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Inleiding 

De projectorganisatie Duinpolderweg heeft op basis van de resultaten van de Planstudie Duinpolderweg 

een samenstel op basis van Hillegomse Zienswijze gevormd. Het samenstel is op 12 oktober 2017 aan 

de Stuurgroep voorgelegd, waarop de Stuurgroep heeft verzocht om hier een gevoeligheidsanalyse op 

uit te voeren. Het samenstel bestaat uit onderdelen van de alternatieven Hillegomse Zienswijze 

(verbinding N208 – A4) en NOG Beter 2.0 (zuidelijke randweg Lisse en lokale randweg Zwaanshoek). Dit 

is weergegeven in Figuur 1. In voorliggende memo worden de uitgangspunten, werkwijze en resultaten 

van de gevoeligheidsanalyse beschreven.  

 

 
Figuur 1: Het samenstel op basis van het alternatief Hillegomse Zienswijze. 



 

7 december 2017 T&PBC5809N001D0.1 2/10 

 

 

Uitgangspunten en werkwijze gevoeligheidsanalyse 

Het effect op de verkeersstromen is verkregen door een nieuwe verkeersmodelberekening uit te voeren. 

De analyse is alleen voor toekomstscenario Hoog uitgevoerd, omdat in dit scenario de effecten het 

grootst zijn. De resultaten zijn verwerkt in een indicatieve verschilweergave, waarbij de wijzigingen in de 

verkeersstromen ten opzichte van Autonoom 2030 (het Nulalternatief) worden weergegeven. Op basis 

van de verschilweergave is vervolgens een kwalitatieve inschatting gemaakt van de MER-beoordeling. 

Aanvullend is een quick scan uitgevoerd naar het effect op de reistijden van en naar de Keukenhof en is 

door Ecorys indicatief een maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgevoerd. 

 

Effecten samenstel o.b.v. Hillegomse Zienswijze 

Figuur 2 toont een indicatieve verschilweergave van de verkeersstromen in het alternatief ten opzichte 

van Autonoom 2030. 

 

 
Figuur 2: Indicatieve verschilweergave samenstel ten opzichte van Autonoom 2030 (motorvoertuigen per etmaal, scenario Hoog) 

(dikte lijnen geeft omvang toe-/afname aan). 

 

De nieuwe verbinding tussen N208 en N205 trekt ca. 16.000 mvt/etm. Dat is verkeer dat voorheen 

gebruik maakte van de Meerweg in Bennebroek, de Meerlaan in Hillegom en de N207. Het verkeer via 
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de Bennebroekerbrug neemt ten opzichte van het Nulalternatief af met 52%. De afname op de route 

Meerweg-Bennebroekerweg leidt er ook toe dat de randweg Zwaanshoek met ca. 1.800 mvt/etm minder 

gebruikt wordt dan in het alternatief NOG Beter 2.0. Bij dit alternatief lag de nieuwe ringvaartkruising veel 

zuidelijker en had de randweg Zwaanshoek meer voertuigbewegingen. Bij zo’n beperkt gebruik (baten) 

ontstaat de vraag of toevoeging van deze randweg opweegt tegen de kosten. 

Op de aansluitende wegvakken van de N208 van/naar het nieuwe tracé neemt het verkeer toe, evenals 

op het noordelijke deel van de N205. 

Als gevolg van de nieuwe oeververbindingen ten zuiden van Bennebroek en ten zuiden van Lisse, wordt 

er een toename verwacht van ringvaart-kruisend verkeer door het gebied van ca. 11%. 

 

De verwachte verkeersafname rondom de kruising N207-N208 leidt ertoe dat het doorstromingsknelpunt 

ten opzichte van de autonome situatie 2030 in omvang afneemt, maar niet volledig wordt opgelost. In de 

ochtend- en avondspits doen zich I/C-verhoudingen tussen 0,8 en 0,9 voor op de N207 en N208-zuid, 

wat wordt geclassificeerd als een matige doorstroming. Dat betekent dat de capaciteit van de weg in de 

spitsperioden wordt bereikt, daarbinnen ook incidenteel filevorming optreedt en er geen ruimte meer is 

om piekbelastingen te kunnen verwerken. Om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de kwaliteit 

van de verkeersafwikkeling rondom de kruising N207-N208 is vervolgonderzoek nodig. De afname van 

de verkeersbelasting op de bestaande brug leidt er toe dat de baten van een uitbreiding vermoedelijk 

beperkt zijn. De vraag is of de kosten van een uitbreiding opwegen tegen de baten.  

