Medio 2010 start Zuid-Holland een trajectstudie voor de 
N208. Hierin komt ook de verkeersafwikkeling aan de 
orde. Daarnaast vindt afstemming plaats met de 
ontwikkeling van de OV-corridor Noordwijk-Schiphol. De 
doorstroming op de rotondes is daar onderdeel van. 

Toekomstige trajectstudies   
� Verbeteren doorstroming op kruispunt 

N208/N207. 
2010-2015 Provincie Zuid-Holland optimaliseert huidige VRI in het 

kader van onderhoud N208. Eind 2010 start een 
trajectstudie voor de N207. In deze trajectstudie wordt  
o.a. deze maatregel geëvalueerd. 

� Verbeteren doorstroming op kruispunt 
ter plaatse van Nagelbrug. 

2015-2020 Provincie Zuid-Holland heeft voornemen om brug te 
vervangen. Doorstroming ter plaatse van de Nagelbrug 
wordt onderzocht in kader van trajectstudie N444. Deze 
trajectstudie is al gestart. 

� Anticiperen op  toekomstige stremming 
op rotondes Herenweg/Offemweg te 
Noordwijk en Noordwijkerhout 

2015-2020 Noordwijk pakt onderzoek naar capaciteit rotondes op en 
zal in overleg met provincie Zuid-Holland bezien of het 
alzijdig maken van de aansluiting Beeklaan op de N206 
en oplossing biedt. Op dit moment is er nog geen 
provinciaal belang in het alzijdig maken van de 
aansluiting Beeklaan - N206. 

Noordelijke randweg Voorhout   
� Verbeteren doorstroming op kruising 

N443/Jacoba van Beierenweg (N450). 
2010-2015 Provincie Zuid-Holland heeft de trajectstudie N443 in 

2009 afgerond. Groot onderhoud start in 2010. In de 
studie is implementatie van maatregelen voorzien 
vanaf 2016 (gerelateerd aan de woningbouw-
ontwikkeling). De doorstroming ter plaatse van deze 
kruising wordt in een volgende trajectstudie (2014-2015) 
meegenomen. Afstemmen met Teylingen in verband met 
de ontwikkeling van  woningbouwlocatie Hoogkamer. 

� Aanleg nieuwe aansluiting (voor OV en 
mogelijk autoverkeer) op N444 tussen 
westkant Voorhout en Leidsevaart en 
aansluiting randweg Voorhout, incl. OV. 

2015-2020 Provincie Zuid-Holland beziet de aansluiting in het kader 
van de OV-corridor Noordwijk-Schiphol.  Afstemmen met 
gemeente Teylingen in verband met  toekomstige 
woningbouwontwikkeling Boekhorstpolder en aanleg 
randweg. Afstemmen met al gestarte trajectstudie. 

Ontwikkelingen westflank   
� Autoluw maken oeververbinding 

Hillegom-Haarlemmermeer. 
2015-2020 Hillegom, opnemen in relatie met ontwikkelingen 

westflank Haarlemmermeer. Provincie Noord-Holland is 
beheerder van de Ringvaart en bruggen. 

� Autoluw maken oeververbinding Lisse-
Haarlemmermeer. 

2015-2020 Lisse, opnemen in relatie met ontwikkelingen westflank 
Haarlemmermeer. Provincie Noord-Holland is beheerder 
van de Ringvaart en bruggen. 
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4.2.2 Effecten 
De verwachting is dat met dit pakket aan maatregelen ca. 30% van de geconstateerde 
knelpunten in de Duin- en Bollenstreek wordt opgelost. De overige knelpunten worden 
opgelost met maatregelen die voortkomen uit de IBHR, de aanleg van de hoofdstructuur in 
het kader van de Bereikbaarheidstudie grensstreek en het grootonderhoud en de 
reconstructie aan van de provinciale wegen, zie figuur 12. 
 
