
Wat aanleg Rotterdamsebaan

Waar tussen knooppunt Ypenburg (A4/A13) 

en de Centrumring van Den Haag

Wanneer 2014 tot en met 2019

Kijk voor meer informatie op www.denhaag.nl/rotterdamsebaan
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De gemeente Den Haag werkt aan de bereikbaarheid 

van stad en regio. Om de bereikbaarheid te verbeteren, 

werkt de gemeente de komende jaren aan de nieuwe 

verbindingsweg de Rotterdamsebaan. Dit wordt de 

nieuwe weg tussen knooppunt Ypenburg (A4/A13) en 

de Centrumring van Den Haag.

Waarom de Rotterdamsebaan?

De bereikbaarheid van Den Haag staat onder druk. 
Momenteel maakt 40% van het verkeer dat
Den Haag in- en uitrijdt, gebruik van de Utrechtse-
baan (A12). Wanneer er een fi le staat op de 
Utrechtsebaan, dan heeft dat grote gevolgen voor 
de overige wegen in en om Den Haag, Rijswijk en 
Voorburg-West. Met de komst van de Rotterdamse-
baan wordt onder andere de Utrechtsebaan ontlast. 
De weg loopt door de gemeenten Den Haag en 
Leidschendam-Voorburg en vlak langs Rijswijk. 
De Rotterdamsebaan maakt de regio beter bereik-
baar door het Rijkswegennet (A4/A13) met de 
Centrumring van Den Haag te verbinden.

De Rotterdamsebaan wordt in opdracht van de 
gemeente Den Haag uitgevoerd. Den Haag werkt 
daarbij nauw samen met:
 - Gemeente Leidschendam/Voorburg;
 - Gemeente Rijswijk;
 - Stadsgewest Haaglanden;

 - Rijkswaterstaat;
 - Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Luchtfoto knooppunt Ypenburg



De tunnel

De Rotterdamsebaan bestaat voor een deel uit een 
boortunnel. De tunnel van de Rotterdamsebaan 
heeft de volgende kenmerken:
 -  De totale lengte van de Rotterdamsebaan is 

circa 4 kilometer;
 -  Het ondergrondse deel van de Rotterdamsebaan 

is 1.860 meter lang; daarvan is het geboorde deel 
ongeveer 1.525 meter lang;

 -  De boortunnel bestaat uit 2 tunnelbuizen van 
circa 10 meter doorsnede;

 -  De buizen liggen op 5 meter afstand van elkaar;
 -  De buizen zijn om de 250 meter met elkaar 

verbonden;
 -  De doorrijhoogte voor het verkeer is in iedere 

tunnelbuis 4,70 meter;
 -  Elke tunnelbuis heeft 2 rijbanen; 
 -  Het diepste punt van de weg ligt op circa  

29 meter onder de grond, ter hoogte van de 
volkstuinen in Voorburg-West.

Route Rotterdamsebaan

De Rotterdamsebaan heeft een totale lengte van 
circa 4 kilometer en verbindt het hoofdwegennet 
(A4/A13) met de Centrumring van Den Haag.
De Rotterdamsebaan begint bij het knooppunt 
Ypenburg, waar vanaf de A4, A13 of de Laan van 
Hoornwijck de weg opgereden kan worden. 
 Vervolgens ligt de weg voor een deel verdiept in de 
Vlietzone en verdwijnt ter hoogte van het huidige 
parkeerterrein van Drievliet en de golfbaan geheel 
ondergronds. Het ondergrondse deel van 
de Rotterdamsebaan is 1.860 meter lang en 
loopt onder de Westvlietweg, Voorburg-West, 
de archeologische vindplaats Forum Hadriani en de 
Binckhorst-haven door. De Rotterdamsebaan komt 
weer boven in de Binckhorst ter hoogte van de 
Zonweg. Daar sluit de weg aan op de Neherkade. 
Ook zijn er aansluitingen met de Lekstraat, de 
Plutostraat en de nieuw aan te leggen Spoorboogweg.

Artist impressie Binckhorstlaan.



Legenda

Geboorde tunnel

Dichte tunnel

Open tunnelbak

Maaiveldligging

Boorschacht

Aangepaste 
infrastructuur

Viaducten

Startschacht 
referentievariant

Route Rotterdamsebaan
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Den Haag maakt het

Den Haag groeit. Het aantal inwoners neemt toe en de 

stad verwelkomt steeds meer bezoekers en bedrijven. 

Om mee te groeien met de tijd moet de stad zich 

blijven vernieuwen. En net als elke andere stad heeft 

Den Haag onderhoud nodig. De gemeente blijft fl ink 

investeren in openbaar vervoer, fi etsvoorzieningen, 

veilige wegen en bruggen. En prettige wijken met 

voldoende parkeerplekken. Met de aanleg van de 

Rotterdamsebaan zorgt de gemeente voor een betere 

bereikbaarheid van stad en regio.

We vragen uw begrip en geduld voor de overlast die 

alle werkzaamheden met zich meebrengen. Kijk voor 

meer informatie op www.denhaag.nl/bereikbaarheid.

Contact

Voor actuele informatie over het project Rotterdamse-

baan, kijk op www.denhaag.nl/rotterdamsebaan. 

Heeft u vragen, neem dan contact op met het 

projectbureau via rotterdamsebaan@denhaag.nl of 

telefoonnummer (070) 353 93 41.

Planning Rotterdamsebaan

Naar verwachting start de bouw van de Rotterdamse-
baan medio 2014. Eind 2019 rijden de eerste auto’s door 
de tunnel. De planning voor de aanleg van de Rotter-
damsebaan ziet er de komende jaren als volgt uit:

2014 - 2016 bouwrijp maken van het gebied waar de 
Rotterdamsebaan komt te liggen

2015 aanleg Spoorboogweg
2015 herinrichting Regulusweg
2016 - 2017 bouw van de boorputten in de 

 Binckhorst en Vlietzone
2017 - 2019 boren van de tunnel
2017 - 2019 herinrichting Binckhorstlaan en 

omgeving
2017 - 2019 aanleg Rotterdamsebaan in de Vlietzone
2019 de Rotterdamsebaan is af en wordt in 

gebruik genomen

Bovenstaande is een planning op hoofdlijnen. 
Naarmate de uitvoering van het project dichterbij 
komt, wordt de planning ook steeds preciezer. 
Kijk daarom voor de meest actuele informatie over 
het project op www.denhaag.nl/rotterdamsebaan.

Artist impressie Binckhorstlaan/Mercuriusweg.