 

De randweg Lisse-zuid trekt naar verwachting 6.700 mvt/etm. Deze nieuwe verbinding zorgt voor afname 

van het verkeer op de N208 tussen de A44 en de 2
e
 Poellaan. De knelpunten in de doorstroming op de 

A44 blijven echter vergelijkbaar met de situatie in het Nulalternatief (geen verslechtering). 

Ter vergelijking: In alternatief Nieuwe N206 wordt de randweg Lisse aangesloten op de 2
e
 Poellaan, in 

plaats van de Ruisdoornlaan. Uit de resultaten kan worden opgemaakt dat een aansluiting van de 

randweg dichter bij de kom van Lisse (Ruisdoornlaan) leidt tot een grotere verkeersaantrekkende 

werking en daarmee ook een grotere afname van verkeer op de N208 en Kanaalstraat. Daarnaast 

ontstaat er een alternatief aan de zuidrand van Lisse, wat aanleiding kan zijn voor het nemen van 

verdere flankerende maatregelen ter beïnvloeding van het gebruik van de Lisserbroekerbrug.  

 

De voornaamste verschillen met de alternatieven Midden en Hillegomse Zienswijze zijn het uitblijven van 

effecten in Vogelenzang (en vervolgroute richting Haarlem) en op de dwarsverbindingen via de Delfweg 

en de N443. De reistijden veranderen voor het westelijk deel van de Duin- en Bollenstreek naar 

verwachting niet significant ten opzichte van 2010. Dit is een gevolg van het ontbreken van een directe 

verbinding tussen de N206 en N208. Daardoor heeft de nieuwe noordelijke oeververbinding (A4-NBBW-

N208) via lokale wegen slechts een licht aantrekkende werking op verkeer vanuit Ruigenhoek richting de 

N208/A4.  

 

Quick scan routes Keukenhof 

De vraag bestaat wat de randweg Lisse op routeniveau betekent voor de Keukenhof, die op topdagen 

veel bezoekers trekt. Er is daarom een quick scan uitgevoerd naar de reistijden van en naar de 

Keukenhof:  

- Voor relaties van en naar het zuiden (knooppunt Leidschendam) is de route via N207 en A4 in 

de huidige situatie het meest interessant. Na realisatie van de RijnlandRoute ontstaat er een 10 

tot 15% snellere route via de A44 en N208 (aansluiting 3/Noordwijkerhout). De randweg Lisse 

(aansluiting 2/Kaag) is gedurende de spitsuren 5 tot 10% langzamer dan de route via N208. 

Buiten de spitsuren is de reistijd op beide routes concurrerend.  

- Voor relaties van en naar het noorden (knooppunt De Hoek) is de route via de N207 het snelst. 

De nieuwe route via A44 en randweg Lisse is weliswaar ca. 2 km langer, maar qua reistijd 

concurrerend omdat er op de A44 harder kan worden gereden dan op de N207. Er is op beide 
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routes nauwelijks sprake van congestie in de spitsperioden, de vertraging op zowel de A44 als 

(in mindere mate) rondom de Elsbroekerbrug en kruispunt N207/N208 doet zich vooral in de 

tegenrichting voor.  

