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Prof. dr. Cees P. Veerman, oud-voorzitter Toekomst Noord-Zuidlijn Amsterdam, oud-minister van 

LNV, oud-voorzitter van Natuurmonumenten: 

"Gezien de uitstekende ervaringen met geboorde tunnels in slappe grond, de vele belangen die spelen 

voor mens en natuur, en de wetenschap dat er bij de ‘gewone burger’ veel relevante expertise 

aanwezig is, adviseer ik besluitvormers en beslissers dit rapport over de mogelijkheden van de aanleg 

van de Rijnlandroute – in de vorm van een geboorde tunnel, op waarde te schatten en serieus te 

nemen; wij zijn verantwoordelijk voor deze en toekomstige generaties."  

 

 

Ir. Gerard Arends, voormalig Universitair Hoofd Docent Ondergronds Bouwen TU Delft:"De 

veiligheid in tunnels is de laatste jaren enorm verbeterd en loopt vaak voor op internationale 

maatstaven. (…) 

Internationaal wordt naar Nederland gekeken vanwege de expertise over boortunnels in slappe 

grond. Ik stel voor dat de ideeën in dit rapport zeer serieus worden genomen en roep de politiek op 

wet- en regelgeving aan te passen aan de moderne boortechnologie.” 
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Figuur 1. Overzicht van de voorgestelde aanpassingen in Zoeken naar Balans  
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1. Samenvatting  

In deze studie zijn twee alternatieven voor de voorgenomen RijnlandRoute in de Zoeken naar Balans 

oplossing uitgevoerd. 

Het gaat om de toepassing van een boortunnel. De boortunnel heeft belangrijke voordelen ten 

opzichte van de huidige plannen, omdat het een duurzame en toekomstbestendige oplossing is.  

 

De uitgewerkte projectvoorstellen betreffen: 

 de korte boortunnel onder Voorschoten door 

 de lange boortunnel van de A44 tot de A4 (inclusief beide knooppunten). 

 Aanvullend is een betere inpassing in het trajectdeel van Katwijk naar Knooppunt Maaldrift in de 

A44 uitgewerkt. 

 

Deze projectvoorstellen passen binnen het beschikbare budget (conform totale investeringskosten 

MER 2.0) voor Zoeken naar Balans van EUR 742 mln. Deze studie toont aan dat het hele tracé met de  

korte boortunnel voor EUR 658 mln. kan worden gerealiseerd en het hele tracé met de lange 

boortunnel voor EUR 713 mln. De bedragen zijn exclusief BTW.  

 

De Nederlandse overheid heeft 15 jaar geleden een uniek programma ingezet om het boren in slappe 

grond te ontwikkelen. De doelstelling daarvan was tot grootschalige toepassing in onze schaarse 

ruimte te komen. Met talloze boortunnelprojecten is inmiddels bewezen dat het boren in slappe grond 

een betrouwbare en goedkope techniek is.  

 

De boortunnel scoort optimaal als het gaat om aspecten als, geluid, luchtkwaliteit, natuur, recreatie, 

gezondheid, landschap, cultuurhistorie, archeologie en draagvlak. 

 

Het Team Compromis RijnlandRoute adviseert de politiek voor de lange boortunnel te kiezen. De 

lange boortunnel is binnen het beschikbare budget uitvoerbaar en doet recht aan de wensen van alle 

bewoners in het tracégebied: een unieke kans op een compleet draagvlak in lijn met de aanbevelingen 

van de commissie Elverding.   
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2. Inleiding  

De RijnlandRoute is de nieuwe provinciale wegverbinding tussen de kust (Katwijk) en de A4 bij 

Leiden. Deze nieuwe verbinding wordt van groot belang geacht voor de regio Holland Rijnland, met 

name rondom Leiden en Katwijk. Met de RijnlandRoute wil de provincie de verkeersmobiliteit 

bevorderen, het woon- en leefklimaat versterken en een stimulans geven aan economische 

ontwikkeling in de regio.  

 

De Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben zich op 27 juni 2012 uitgesproken voor de Zoeken 

naar Balans-oplossing in de RijnlandRoute: een tracé dwars door Voorschoten en dwars door het 

landelijk gebied tussen Leiden en Wassenaar; aan te leggen op conventionele wijze en met veel 

schade voor milieu, mens en natuur. Het stuit op veel bezwaren bij bewoners, bestuurders, 

natuurorganisaties en politici. Een statenbreedgesteunde motie van het CDA Zuid-Holland leidt tot 

een studie (quick scan /Nadere Analyse) van de technische- en economische haalbaarheid van een 

boortunnel onder Voorschoten. Op basis van een toezegging aan de CU, wordt tevens ook een 

boortunnel van de A44 tot de A4 in het onderzoek meegenomen. Daarmee is politiek uiting gegeven 

aan de wil om naar alternatieven met draagvlak te zoeken. 