 

30%

30%

10%
30%

IBHR

Bereikbaarheidstudie,
hoofdstructuur

Grootonderhoud en
reconstructies

Bereikbaarheidstudie,
maatregelen
middengebied

 
figuur 12 : schematische weergave oplossend vermogen  
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5. Uitvoeringsprogramma 
 
5.1 Inleiding 
De projecten die binnen het programma vallen worden door verschillende organisaties met 
verschillende financieringsbronnen uitgevoerd. Er zal nader overleg plaatsvinden tussen de 
provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland en gemeenten op welke wijze provinciale, regionale 
en lokale middelen ingezet kunnen worden om het maatregelpakket uit te voeren.  
In de Verkenning OV-corridor Duin- en Bollenstreek – Schiphol is een aantal maatregelen 
benoemd die de doorstroming voor het openbaar vervoer bevorderen. Hiervoor is door het 
Rijk en de Provincie al een reservering gemaakt waar deze maatregelen mogelijk uit 
gefinancierd kunnen worden. Deze maatregelen dragen eveneens bij aan verbetering van de 
lokale bereikbaarheid en leefbaarheid van het middengebied. 
 
5.2 Programmaorganisatie 
De projecten die binnen het uitvoeringsprogramma vallen worden door verschillende 
organisaties uitgevoerd. In het Breed Bestuurlijk overleg zal worden teruggekoppeld hoe de 
realisatie van projecten vordert.  
 
5.3 Communicatie en rapportages 
Over de voortgang van het programma zal worden gerapporteerd aan de leden van het 
Breed Bestuurlijk overleg grensstreek.  
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Bijlage 1  
 
Referentiemodellen 2020 middengebied Duin- en 
Bollenstreek
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Bijlage 2  
 
Maatregelen middengebied Duin- en Bollenstreek  
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1. Knelpunten op de N443: N443/spoorwegovergang 

 
Locatie: 
 

 
 

Inhoud: 
De spoorwegovergang met de N443 vormt in de spits een knelpunt. De overgang is minimaal 
acht keer per uur gesloten in verband met treinverkeer tussen Leiden-Haarlem-Amsterdam. 
Mogelijke uitbreiding van het Stedenbaanconcept zal dit knelpunt verder versterken. 
In de toekomst neemt de congestie op dit punt toe door uitbreiding van het bedrijventerrein 
Gravendam tussen de Leidsevaart en de Maandagsewetering. De provincie Zuid-Holland 
heeft het voornemen om de Piet Gijzenbrug over de Leidsevaart te vervangen. 
 
Oplossingsrichtingen: 

1. Om de congestie in de spits op dit punt te verminderen moet onderzoek verricht 
worden naar ondertunneling van het spoor en Leidsevaart en naar een goede 
aansluiting/afwikkeling van het verkeer van en naar het bedrijventerrein;  

2. Om de verkeersdruk in de spits op de N443 te verlagen zal ook naar spreiding van 
het verkeer gekeken moeten worden middels DVM in Noordwijk/Noordwijkerhout en 
de N206.  

 
Initiatiefnemer en betrokken partijen: 
Provincie Zuid-Holland zal in overleg met PRORAIL een onderzoek naar spoorkruising 
starten. Vervanging van de Piet Gijzenbrug is daar onderdeel van. Andere betrokken partijen 
zijn gemeente Teylingen en Noordwijkerhout. De gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout 
zijn ook partij waar het gaat om spreiding van het verkeer over N443, N444 en N206. Holland 
Rijnland blijft in dit kader vanuit het DVM-onderzoek betrokken. 
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Planning: 
Uitkomsten van onderzoek kunnen mogelijk leiden tot realisatie in de periode 2015-2020. 
DVM-maatregelen zijn op korte termijn (2010/2011) mogelijk. 
 
Effect: 
Het effect van genoemde oplossingsrichtingen is een betere doorstroming op de N443. 
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2. Knelpunten op de N443: rotondes N443/N208 en N443/Parklaan  
 

Locatie: 
 

 
 
Inhoud: 
Op de N443 bevinden zich twee knelpunten aan de noordzijde van Sassenheim, namelijk de 
aansluiting met N208 en de Parklaan. De congestie wordt veroorzaakt door verkeer uit de 
richting Lisse (via de N208) en verkeer uit de richting Noordwijkerhout (via de N443). Hier 
wordt wachttijden tussen de 15 en 30 minuten gemeten.  
 
Oplossingsrichtingen: 

1. Een oeververbinding aan de zuidkant van Lisse (in relatie met ontwikkelingen op de 
Westflank Haarlemmermeer) biedt een mogelijkheid om een deel van het verkeer uit 
Lisse te scheiden van het verkeer uit Noordwijkerhout. Ook andere oplossingen 
dienen nader onderzocht te worden.  