 

Er wordt geconcludeerd dat de randweg Lisse (ten opzichte van de snelste routes) een concurrerende 

route vormt voor bezoekers van de Keukenhof. Vanuit zuidelijke richting geldt dit met name buiten de 

spitsperiode, vanuit noordelijke richting geldt dit ook in de spitsperiode. Dat betekent dat (een deel van) 

de bezoekers van de Keukenhof buiten de spits kunnen gaan kiezen voor een route via de randweg 

Lisse en 2
e
 Poellaan naar de N208 en Keukenhof. In de praktijk geldt dat de vertraging op kruispunten, 

bewegwijzering en route-informatie vanuit de Keukenhof van invloed gaan zijn op de uiteindelijke 

routekeuze van bezoekers.  

 

Inschatting effect op indicatoren MER 

In het deelrapport Verkeer zijn de thema’s bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid 

beoordeeld. In  

Tabel 1 volgt een kwalitatieve beschouwing van het effect van het samenstel op basis van Hillegomse 

Zienswijze op de in het MER gehanteerde indicatoren en bijbehorende beoordeling. 

 

Tabel 1: Beoordeling indicatoren verkeer voor het samenstel op basis van Hillegomse Zienswijze. 

Indicator Inschatting effecten van het samenstel op basis van Hillegomse Zienswijze 

1 a Reistijden 

Het effect op de reistijden op de snelwegtrajecten is beperkt, zoals bij alle 

alternatieven te zien is. Het effect valt het best te vergelijken met het alternatief 

Nieuwe N206. Daar is namelijk ook een randweg Lisse opgenomen (met beperkt 

effect op A44) en een volledige opwaardering van de Nieuwe Bennebroekerweg 

(met beperkt effect op A4).  

 

Het effect op de reistijden op trajecten op het onderliggend wegennet (van/naar 

Ruigenhoek) is eveneens beperkt. Het effect van het restant van de maatregelen 

(verbinding N208-N205, opwaarderen Nieuwe Bennebroekerweg en randweg 

Zwaanshoek) is vergelijkbaar met dat van het alternatief NOG Beter 2.0 en het 

alternatief Hillegomse Zienswijze met alleen noordelijk deel. Het ontbreken van 

een nieuwe directe verbinding tussen N206 en N208 is oorzaak voor het uitblijven 

van substantiële effecten. 

 

De beoordeling op doelbereik (ten opzichte van 2010 mag in 2030 geen 

verslechtering optreden) levert de volgende score op: 

 5 trajecten ruim behaald 

 15 trajecten behaald 

 4 trajecten niet behaald 

 

De effecten worden (ten opzicht van het Nulalternatief 2030) als licht positief 

beoordeeld (score 0/+).  

 b Sterk vertraagde ritten 

Beoordeling gelijk aan alternatief Hillegomse Zienswijze. De verwachte knelpunten 

in de doorstroming komen het meest overeen met dit alternatief. Verschil is dat er 

geen knelpunt wordt verwacht op de N208 (aansluiting A44). Deze weg valt in de 

Duin- en Bollenstreek, waar per saldo een beperkt aantal vertraagde ritten worden 

geconstateerd. De invloed op de beoordeling is daardoor verwaarloosbaar. 

 

De doelstelling (ten opzichte van 2010) wordt ruim behaald.  

De effecten worden (ten opzichte van Nulalternatief 2030) als licht positief 

beoordeeld (score 0/+).  
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 c Voertuigverliesuren 

De meeste voertuigverliesuren in de Haarlemmermeer in 2010 en in de autonome 

situatie ontstaan op de Nieuwe Bennebroekerweg en (in mindere mate) op de 

N207 Elsbroekerbrug. Het effect is vergelijkbaar met de alternatieven Midden en in 

mindere mate Hillegomse Zienswijze (vanwege opwaarderen Elsbroekerbrug). De 

beoordeling van deze alternatieven is gelijk en is dus ook van toepassing op het 

samenstel.  

 

De doelstelling (ten opzichte van 2010) wordt behaald.  

De effecten worden (ten opzichte van Nulalternatief 2030) als sterk positief 

beoordeeld (score ++). 

 d 

Robuustheid bij 

stremming 

Elsbroekerbrug 

Het effect is vergelijkbaar met de alternatieven Midden (nieuwe volwaardige 

oeververbinding ten zuiden van Bennebroek) en NOG Beter 2.0 (nieuwe 

oeververbindingen ten noorden van Hillegom en ten zuiden van Lisse). De 

beoordeling van deze alternatieven is gelijk en is dus ook van toepassing op het 

samenstel.  