 

Het alternatief is een boortunnel. Een geboorde tunnel houdt rekening met een samenstel van 

omgevingsfactoren, waaronder draagvlak onder burgers, maatschappelijk middenveld, bestuurders en 

politici, en houdt rekening met de relatief beperkte financiële middelen in een tijd van economische 

teruggang. De boortunnel is een duurzame oplossing, houdt rekening met toekomstige generaties én 

uit gedegen onderzoek blijkt dat een geboorde tunnel zelfs financieel voordeliger kan zijn.  

 

Dit rapport beschrijft de technische en financieel-economische haalbaarheid van een korte of een 

lange boortunnel. Hierbij wordt uitgegaan van de politieke realiteit, de reeds vastgelegde tracékeuze 

en financiële kaders. 

Ter aanvulling van deze boortunnels worden daarnaast aanbevelingen gedaan voor optimalisatie van 

het gehele Zoeken naar Balans-tracé van Katwijk tot de A4. 

 

Een boortunnel heeft op de korte termijn het voordeel dat men op slechts twee plaatsen de hinder van 

een bouwput ondervindt in plaats van langs de gehele route (met alle sociaal-economische 

ontwrichting vandien). De voordelen op de lange termijn zijn uiteraard dat mens, natuur en milieu niet 

worden beschadigd of aangetast maar duurzaam worden ontzien. De voorgestelde boortunnel bestaat 

uit twee buizen, elk met twee rijstroken, met een diameter van ongeveer 11 meter en gaat geheel 

onder Voorschoten door.  
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Niemand ondervindt hinder van de aanleg: bewoners niet, sporters niet, recreanten niet en om niet te 

vergeten: het verkeer niet. Het boormateriaal uit de tunnel wordt via de Vliet afgevoerd zodat ook het 

wegverkeer geen hinder ondervindt. 

 

De kenmerken van de korte boortunnel onder Voorschoten zijn de volgende (alternatief 1a):  

 in de Oostvlietpolder, voor de Vliet wordt een startschacht gemaakt waar de 

tunnelboormachine het boren begint; 

 in de Papenwegsepolder na het spoor komt de ontvangstschacht, waar het boren eindigt; 

 de lengte van de korte boortunnel is ca. 1.800 m. 

 

Het lange boortunneltracé kan als volgt worden omschreven (alternatief 1b): 

 begint bij het nieuwe knooppunt Maaldrift in de A44 waar de boortunnel op ca 600 m afstand 

van de A44 begint: de rijbanen vanaf het knooppunt naar de boortunnel verdwijnen na 

ca. 200 m ondergronds en zijn dan verder aan het zicht onttrokken; 

 eenzelfde situatie doet zich bij de aansluiting van de boortunnel in de Oostvlietpolder op het 

knooppunt bij de A4 voor; 

 de lengte van de lange boortunnel is ca. 3.410 m.  

 

In aanvulling op deze boortunnels wordt ook ingegaan op: 

 een optimale inpassing van Katwijk tot aan de A44 bij Maaldrift als deel van Zoeken naar 

Balans (alternatief 1c).  

 

 

Figuur 2: schema alternatieven 
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Een belangrijk argument voor een langere boortunnel is dat daarmee ook de overlast die de Zuidbuurt 

en de Stevenshof in Leiden bij Zoeken naar Balans zullen ondervinden grotendeels wordt 

weggenomen. Dat kan door het knooppunt van het klaverbladtype te vervangen door een knooppunt 

van het Blankenburg-concept
1
 (zie figuur 3) . 

 

Dit rapport geeft een beschrijving van de korte en de lange boortunnel in samenhang met voorgestelde 

aanpassingen in de rest van het tracé. Aandacht wordt besteed aan inpassing van de boortunnel, aan de 

technische en financieel/economische haalbaarheid en aan de inpasbaarheid in relatie met 

tunnelveiligheid. De kosten en kosten/batenverhouding komen aan de orde, evenals de milieueffecten.  

                                                           

1
 Het Blankenburg-concept is een drierichtingen knooppunt waarbij de bogen vanaf een doorgaande weg in 

zijwaartse richting lopen, waar nodig direct onder de doorgaande banen door. Dit concept is compact en kan 

daardoor goed in de beperkte ruimte van een bestaande omgeving worden ingepast. Als inrit naar de 

boortunnel kunnen de bogen in overkluisde tunnelbakken snel aan het oog worden onttrokken.  

Figuur 3: Blankenburgconcept 



3. De boortunnels  

 

Het huidige geprojecteerde tracé van Zoeken naar Balans waartoe de provincie besloten heeft, loopt 

via het knooppunt Maaldrift in halfverdiepte ligging op -2 meter tussen twee wallen van 2 meter hoog 

ten zuiden van de Stevenshof door de Papenwegsepolder.  