 
2. Een tweede mogelijkheid is verruiming van de capaciteit van de rotondes. De 

benodigde ruimte daarvoor lijkt beperkt. Daar komt bij dat in de nabije toekomst ook 
voor het openbaar vervoer, in het kader van de corridor Duin- en Bollenstreek - 
Schiphol, gezocht moet worden naar verbetering van doorstroming op beide 
rotondes. De doorstroming kan mogelijk ook door afstelling van de VRI’s worden 
geregeld. 
 

3. Een derde oplossingsrichting is het sturen van verkeerstromen op de bovenlokale 
wegen (A44/N206) door middel van DVM. De oplossing is op korte termijn in te zetten 
en kan een bijdrage leveren aan het ontlasten van de rotondes.  
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Initiatiefnemer en betrokken partijen: 
Provincie Zuid-Holland start medio 2010 een nieuwe trajectstudie naar de N208. Onderzoek 
naar de doorstroming op de rotonde N443 (Van Pallandtlaan) / N208 zal dan ook aan de 
orde komen. Een en ander zal in nauw overleg met de gemeente Teylingen dienen te 
worden onderzocht. Andere betrokken partijen zijn gemeente Lisse en de regio Holland 
Rijnland vanuit het onderzoek naar de OV-corridor Duin- en Bollenstreek - Schiphol. 
 
Planning: 
Onderzoek moet leiden tot een geschikte oplossing waarvan realisatie gepland staat voor de 
periode 2010-2015. DVM-maatregelen zijn op korte termijn (2010/2011) mogelijk. 
 
Effect: 
Het effect van genoemde oplossingsrichtingen is een betere doorstroming op de N443 en 
N208. Provincie Zuid-Holland en Holland Rijnland bezien of deze maatregelen op termijn 
voldoende oplossend vermogen bieden voor de benoemde knelpunten. Indien dit niet het 
geval blijkt te zijn, wordt niet uitgesloten dat op termijn grootschaligere maatregelen 
genomen moeten worden. 
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3. Capaciteitverruiming kruispunt N208/N207 
 
Locatie: 
 

 
 
Inhoud: 
Uit bijgaande referentieberekeningen blijkt dat ook in de toekomst congestieproblemen 
blijven voorkomen op de N207 en het kruispunt N207/N208. Momenteel vormen zich vooral 
in de ochtendspits wachtrijen op de N207 en de N208 vanuit Hillegom. Onderzocht moet of 
het knelpunt ontstaat door een geringe doorstroming op het kruispunt of dat 
capaciteitsgebrek van de aanvoerende wegen het probleem is.  
 
Oplossingsrichtingen: 
Op dit moment zal de provincie Zuid-Holland bezien of door het bijstellen van de VRI de 
doorstroming op het kruispunt zal verbeteren. In 2010 zal de provincie een trajectstudie 
starten naar de N207. Doorstroming op het kruispunt met de N208 zal in dit onderzoek 
worden betrokken. Het aanpassen van de VRI zal worden geëvalueerd. 
 
Initiatiefnemer en betrokken partijen: 
Initiatiefnemer is provincie Zuid-Holland in nauw overleg met de gemeenten Hillegom en 
Lisse. 
 
Planning: 
Uitkomsten van onderzoek kunnen mogelijk leiden tot realisatie in de periode 2010-2015. 
 
Effect: 
Het beoogde effect is een betere doorstroming op de N207 en de N208. 
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4. Knelpunt Nagelbrug 
 
Locatie: 
 

 
 
Inhoud: 
Het kruispunt ter hoogte van de Nagelbrug is een knelpunt dat voor veel congestie zorgt met 
“terugslag” tot aan de afrit 6 met de A44. Het kruispunt wordt geregeld door middel van een 
verkeersregelinstallatie (VRI). De congestie wordt veroorzaakt door verkeer van en naar 
Noordwijk en het verkeer uit Voorhout. 
 
Oplossingsrichtingen: 

1. Een mogelijke oplossing is het verbreden van de Nagelbrug over de Leidsevaart. De 
provincie Zuid-Holland heeft hier in het verleden al eens onderzoek naar gedaan.   
Niet alleen de brug zelf maar ook het profiel van de Leidsevaart ter plaatse van de 
Nagelbrug dient gereconstrueerd te worden. De provincie heeft het voornemen de 
brug op termijn te vervangen. 

2. Naast deze fysieke oplossingen dient met de gemeente Noordwijk onderzocht te 
worden of het verkeer, middels elektronische bebording (DVM) via de N206 richting 
Schiphol/Amsterdam en Den-Haag/Rotterdam kan worden geleid om de N444 (en 
daarmee de Nagelbrug) te ontzien. 