 

De doelstelling (ten opzichte van 2010) wordt behaald.  

De effecten (voertuigverliesuren ten opzichte van Nulalternatief 2030) worden als 

neutraal beoordeeld (score 0). 

2 a Leefbaarheid 

De figuur in bijlage 1 geeft aan in hoeverre er op de 11 wegvakken aan doelbereik 

wordt voldaan. Aanvulling: de randweg Zwaanshoek heeft met ca. 1.800 mvt/etm 

een beperkt verkeersaantrekkende werking. Daardoor zou de noodzaak ter 

discussie gesteld kunnen worden. Uit de gevoeligheidsanalyse ‘Hillegomse 

Zienswijze zonder doortrekking N207’ wordt afgeleid dat het niet realiseren van de 

randweg Zwaanshoek er toe leidt dat de intensiteit op de Bennebroekerweg in 

Zwaanshoek ca. 800 mvt/etm hoger ligt, waardoor de grenswaarde van 6000 

mvt/etmaal overschreden wordt (6800 vs 6000). Dat betekent dat de randweg 

binnen de kaders van de planstudie meerwaarde heeft.  

 

De doelstelling wordt op 2 locaties ruim behaald, op 5 locaties behaald en op 4 

locaties niet behaald (zie figuur in bijlage 1).  

 

De effecten worden (ten opzichte van Nulalternatief 2030) als positief beoordeeld 

(score +).  

3 a Verkeersveiligheid 

In de alternatieven Hillegomse Zienswijze, NOG Beter 2.0 en Nieuwe N206 wordt 

een lichte verschuiving bereikt van verkeer van relatief verkeersonveilige wegen 

naar relatief veilige wegen. De effecten uit het samenstel laten zich het beste 

vergelijken met deze alternatieven en wordt daarom gelijk beoordeeld.  

 

De effecten worden (ten opzichte van Nulalternatief 2030) als licht positief 

beoordeeld (score 0/+).  

 

Het realiseren van het samenstel op basis van Hillegomse Zienswijze leidt tot de volgende beoordeling 

van het doelbereik (Tabel 2) en de effecten (Tabel 3). 
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Tabel 2: Beoordeling doelbereik samenstel op basis van Hillegomse Zienswijze in het toekomstscenario Hoog. 

 
 
Tabel 3: Effectbeoordeling samenstel op basis van Hillegomse Zienswijze in het toekomstscenario Hoog. 

 
 

Inschatting van milieueffecten 

In lijn met de veranderende verkeersstromen en verkeersintensiteiten vindt er ook, lokaal, een 

verandering plaats van de geluidbelasting en de luchtkwaliteit. Ten opzichte van de autonome situatie is 

er, vanwege de toename van het verkeer op de Nieuwe Bennebroekerweg, een beperkte toename van 

de geluidbelasting en verslechtering van de luchtkwaliteit ten zuidwesten van Hoofddorp en langs de 

N208 (Hillegom-Bennebroek). Hetzelfde geldt, vanwege de nieuwe randweg, ten zuiden van Lisse. 

Tegelijkertijd vindt er op meerdere locaties een lokale verbetering plaats van de luchtkwaliteit en een 

afname van de geluidbelasting, met name rond het noordoosten van Sassenheim, in en rond Lisse en 

Lisserbroek,  ten zuiden van Nieuw Vennep, rond Hillegom en een deel van Zwaanshoek en 

Bennebroek. Grosso modo is het verschil in aantal gehinderden niet significant, evenals het effect op 

gezondheid, waarbij er een zeer beperkt positief effect wordt verwacht.  

 

Het samenstel op basis van Hillegomse Zienswijze leidt waarschijnlijk niet tot wegen met een 

plaatsgebonden risico van meer dan 10
-6

 per jaar. Evenals bij het alternatief “Midden”, is er bij het 

samenstel een aantal locaties rondom de Nieuwe Bennebroekerweg waar sprake is van een gemiddelde 

tot hoge personendichtheid. Op één locatie (sportcomplex) leidt dit vanuit het groepsrisico tot een 

aandachtspunt; van knelpunten is geen sprake. 