De weg passeert het spoor Den Haag/Leiden via een tunnel en gaat daarna in een open tunnelbak 

dwars door de sportvelden tot aan landgoed Berbice. Vandaar is de tunnelbak overdekt tot voorbij de 

Vliet. Vervolgens loopt de weg in een betonnen bak van 4 meter diep door de Oostvlietpolder tot aan 

de A4. De weg bestaat uit 2 x 2 rijbanen en is ontworpen voor een snelheid van 80 km/u.  

Het knooppunt Maaldrift is een volledig knooppunt met aansluitingen naar Wassenaar en Leiden. Het 

knooppunt is van het klaverbladtype en kent een ruimtebeslag vooral in de richting van het 

Valkenburgse meer. De rijbanen naar het tracé in de polder gaan onder de bestaande rijbanen door om 

vervolgens in verdiepte ligging (-2 m met omwalling van +2 m) verder te gaan. De kruising van het 

Zoeken naar Balanstracé ligt bij het knooppunt A4 bovengronds. De rijbaan die nodig is om het 

verkeer richting Zoeterwoude te leiden, loopt met een grote boog door de polder heen.  

 

In dit alternatieve voorstel is naast de korte en lange boortunnel een knooppunt volgens het 

zogenaamde Blankenburgconcept opgenomen zowel bij Maaldrift als bij de A4. 

3.1. Korte boortunnel 

De route van de korte boortunnel is in figuur 4 aangegeven en kan als volgt worden omschreven: 

 loopt onder Voorschoten door van het spoor tot en met de Vliet; 

 in knooppunt Maaldrift komen de twee rijstroken uit Leiden samen met de enkel rijstrook uit 

Wassenaar via een invoeging; 

 de rijbaan uit Leiden gaat onder de A44 door;  

 vervolgens lopen de twee rijstroken in verdiepte ligging (-2 m met omwalling van +2 m) tot aan 

de tunnelbak;  

 vandaar daalt de weg via de tunnelbak af naar de ingang van de boortunnel op een diepte van ca. -

18 m; 

 omgekeerd lopen de twee rijstroken uit de boortunnel in het zelfde tracé naar knooppunt 

Maaldrift, waar  

 de rijstrook naar Wassenaar uitvoegt en  

 onder het knooppunt door op de A44 aansluit.  
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Figuur 4: korte boortunnel 
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3.2. Lange boortunnel 

De lange boortunnel is in figuur 5 aangegeven en heeft de volgende karakteristieken: 

 loopt van de A44 naar de A4; 

 de bogen van knooppunt Maaldrift zakken direct af naar de ingang van de boortunnel tot op een 

diepte van ca. -18 m; 

 de rijbanen lopen grotendeels door overdekte tunnelbakken naar de boortunnel en zijn na ca. 

200 m van de A44 al uit het zicht verdwenen; 

 de boortunnel loopt onder de Papenwegsepolder door en  

 gaat vervolgens onder Voorschoten door en  

 onder een groot deel van de Oostvlietpolder; 

 in de omgeving van de A4 stopt de boortunnel en lopen de rijbanen via grotendeels overdekte 

tunnelbakken omhoog. 

 

Figuur 5: lange boortunnel 
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3.3. Argumentatie vóór een geboorde tunnel 

Een geboorde tunnel heeft vele voordelen tijdens de ontwerp-, bouw- en exploitatiefase: 

de ontwerpfase 

 meer vrijheid in de situering, omdat bovengrondse obstakels vermeden kunnen worden; 

 bij een slimme keuze van het traject, zoveel als mogelijk onder publieke gronden (gemeente, 

provincie of rijk) zullen goedkeuringsprocedures veel minder tijd in beslag nemen; 

 meer acceptatie bij eventuele gevolgenondervindende burgers. 

de bouwfase 

 bestaande infrastructuur wordt niet of in veel mindere mate gehinderd;  

 kruisende wegen en waterlopen behoeven niet tijdelijk of permanent gesloten te worden; 

 kabels en leidingen voor gas, water, lichte, olie, chemicaliën, etc. behoeven niet (tegen hoge 

kosten) opnieuw gelegd te worden; 

 daar er vanaf maaiveld slecht gewerkt wordt in de start- en ontvangstschacht treedt er veel minder 

hinder door bouwverkeer op, met alle daaraan verbonden voordelen ten aanzien van schade aan 

bestaande wegen, geluidsoverlast en luchtverontreiniging. Nota bene, de vrijkomende gronden 

zullen slechts via de startschacht verwijderd worden; 

 de bouw neemt minder tijd in beslag; 

 de bouw zal verlopen zonder invloed van negatieve weersinvloeden zoals strenge winters. 

de exploitatiefase 

 de gronden liggende boven de geboorde tunnel kunnen de oorspronkelijke functies behouden; 

 aanliggende gebieden kunnen wegens het ontbreken van geluids- en verontreinigingshinder 

vrijelijk gebruikt worden voor gewenste doeleinden; 

 in geval van gewenste toeritdosering is dat gemakkelijk en effectief te realiseren omdat de 

mogelijkheid van sluipwegen ontbreekt. 