 
Initiatiefnemer en betrokken partijen: 
De provincie Zuid-Holland onderzoekt de doorstromingsproblemen ter plaatse van de 
Nagelbrug in de recent gestarte trajectstudie voor de N444. In nauw overleg met de 
gemeente Teylingen en Noordwijk zal worden onderzocht op welke wijze het vervangen van 
de Nagelbrug tot een betere doorstroming kan leiden. 
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Planning: 
Uitkomsten van onderzoek kunnen mogelijk leiden tot realisatie in de periode 2015-2020.  
DVM-maatregelen zijn op korte termijn (2010/2011) mogelijk. 
 
Effect: 
Het effect van mogelijke oplossingen is een betere doorstroming op de N444. 
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5. Verbeteren capaciteit rotondes Herenweg/Offemweg/Gooweg te Noordwijk en 

Noordwijkerhout 
 

Locatie: 
 

 
 
Inhoud: 
Uit bijgaande referentieberekeningen blijkt dat op de rotondes Beeklaan/Herenweg, Nieuwe 
Offemweg/Schieweg, Gooweg/vBerckelweg in Noordwijk vooral in de avondspits congestie 
zal ontstaan. Toename van het verkeer heeft te maken met de woningbouwontwikkelingen in 
Noordwijk. Het traject Herenweg/Nieuwe Offemweg/Gooweg is belangrijk voor de afwikkeling 
van het verkeer richting N206, N444 en N443. De verkeersafwikkeling op de de rotondes en 
de spreiding van het verkeer over de Beeklaan, van Berckelweg en de ’s Gravendamseweg 
dient nader te worden onderzocht. 
 
Oplossingsrichting: 

1. Een geopperde suggestie om de doorstroming ook in de toekomst te garanderen is 
het “alzijdig” maken van de aansluiting Beeklaan op de N206. De gedachte hierachter  
is dat het verkeer met bestemming Noordwijk beter gespreid kan worden wanneer 
aan deze aansluiting ook een op-/afrit in noordelijke richting wordt toegevoegd; 

2. De capaciteit van de rotonde ’s-Gravedamseweg (N443)/Gooweg dient met het oog 
op de toekomstige woningbouwontwikkeling te worden vergroot. In het kader van de 
trajectstudie N443 heeft de provincie Zuid-Holland dit al in zijn planning opgenomen; 

3. Door middel van DVM kunnen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout het 
verkeer vanaf de bron redigeren richting N206, N443 of N444. Afstemming met het 
DVM-onderzoek naar sturing op het bovenlokale wegennet is nodig. 
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Initiatiefnemer en betrokken partijen: 
De gemeente Noordwijk is initiatiefnemer in nauw overleg met de gemeente Noordwijkerhout 
en de wegbeheerder van N206 (provincie Zuid-Holland). In het onderzoek zal ook de in 2009 
voltooide aanpassing van het knooppunt van Berckelweg/N206 worden betrokken.  
De provincie Zuid-Holland ziet op dit moment nog geen noodzaak om de aansluiting van de  
Beeklaan op de N206 te onderzoeken. 
 
Planning: 
Uitkomsten van onderzoek kunnen mogelijk leiden tot realisatie in de periode 2015-2020. De 
DVM-maatregelen kunnen al in 2010/2011 ingaan. 
 
Effect: 
Het effect van deze ingreep is een betere doorstroming binnen de bebouwde kom van 
Noordwijk en Noordwijkerhout als onderdeel van de onderliggende verdeelstructuur in de 
regio. 
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6. Knelpunten op de N443: rotonde N443/Jacoba van Beierenweg 

 
Locatie: 
 

 
 

Inhoud: 
De rotonde N443/Jacoba van Beierenweg zorgt in de spits voor congestie waardoor de 
doorstroming vertraagd. In de toekomst zal de rotonde extra worden belast door de 
ontwikkeling van de wijk Hoogkamer. De gemeente Teylingen heeft het voornemen om het 
verkeer uit de nieuwbouw wijk via een randweg aan te sluiten op de N443 (van af het spoor 
via de N450 tot aan de N443). 
 
Oplossingsrichtingen: 

1. In relatie tot de ontwikkeling van Hoogkamer en de toekomstige omvang van de 
ochtend- en avondspits van en naar Noordwijkerhout/Noordwijk zal onderzocht 
moeten worden welke capaciteit noodzakelijk is op het genoemde kruispunt. 
Woningbouwontwikkelingen worden in de trajectstudie naar de N450 (Jacoba van 
Beierenweg) meegenomen. 