 

Het effect op het beschermde Natura 2000-gebied “Zuid-Kennemerland” is, anders dan bij het alternatief 

“Midden”, bij het samenstel voor de aspecten stikstofdepositie en (geluid) hinder, vanwege de beperkte 

verkeerstoename op de N206, zeer beperkt. Van vernietiging van N2000-gebied is (evenals bij de 

overige alternatieven) geen sprake. Voor de effecten op beschermde soorten is het de verwachting dat 

de effecten ongeveer gelijk zijn aan het alternatief “Midden”, waarbij er dus sprake is van extra 

ruimtebeslag, barrièrewerking, en ‘overtredingen’ van de Wet natuurbescherming. Alle alternatieven 

leiden tot (beperkt) ruimtebeslag van het Nederlands Natuurnetwerk, behalve het alternatief Hillegomse 

zienswijze (basis) en het voorliggende samenstel, waarbij er geen enkele sprake is van aantasting of 

vernietiging vanwege extra ruimtebeslag.  

 

Het ontbreken van een nieuwe verbinding tussen de N206 en de N208 leidt ertoe dat een deel van de 

negatieve effecten voor landschap, cultuurhistorie en archeologie niet optreden. Een deel van de 

aanwezige waardevolle open polder en cultuurhistorisch waardevolle patronen wordt niet aangetast, 

evenals een tweetal open zichtlijnen. Na de gelijkvloerse kruising met de N208 gaat de weg verder op de 

noordoever van de Oosteindervaart langs het waardevolle veenweidegebied van de Oosteinderpolder. 

Hoog

Reistijden 0/+

Percentage sterk vertraagde ritten 0/+

Voertuigverliesuren hoofdstructuur H'meer ++

Robuustheid 0

2 Functie, vorm en gebruik +

3 Verkeersveiligheid 0/+

Thema en indicator

1
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Door de randligging van de weg bij de polder en de achtergrond van de lintbebouwing van de 

Oosteinderlaan is de impact op de beleving van de polder beperkt. De beleving van hoofdstructuur van 

het landschap van de Haarlemmermeer blijft aangetast. Van aantasting van cultuurhistorische 

waardevolle elementen is geen sprake. Een deel van de randweg Zwaanshoek in de gemeente 

Haarlemmermeer kent een hogere archeologische verwachtingswaarde. 

 

Ook voor het samenstel op basis van Hillegomse Zienswijze geldt dat er enkele sterk verontreinigde 

locaties aanwezig zijn, welke bij aanleg van (nieuwe) infrastructuur gesaneerd moeten worden. Het 

samenstel is niet gelegen binnen het beschermingsgebied van het aardkundige monument 

Kennemerduinen, Duin & Kruidberg, Amsterdamse Waterleiding Duinen. Vanwege de noodzaak tot 

bemalen en vanwege de zettingsgevoeligheid van een deel van het traject, is sprake van een beperkt 

negatief effect op het aspect bodemzetting. Het samenstel volgt de bestaande Nieuwe 

Bennebroekerweg en loopt net ten zuiden van Zwaanshoek, waar de deklaag het dunst is in de oude 

geul. Hierdoor is, vanwege nieuw te graven watergangen, een kwelversterkende effect en een effect op 

het grondwatersysteem aanwezig. Het tracé doorsnijdt bij Zwaanshoek een deel van het aanwezige 

veengebied. Het effect op de grondwaterkwaliteit en oppervlaktewatersysteem is, in vergelijking met de 

overige alternatieven, beperkt. 

 

 

Inschatting effect op MKBA 

Door Ecorys is (indicatief) een MKBA opgesteld voor het samenstel op basis van Hillegomse Zienswijze. 