 

Samenvattend kunnen de volgende voordelen van de geboorde tunnel worden opgesomd: 

 is goedkoper; 

 en sneller te realiseren (minder weerstand, minder procedures, minder kans op uit- c.q. afstel); 

 heeft meer draagvlak bij tracégemeenten en bevolking; 

 spaart natuur en (uniek) landschap; 

 behoudt kwaliteit van leven; 

 levert geen majeure geluidsoverlast en gezondheidsaantasting; 

 behoudt stedelijke structuur; 

 tast bestaande (sport)voorzieningen niet aan; 
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 veroorzaakt minder ruimtelijke ingrepen op maaiveldniveau (onteigeningen, verkeer, landgoed 

Berbice, etc.); 

 is vernieuwend, robuust, toekomstbestendig;  

 geeft aanzienlijk minder overlast en verstoring tijdens de bouw;  

 getuigt van toekomstvisie: want is duurzamer. 
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3.4. Technische haalbaarheid en veiligheid 

Begin jaren 90 van de vorige eeuw werd het duidelijk dat de toepassing van grote diameter boortunnel 

in de slappe Nederlandse bodem wel degelijk tot de technische mogelijkheden behoorde. Daar het 

realiseren van nieuwe infrastructuur volgens de bestaande technieken (cut en cover en afzinktunnels), 

steeds grotere maatschappelijke en technische problemen opleverden, werd de boortunnel als 

welkome oplossing gezien. Het inzetten van deze nieuwe technologie levert grote voordelen op in 

vergelijking met de tot dan toe gebruikte methoden.  

 

Sinds de constructie van de eerste experimentele boortunnel in Nederland (2
e
 Heinenoordtunnel, 

tweede helft jaren 90) zijn inmiddels met veel succes een 10-tal boortunnels aangelegd voor zowel 

rail, metro, lightrail als wegverkeer. De redenen om van de boortunneltechniek gebruik te maken 

varieert van tunnel tot tunnel, maar de keuze werd veelal bepaald door meerdere van bovengeschetste 

voordelen. Interessant is dat de inzet van dit type tunnel voor wegverbindingen een duidelijke groei 

vertoont. Voorbeelden zijn Westerscheldetunnel, Hubertustunnel, Kanaal van Gent naar Terneuzen in 

Terneuzen (in uitvoering), Rotterdamse Baan in Den Haag (verbinding met A4 gepland). Ook in de 

ons omringende landen zijn aansprekende voorbeelden te noemen: zoals in Duitsland de Elbetunnel in 

Hamburg en de Eemstunnel bij Emden; in Parijs de met een dubbele rijvloer geconstrueerde 

boortunnel in de westelijk rondweg van Parijs. Al deze tunnels voldoen aan de geldende 

veiligheidsvoorwaarden zoals gesteld binnen de Europese en nationale veiligheidsvoorschriften. In 

deze is van belang dat verwacht mag worden dat in Nederland in 2013 de nieuwe wet betreffende 

tunnelveiligheid van kracht gaat worden. Hoewel de technische uitvoering ter voldoening aan de 

wetgeving van tunnel tot tunnel zal kunnen verschillen, zal deze wetgeving -zoals verondersteld mag 

worden- betrekking hebben op alle types dan te realiseren tunnels.  

 

De techniek van het boren is zo flexibel dat op veranderingen in de grondstructuur de 

tunnelboormachine (TBM) gemakkelijk is bij te stellen. In het Zoeken naar Balanstracé heeft de 

boortunnel een diameter nodig waar al veel expertise mee is ontwikkeld. Deze tunneldiameter is al 

vele malen uitgevoerd en kan als bewezen techniek worden aangemerkt.  

Erkende boorspecialisten geven aan dat boren onder Voorschoten geen uitdaging is. Het kan op een 

betrouwbare en erkende manier worden gerealiseerd. Zoals bij iedere boring is het gewenst van te 

voren een uitgebreid onderzoek naar de samenstelling van de ondergrond te doen. Daarmee kan men 

het boorproces optimaal laten verlopen.  
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Figuur 6: Overzicht boortunnels in Nederland 

 

 doel boorlengte diameter  status 

Heinenoordtunnel langzaam verkeer 2 * 600 m. 800 cm. Gereed 1989 

Westerscheldetunnel wegverkeer 2 * 6500 m. 1100 cm. Gereed 2003 

Groeneharttunnel rail      7000 m. 1500 cm Gereed 2005 

Botlektunnel rail 2 * 1800 m. 1000 cm. Gereed 2007 

Sofiatunnel rail 2 * 4000 m. 1000 cm. Gereed 2007 

Pannerdenskanaal rail 2 * 1680 m. 1000 cm. Gereed 2007 

Hubertustunnel wegverkeer 2 * 1600 m. 1000 cm. Gereed 2008 

Statenwegtunnel lightrail 2 * 2400 m.     600 cm. Gereed 2010 

Noord-Zuidlijn metro 2 * 3800 m.     600 cm. In uitvoering 

Sluiskil wegverkeer 2 * 1400 m.    1000 cm. In uitvoering 

Rotterdamse baan wegverkeer 2 * 1600 m.    1000 cm. Planning 

     

Enkele spraakmakende boortunnels in omringende landen:   

4e Elbetunnel wegverkeer 2 * 3000 m.     1400 cm. Gereed  2002 

A 86 Parijs wegverkeer 1 * 7500 m.     1100 cm Gereed 2009 

  1 * 10000 m.     1100 cm Gereed 2011  

     

 

 

3.5. Voldoen de tunnels aan de Nieuwe Ontwerprichtlijnen voor Autosnelwegen en 

Wegontwerp in tunnels? 