2. Om de verkeersdruk in de spits op de N443 te verlagen zal naast capaciteit 
verruiming van de rotonde ook naar spreiding van het verkeer gekeken moeten 
worden  middels DVM in Noordwijk/Noordwijkerhout en bebording op de N206.  

 
Initiatiefnemer en betrokken partijen: 
De gemeente Teylingen is trekker voor de ontwikkeling van de woningbouwlocatie en de 
lokale wegenstructuur. In nauw overleg met de wegbeheerder (provincie Zuid-Holland) dient 
de toekomstige capaciteit en vormgeving van deze aansluiting te worden onderzocht. Andere 
betrokken partijen zijn gemeente Noordwijk en Noordwijkerhout om het verkeer eerder over 
de N443, N444 en N206 te verdelen. Holland Rijnland blijft in dit kader vanuit het DVM-
onderzoek betrokken. 
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Planning: 
De uitkomsten van onderzoek kunnen, afhankelijk van de woningbouwontwikkeling, mogelijk 
leiden tot realisatie in de periode 2010-2015. DVM -maatregelen zijn op korte termijn 
(2010/2011) mogelijk. 
 
Effect: 
Het effect van genoemde oplossingsrichtingen is een betere doorstroming op de N443. 
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7. N444/aansluiting randweg Voorhout, incl. OV 
 
Locatie: 
 

 
 
Inhoud: 
Uit bijgaande referentieberekeningen blijkt dat bij aanleg van een noordelijke randweg 
Voorhout (tussen de N444 en de N443) op de N444 een nieuw knelpunt ontstaat.  
Deze randweg dient om de nieuwbouwwijken Hoogkamer en Boekhorst te ontsluiten. 
Door de vertraging die is opgetreden bij de ontwikkeling van Hoogkamer en Boekhorst wordt 
in eerste instantie alleen Hoogkamer ontwikkeld. Dit betekent dat de noordelijke randweg 
Voorhout gedeeltelijk (spoor tot N443) zal worden aangelegd.  
Naast deze ontwikkeling wordt ook gedacht om over dit tracé een busverbinding aan te 
leggen die Noordwijk (eindhalte RijnGouwelijn) verbindt met NS-stations Voorhout en 
Sassenheim. Mogelijk kan een vrije (HOV)busbaan vooruitlopend op het doortrekken van de 
noordelijke randweg Voorhout al worden aangelegd. 
 
Oplossingsrichtingen: 

1. Op het moment dat de randweg wordt doorgetrokken tot en met de N444 dient bij het 
ontwerp van een aansluiting op de N444 rekening te worden gehouden met de 
bestaande intensiteit op deze provinciale weg. Wanneer al eerder een vrije 
(HOV)busbaan wordt gerealiseerd zal ook al op de ligging van een eventuele 
randweg gestudeerd moeten worden. 

2. Naast deze fysieke oplossingen dient met de gemeente Noordwijk onderzocht te 
worden of het verkeer, middels elektronische bebording (CAR/DVM) via de N206 
richting Schiphol/Amsterdam en Den-Haag/Rotterdam kan worden geleid om de 
N444 (en daarmee de Nagelbrug) te ontzien. 

 
 
 
. 
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Initiatiefnemer en betrokken partijen: 
De gemeente Teylingen is trekker voor de ontwikkeling van de woningbouwlocatie en de 
lokale wegenstructuur. In nauw overleg met de wegbeheerder (provincie Zuid-Holland) dient 
de toekomstige capaciteit en vormgeving te worden onderzocht. 
Provincie Zuid-Holland zal, in overleg met gemeente Teylingen en Holland Rijnland, in de 
uitwerking van de maatregelen uit de OV-corridor Duin- en Bollenstreek – Schiphol de HOV 
busbaan en de aansluiting op de N444 meenemen. In overleg met de regio Holland Rijnland 
zal gestudeerd moeten worden op een toekomstig tracé voor de randweg. 
Andere betrokken partijen zijn gemeente Noordwijk en Noordwijkerhout om het verkeer 
eerder over de N443, N444 en N206 te verdelen. Holland Rijnland blijft in dit kader vanuit het 
DVM-onderzoek betrokken. 
 