De gevoeligheidsanalyse is, overeenkomstig de analyses uitgevoerd door Royal HaskoningDHV, alleen 

voor toekomstscenario Hoog uitgevoerd. Benadrukt wordt dat het gaat om een ruwe inschatting van de 

diverse maatschappelijke kosten en baten van het VKA. Om de betrouwbaarheid van de resultaten te 

vergroten is gedetailleerder verkeerskundig- en MER-onderzoek nodig. Tabel 4 toont het (indicatieve) 

resultaat. 

 

Uit de tabel volgt dat de baten-kostenverhouding en de netto contant waarde van het samenstel positief 

zijn. De investeringskosten zijn geraamd op circa 160 miljoen Euro (excl. BTW)
1
 en de levensduurkosten 

op circa 17 miljoen Euro. De netto contante waarde van de totale directe kosten is berekend op 159 

miljoen Euro. 

 

De reistijdbaten en daarmee samenhangende indirecte effecten bedragen respectievelijk 164 en 33 

miljoen Euro. Aangenomen is dat effect van het opwaarderen van de NBBW en doortrekking naar de 

N208 is gelijk aan dat van de ‘uitgeklede’ Hillegomse Zienswijze. Het effect van de randweg Zwaanshoek 

(met afsluiting op de dijk) op de reistijd is zeer beperkt. Deze noordelijke randweg is in lengte en snelheid 

nauwelijks sneller dan de huidige route door Zwaanshoek. De nieuwe route heeft een zeer beperkt 

aantrekkende werking. De randweg Lisse-zuid zorgt voor afnames van het verkeer op de N208 tussen 

de A44 en de 2e Poellaan. De randweg vormt vooral een aantrekkelijke route voor verkeer tussen zuid 

en zuidoostelijke delen van Lisse en locaties in het zuiden van het studiegebied, zoals Leiden, 

Wassenaar en Voorschoten, waarbij verkeer gebruik maakt van de A44. De knelpunten in de 

doorstroming op de A44 blijven vergelijkbaar met de situatie in het Nulalternatief. De reistijdbaten zijn 

voor deze relaties vergelijkbaar met de reistijdbaten op deze relaties in het aangepaste alternatief NOG 

Beter 2.0 uit de gevoeligheidsanalyse. 

  

                                                      
1
 De investeringskosten zijn geraamd op € 156 miljoen (excl. BTW, prijspeil 2017, marge -30%/+40%). 

Voor de gevoeligheidsanalyse MKBA is dit bedrag afgerond op € 160 miljoen. 
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Tabel 4: Resultaat gevoeligheidsanalyse MKBA (Ecorys) 

NCW prijspeil 2017 (in miljoenen) 

samenstel op basis van 
Hillegomse Zienswijze, scenario 

HOOG 

Directe effecten   

Directe kosten   

Investeringskosten € -139 

Levensduurkosten € -20 

   

Directe baten  

Reistijdwinst € 164 

Betrouwbaarheid € 58 

   

Variabele ritkosten en accijnzen € -4 

   

Indirecte effecten  

Indirecte effecten (effecten op 
werkgelegenheid, productie etc.) € 33 

   

Externe effecten  

Broeikasgasemissies € -1 

Luchtkwaliteit € 0 

Geluid € 1 

Verkeersveiligheid € 1 - 2 

   

Baten-kostenverhouding 1.6 

Totale kosten € -159 

Totale baten € 251 

NCW € 92 

 

Het samenstel heeft een beperkte invloed op de reisbetrouwbaarheid, immers de voornaamste 

knelpunten op de hoofdstructuur in de Haarlemmermeer doen zich in Autonoom 2030 voor op de 

(N)BBW; deze worden ook in de variant zonder doortrekking N207 aangepakt. In de verkeerskundige 

analyse is verondersteld dat het aantal voertuigverliesuren gelijk is aan alternatief Hillegomse Zienswijze. 

De reisbetrouwbaarheidsbaten van het samenstel zijn daarmee ook van vergelijkbare omvang. 

 

Door de beperkte, lokale effecten blijft de beoordeling van de meeste MER-indicatoren gelijk. 