 

Het ontwerp van de rijbanen moet niet alleen voldoen aan de Nieuwe Ontwerprichtlijnen voor 

Autosnelwegen (NOA)
2
 maar ook aan Wegontwerp in Tunnels – convergentie- en 

divergentiepunten in en nabij tunnels
3
 . 

 

 De richtlijn Wegontwerp in Tunnels geeft aan dat als een convergentie- of divergentiepunt 

dichtbij of in een tunnel ligt, dit extra risico’s oplevert. Vanuit een oogpunt van 

(verkeers)veiligheid is het dan ook wenselijk om een convergentie- of divergentiepunt op 

voldoende afstand van de tunnelingang of –uitgang te houden.  

 Tegelijk geeft de richtlijn aan dat daar waar door geografische omstandigheden het niet 

mogelijk is het convergentie- of divergentiepunt buiten de tunnel te leggen, overwogen kan 

                                                           

2
 Rijkswaterstaat, 2007 

3
 Rijkswaterstaat, 2008 
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worden een dergelijk punt binnen de tunnel te leggen. Daarbij geldt dat aanvullende 

maatregelen genomen moeten worden. Verder geeft de richtlijn aan dat experts op het gebied 

van (verkeers)veiligheid beoordelen of de maatregelen voldoende zijn.  

 Het ontwerp van de boortunnel voldoet aan alle richtlijnen van de NOA en van Wegontwerp 

in Tunnels..  

 

De genoemde tunnelnota onderschrijft de mogelijkheid van convergentie- en divergentiepunten 

binnen de tunnel, beschrijft alle varianten van dit soort punten en geeft uitgebreid voor alle punten 

aan welke minimale afstanden in acht genomen moeten worden.  

 In het Zoeken naar Balanstracé is er voor de lange boortunnel in combinatie met een 

knooppunt van het Blankenburgconcept sprake van een divergentie- en een convergentiepunt. 

in de tunnel. Voor deze combinatie is gekozen, omdat er in West-Nederland relatief weinig 

ruimte is en er op deze wijze zorgvuldig met (groene) ruimte om moet worden gegaan.  

 Hoewel strikt genomen het Wegontwerp in Tunnels door Rijkswaterstaat voor rijkstunnels is 

opgesteld, kan worden aangenomen dat deze richtlijn ook voor provinciale tunnels van 

toepassing is.  

 Een belangrijke factor in de perceptie van tunnelveiligheid is een goed en veilig gevoel bij de 

automobilist. Primair wordt aan veiligheid gewerkt als er ruimte en een goede verlichting in 

de tunnel is. De boortunnels in onderliggend rapport zijn zogenaamde “kathedraaltunnels”. 

De ruimte voor de ingang van de boortunnel, waar de invoeger en de uitvoeger zich bevinden, 

is ruim 30 m breed, 16 m hoog en 220 m lang. De goede verlichting (moderne tunnels in Italië 

zijn met serene LED verlichting uitgerust) versterken dat gevoel van veiligheid, evenals een 

matige snelheid van 80 km/u.  

 Verdere compenserende maatregelen in de tunnel zijn: 

o lengte van de invoegstrook conform NOA (235 m); 

o verkeer stroomopwaarts van de invoeger tijdig informeren; 

o zicht van het verkeer op de toerit op het verkeer op de hoofdrijbaan (aanwezig); 

o kans op file ter hoogte van de invoeger vermijden door: 

* toeritdosering 

* het verkeer op de hoofdrijbaan stroomopwaarts van de invoeger naar de 

linkerrijstrook te dirigeren. 

 Compenserende maatregelen in de tunnel bij uitvoeger: 

o lengte van de uitrijstrook conform NOA (150 m); 

o zicht op de uitrijstrook en op de afrit (aanwezig); 

o afstand tussen de uitrijstrook en de tunneluitgang (lengte afrit in de tunnel); 

o kans op terugslag van file op de afrit tot in de tunnel (randvoorwaarde); 
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o bewegwijzering voor en in de tunnel. 

 De tunnelrichtlijn brengt de aanwezigheid van convergentie- en divergentiepunten ook in 

relatie met de overgang van licht naar donker. Deze punten liggen in dit geval echter zover 

van de tunneluitgang verwijderd dat buitenlicht geen rol speelt.  