Planning: 
Uitkomsten van onderzoek kunnen mogelijk leiden tot realisatie in de periode 2015-2020. 
DVM-maatregelen zijn op korte termijn (2010/2011) mogelijk. 
 
Effect: 
Het effect van mogelijke oplossingen is een betere doorstroming op de N444. 
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8. Oeverbinding Ringvaart Hillegom-Haarlemmermeer  

 
Locatie: 
 

 
 
Inhoud: 
In de bereikbaarheidstudie grensstreek is de leefbaarheid rondom deze oeververbinding als 
opgave gedefinieerd. Gelet op de toekomstige ontwikkelingen in de westflank van de 
Haarlemmermeer zal deze oeververbinding intensiever gebruikt gaan worden. Onderzocht 
dient te worden in welke mate bewoners uit de Haarlemmermeer qua voorzieningen niveau 
afhankelijk zijn van Hillegom en welke verkeersbewegingen dit met zich meebrengt. 
 
Oplossingsrichtingen: 

1. Gemeente Hillegom geeft aan de oeververbinding in de toekomst alleen voor lokaal 
en langzaam verkeer te willen gebruiken. De nadruk komt te liggen op het 
afwaarderen van de wegen (andere inrichting en vormgeving) en het herinrichten van 
de openbare ruimte om zo de leefbaarheid te vergroten. 

2. Door middel van DVM kan doorgaand verkeer via een andere route worden geleid.  
 
De toekomstige verbinding, met een aansluiting op de N208, tussen Hillegom en 
Bennebroek uit de grensstreekstudie (route Zuid-Kennemerland) wordt gezien als noordelijke 
hoofdontsluiting voor Hillegom. 
 
Initiatiefnemer en betrokken partijen: 
De gemeente Hillegom is initiatiefnemer in overleg met gemeente Haarlemmermeer. 
 
Planning: 
Afwaarderen en reconstructie van het de oeverbinding en de directe omgeving zou tussen  
2015-2020 moeten plaatsvinden vooruitlopend op de ontwikkelingen op de westflank. 
 
Effect: 
Het effect van deze ingreep is een betere spreiding van het verkeer en verbetering van de 
leefbaarheid. 
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9. Oeverbinding Ringvaart Lisse-Haarlemmermeer  
 
Locatie: 
 

 
 
Inhoud: 
Op dit moment is er geen sprake van een knelpunt. In de toekomst wordt dit punt wel als 
knelpunt getypeerd gelet op de ontwikkelingen in de westflank van de Haarlemmermeer. 
Onderzocht dient te worden in welke mate bewoners uit de Haarlemmermeer qua 
voorzieningenniveau afhankelijk zijn van Lisse en welke verkeersbewegingen dit met zich 
meebrengt. 
 
Oplossingsrichtingen: 

1. De nadruk komt te liggen op het afwaarderen van deze oeververbinding ten behoeve 
van lokaal en langzaam verkeer. Dit betekent een andere inrichting en vormgeving 
van de wegen en het herinrichten van de openbare ruimte om daarmee ook de 
leefbaarheid te vergroten. Afwaarderen van de huidige verbinding dient bezien te 
worden in het licht van een mogelijke nieuwe verbinding aan de zuidkant van Lisse; 

2. Rekening dient te worden gehouden met de Verkenning OV-corridor Duin- en 
Bollenstreek - Schiphol. In deze studie wordt gezocht naar een geschikte 
oeververbinding. Op termijn kan naar een oeververbinding aan de zuidkant van Lisse 
worden gekeken. Een verbinding die ook geschikt is voor autoverkeer ontlast ook 
Lisse, de N208 en de rotondes bij Sassenheim. 

3. Door middel van DVM kan doorgaand verkeer via een andere route (N207/N208) 
worden geleid.  
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Initiatiefnemer en betrokken partijen: 
De gemeente Lisse is initiatiefnemer in overleg met gemeente Haarlemmermeer. Holland 
Rijnland blijft betrokken vanuit de OV corridorstudie tussen Duin- en Bollenstreek/Schiphol. 
 
Planning: 
Afwaarderen en reconstructie van de oeverbinding en de directe omgeving dient plaats te 
vinden in samenhang met de ontwikkelingen op de westflank en een eventuele 
oeververbinding aan de zuidkant van Lisse en wordt niet eerder dan in de periode 2015-2020 
verwacht. 
 
Effect: 
Het effect van deze ingreep dient een betere spreiding van het verkeer te zijn en verbetering 
van de leefbaarheid. 
 