 Verder mogen geen rijtaakverzwarende elementen aanwezig zijn (krappe bogen, kans op 

stilstaand verkeer, rijstrookwisselingen, etc.): de genoemde compenserende maatregeling zijn 

afdoende.  

 De Europese Tunnelrichtlijn geeft aan dat binnen een afstand van 10 rijseconden vóór de 

tunnelingang het aantal rijstroken niet mag veranderen. De afstand van de splitsing van de 

bogen naar de tunnelingang is meer dan de voorgeschreven 225 m. Er is daarmee aan de 

richtlijn voldaan.  

 Het aantal rijstroken voor, in en na de tunnel (2 x 2 ) mag niet veranderen, conform Europese 

richtlijn. Volgens de interpretatie in de richtlijn Wegontwerp in Tunnels tellen de rijstroken 

van de invoeger en de uitvoeger niet mee en beïnvloeden daarom het aantal rijstroken in de 

tunnel niet. 

 

De implementatie van de nieuwe boortunneltechnologie in infrastructurele projecten vraagt ook 

nieuwe inpassingsontwerpen. In het licht van de snelle technologische ontwikkelingen en de wens van 

de overheid om boortechnologie als speerpunt te zien, is het aan te bevelen het beleid op dit vlak aan 

te passen. 
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4. Aanpassingen in het tracé Katwijk tot aan Maaldrift  

 

Besloten is het Zoeken naar Balans-tracé uit te voeren: er is immers een tracékeuze gemaakt. Dat 

betekent dat er ruimte is om voorstellen voor de invulling ten behoeve van het hele tracé te doen. Het 

Team Compromis RijnlandRoute heeft voor een integrale benadering gekozen en maakt daarom van 

de gelegenheid gebruik om naast de uitwerking van de boortunnel ook aanbevelingen te doen voor 

andere inpassingen in het gehele tracé van Katwijk tot de A4.  

 

Deze aanpassingen bieden veel voordelen en zijn te overwegen ongeacht de keuze voor een korte of 

lange boortunnel. De aanpassingen worden hierna kort toegelicht en in een apart addendum verder 

uitgewerkt en geïllustreerd.  

 

4.1 Katwijk/Valkenburg 

Op dit moment ontwikkelt de gemeente Katwijk een plan voor de nieuwe wijk Duinvallei samen met 

een verlegde en verdiepte provinciale weg N206. De weg komt in een tunnelbak. Dit weggedeelte 

maakt geen deel van Zoeken naar Balans uit.  

Hier wordt voorgesteld de provinciale weg N206 over een viaduct boven de bestaande weg tussen de 

kruispunten met verkeerslichten van de Molentuinweg en de Wassenaarseweg te laten lopen. De 

verkeersbewegingen tussen de Valkenburg en de Wassenaarseweg blijven gelijk en verstoren het 

doorgaande verkeer op de provinciale weg niet. Hiermee wordt dezelfde ontvlechting van lokaal en 

provinciaal verkeer gerealiseerd als met de tunnelbak, maar middels een goedkopere uitvoering.  

Het geplande viaduct in Zoeken naar Balans kan daardoor vervallen.  

 

4.2 Aansluiting locatie Valkenburg  

De gemeente Valkenburg kent twee ontsluitingen namelijk aan de westzijde bij de Molentuinweg en 

aan de oostzijde bij de Voorschoterweg.  

Hier wordt voorgesteld de nieuw locatie Valkenburg op het terrein van het voormalige vliegkamp 

Valkenburg op dezelfde punten te ontsluiten. Aan de westzijde is dat bij de rotonde in de 

Wassenaarseweg dicht bij de verkeerslichten in de N206. Aan de oostzijde krijgt de nieuwe locatie 

een aansluiting op de Voorschoterweg. Het oude en het nieuwe Valkenburg hebben zo een identieke 

ontsluiting spiegelbeeldig ten opzichte van de provinciale weg N206.  

 

4.3 By-pass tussen de N206 en de A44 

In Zoeken naar Balans heeft het verkeer uit de wijk Stevenshof van Leiden geen aansluiting op de 

A44 meer. Het verkeer moet langs Knoop Leiden West op de A44 komen.  
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Met een by-pass tussen de N206 en de A44 langs het Valkenburgse Meer krijgt Stevenshof een lus 

waar langs het verkeer uit de wijk toch weer direct over de A44 richting Wassenaar kan.  

Met deze aanpassing gaat zowel het verkeer uit Katwijk als het verkeer uit Stevenhof niet meer over 

Knoop Leiden West, waardoor aanpassing waarschijnlijk niet meer noodzakelijk is. Ook de 

verbreding van de bruggen over de Oude Rijn is dan niet meer nodig. 

 

4.4 Afslag Valkenburg-Oost verkeerslichtenvrij 

Als er geen verkeerslichten meer bij de afslag Valkenburg-Oost zijn bevordert dat de doorstroming 

van het verkeer op de Ir. Tjalmaweg (N206) van Katwijk naar Knoop Leiden West .  

In dit voorstel kunnen de bewoners van Valkenburg van Knoop Leiden West via een nieuwe korte 

verbinding direct via de Voorschoterweg naar hun dorp rijden.  
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5. Kosten en Kosten-batenanalyse 

 

Harvey W Parker: President International Tunnel Association: “Tunnels and Underground Space 

are investments, not costs”. (Praag 2007) 

 

5.1 Kosten  

Voor de alternatieven 1a (korte boortunnel), 1b (lange boortunnel) en 1c (aanpassingen van Katwijk 

tot Maaldrift) zijn kostenbegrotingen opgesteld. Om aan te sluiten bij de begrotingsmethodiek van de 

provincie is de zogenaamde SSK-methode (Standaard Systematiek voor Kostenramingen) gebruikt. 

Op deze wijze is de basis van de kostenberekening dezelfde als die van de provincie. 

 

In de SSK-methode zijn naast de directe bouwkosten ook de indirecte kosten, de risicoreservering, de 

vastgoedkosten voor onteigening, onvoorziene kosten en winst en risico opgenomen. De 

kostenraming is exclusief BTW. De SSK-methode is een kwantitatieve methode waarbij voor alle 

projectonderdelen de hoeveelheden asfalt en beton in de vereiste volumina worden verrekend tegen 

standaard tarieven voor projectdelen (wegen, kunstwerken, etc.).  

 

 

De onderstaande kostenramingen zijn gebaseerd op gedegen en actuele (markt)onderzoek, 

geologische interpretaties en productieberekeningen, tracé-ontwerpen, gesprekken met professionals, 

toeleveranciers, aannemers etc. Er is daarnaast gericht contact gezocht met (inter)nationale experts 

en de uitkomsten en bedragen zijn geverifieerd. De opstellers van dit rapport zijn bereid om met 

relevante en terzakekundige partijen en instanties de cijfers toe te lichten. 

 

 

De kostenraming levert het volgende overzicht op: 

 De korte boortunnel de volgende beknopte omschrijving: 

o Katwijk met een viaduct en alle andere aanpassing in alt.1c  

o Maaldrift ondergronds 

o Knooppunt A4 ondergronds 

o Korte boortunnel onder Voorschoten (1800m) 

- Aansluiting in verdiepte ligging naar knooppunt Maaldrift 

- In een verdiepte open tunnelbak (-4m) 

o By-pass in de Oostvlietpolder 
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 De lange boortunnel met de volgende beknopte omschrijving: 

o Katwijk met een viaduct en alle andere aanpassingen in alt. 1c 

o Maaldrift ondergronds 

o Knooppunt A4 ondergronds 

o Lange boortunnel tussen de A44 en A4 (3410m) 

o By-pass in de Oostvlietpolder 

 

 

Referentie: Zoeken naar Balans Optimaal EUR 742 mln 

 

Korte boortunnel EUR 658 mln 

Besparing EUR 84 mln 

 

Lange boortunnel EUR 713 mln 

Besparing EUR 29 mln 

 

 

5.2 Kosten-batenanalyse  

De provincie kijkt bij de beoordeling van projecten naar wat deze projecten opbrengen voor de 

samenleving. Hoeveel de kosten en opbrengsten zijn, wordt in de kosten-batenanalyse vastgesteld. In 

die analyse wordt bijvoorbeeld gekeken naar reistijdwinst, reistijdbetrouwbaarheid, accijnzen, 

werkgelegenheid, emissie en veiligheid uitgedrukt in euro’s. 

Een boortunnel maakt optimaal gebruik van de ondergrondse ruimte. Daardoor hoeft er relatief weinig 

grond onteigend te worden, natuur gecompenseerd, mitigerende maatregelen genomen, bedrijven 

verplaatst, etc. Dat werkt kostenbesparend en draagt bij aan de financiële voordelen. 

Naar verwachting ligt de kosten-batenverhouding voor de boortunnel hoger dan voor Zoeken naar 

Balans Optimaal. De investeringskosten zijn immers lager en er zijn aanvullende (kosten)voordelen.  
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6. Milieueffecten 

De milieueffecten van Zoeken naar Balans zijn in de verschillende rapportages van de provincie aan 

de orde geweest. De voorgenomen oplossing in Zoeken naar Balans Optimaal is recent in de Nota 

Voorkeursalternatief besproken en toegelicht. De boortunnel heeft bij de inpassing in het leefmilieu 

vele voordelen voor mens, milieu en verkeer.  

 

In tabel 1 zijn voor aspecten als geluid, lucht en het natuurlijk milieu (natuur, landschap, 

cultuurhistorie en water) voor Zoeken naar Balans de gegevens overgenomen uit de genoemde nota en 

aangevuld met een beoordeling van de korte boortunnel onder Voorschoten en de lange boortunnel 

van de A44 naar de A4.  

 

 

 

Zoeken naar Balans 

(opgave provincie)
4
 

Korte boorttunnel 

onder Voorschoten 

Lange boortunnel 

van A44 tot A4 

Geluid 0 + ++ 

Luchtkwaliteit 0 + ++ 

Natuur -- + ++ 

Recreatie - + ++ 

Bodem en (grond)water - 0/- + 

Externe veiligheid  + + + 

Gezondheid + + ++ 

Landschap -- + ++ 

Cultuurhistorie -/-- + ++ 

Archeologie - 0/-  0/- 

Draagvlak  + ++ 

Figuur 7: Milieueffecten voor Zoeken naar Balans in vergelijking met de korte en de lange 

boortunnel. 

 

De inschatting van de beide boortunneltracé is een kwalitatieve expertbeoordeling. In een later 

stadium zal deze door de uitvoering van een MER-studie worden onderbouwd. Op de aspecten van 

geluid, luchtkwaliteit, naruur, gezondheid, landschap en cultuurhistorie scoort de korte tunnel beter 

dan het tracé van Zoeken naar Balans. De voordelen van een lange boortunnel zijn nog groter. 

                                                           

4
 Opgave Provincie in Nota Voorkeursalternatief 
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Aan de tabel is het criterium draagvlak toegevoegd ten opzicht van de genoemde nota:  

 De korte boortunnel zorgt voor een breed draagvlak onder de inwoners van Voorschoten.  

 De lange boortunnel voegt daar draagvlak toe van de inwoners van Wassenaar en de wijk 

Stevenshof in Leiden. 
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7. Verantwoording 

Wat is Team Compromis RijnlandRoute? Het Team Compromis RijnlandRoute is in juni 2012 als 

burgerinitiatief voor het eerst bijeen gekomen. Doelstelling is om op basis van politieke realiteit, met 

actuele technische en financiële kennis van zaken, een constructieve bijdrage te leveren aan het 

dossier RijnlandRoute. Op 27 juni heeft een vertegenwoordiger van het team ingesproken op een 

vergadering van Provinciale Staten met een pleidooi voor een geboorde tunnel. Provinciale Staten 

hebben die dag de voorkeur uitgesproken voor het Zoeken naar Balanstracé en tegelijkertijd een 

statenbrede motie aangenomen om de mogelijkheid van zo’n geboorde tunnel verder te onderzoeken.  

 

 

Drs. Rob van Engelenburg is afgestudeerd als economisch geograaf en bestuursplanoloog en ruim 

33 jaar werkzaam bij diverse brancheorganisaties en Vereniging van Kamers van Koophandel, in de 

belangenbehartiging van het georganiseerd bedrijfsleven richting overheidsinstanties. 

Tel: 071-5761814/e-mailadres: engelenburg.voorschoten@planet.nl 

 

 

Ir. Tjeerd Bandringa is werktuigbouwkundig ingenieur meer dan 30 jaar (inter)nationale 

projectervaring in de procesindustrie op het gebied van energie en utilities van idee tot draaiende 

installatie. 

Tel: 0174-295987/e-mailadres: bancer@kabelfoon.nl 

 

 

Ing Jaap Poorta, afgestudeerd HTS/W&W te Haarlem 

Waterbouwkundige met meer dan 35 jaar internationale ervaring bij Boskalis en de HBG opgebouwd 

op het gebied van productie, kostencalculatie en uitvoering van projecten. 

Tel: 071-5617887/e-mailadres: jwpoorta@planet.nl 
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Drs. Jack Verschoor MPA is afgestudeerd als ruimtelijk econoom en Master of Public 

Administration, is zijn loopbaan begonnen bij de gemeente Leiden en heeft ruim 24 jaar gewerkt bij 

de provincie Zuid-Holland in de planologie, economie, bodemsanering, alsmede projectmanagement 

op het gebied van ontwikkelingsplanologie. Voorts als lobbyist in Brussel voor de 

Randstadprovincies. 

Tel: 071-5617161/e-mailadres: Jack.Verschoor@hetnet.nl 

 

 

Drs. Esther Rijken is afgestudeerd Slaviste, senior adviseur, ruim 20 jaar ervaring bij de overheid. 

Tel.: 071-5721939/e-mailadres: Esther.Rijken@online.nl 

 

Deze rapportage van het team, is met dank aan vele personen en instanties, tot stand gekomen: 

dankzij de gewaardeerde hulp en expertise van velen om ons heen.  

We noemen met name: 

- Ir. Ronald de Heer voor zijn informatieverschaffing aangaande kostencalculaties en feasibility 

studies naar boortunnels in Nederland alsmede zijn zoon Casper de Heer voor al het tekenwerk. 

- Jan Lenoir, illustrator 

- Prof.dr. Cees Veerman, zonder wie het rapport er anders had uitgezien. 

- Ir. Gerard Arends, voor zijn adviezen op het gebied van tunnelveiligheid. 
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