Een verschuiving van voertuigkilometers van relatief onveilige wegen binnen de bebouwde kom naar 

relatief veilige wegen buiten de bebouwde kom zorgt voor een positief effect, hoewel dit niet groot 

genoeg is om de beoordeling (0/+) in het MER bij te stellen. 

 

Voor verkeersveiligheid resulteert het samenstel in een licht positief effect. Het samenstel combineert 

onderdelen van de alternatieven Hillegomse Zienswijze en NOG Beter 2.0. Naar verwachting zullen de 

verkeersveiligheidsbaten van het samenstel van dezelfde orde zijn als bij deze alternatieven. 
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Conclusie 

De maatregelen in het samenstel op basis van Hillegomse Zienswijze hebben tot gevolg dat het verkeer 

afneemt op de N208 (ten zuiden van Hillegom en bij Lisse) en op de bestaande ringvaartkruisingen 

(Bennebroek, N207 en in mindere mate Hillegom en Lisse). Er wordt een toename verwacht op de 

Nieuwe Bennebroekerweg en de N205 rondom Hoofddorp, alsmede op de N208 ten noorden van 

Hillegom. Doordat er geen verbinding wordt gerealiseerd tussen de N206 en N208 blijft de situatie in 

Vogelenzang bestaan. De nieuwe noordelijke oeververbinding heeft een licht aantrekkende werking op 

verkeer vanuit Ruigenhoek dat via de route N206 – Margrietenlaan – Nieuweweg/Pastoorslaan – N208 

zijn weg zoekt naar de nieuwe verbinding. Het effect op de reistijden tussen Ruigenhoek en A4 / 

Hoofddorp / A9 is niet significant, doch ten opzichte van 2010 treedt in 2030 geen verslechtering op. 

 

De verwachte verkeersafname rondom de kruising N207-N208 leidt ertoe, dat het doorstromingsknelpunt 

ten opzichte van de autonome situatie 2030 in omvang afneemt, maar niet volledig wordt opgelost. Er is 

vervolgonderzoek nodig om te bepalen of uitbreiding van de kruising en/of brug alsnog wenselijk is. Er 

wordt geconcludeerd dat de randweg Lisse (ten opzichte van de snelste routes) een concurrerende route 

vormt voor bezoekers van de Keukenhof. Vanuit zuidelijke richting geldt dit met name buiten de 

spitsperiode, vanuit noordelijke richting geldt dit ook in dit spitsperiode. Dat betekent dat (een deel van) 

de bezoekers van de Keukenhof buiten de spits kunnen gaan kiezen voor een route via de randweg 

Lisse en 2
e
 Poellaan naar de N208 en Keukenhof. In de praktijk geldt dat de vertraging op kruispunten, 

bewegwijzering en route-informatie vanuit de Keukenhof van invloed gaan zijn op de uiteindelijke 

routekeuze van bezoekers.  

 

De randweg Zwaanshoek heeft met ca. 1.800 mvt/etm een beperkt verkeersaantrekkende werking. Dit 

leidt wel tot het behalen van de leefbaarheidsdoelstelling op de Bennebroekerweg in Zwaanshoek. De 

randweg heeft binnen de kaders van de planstudie dus meerwaarde. 

 

Op basis van de (indicatieve) verschilplot is een inschatting gemaakt van de beoordeling op doelbereik 

en de effectbeoordeling. De beoordeling van de reistijden is op de meeste relaties neutraal. Het 

samenstel heeft een positief effect op het percentage sterk vertraagde ritten en voertuigverliesuren op de 

hoofdstructuur in de Haarlemmermeer. In het samenstel worden alternatieven gerealiseerd voor de N207 

Elsbroekerbrug, waardoor de robuustheid van de wegenstructuur toeneemt en de doelstelling wordt 

behaald. De doelstelling om de functie, vorm en gebruik van elf kwetsbare wegen op elkaar af te 

stemmen wordt op vier van de elf kwetsbare wegen niet behaald. Het samenstel heeft per saldo wel een 

positief effect op de verkeersintensiteiten op deze wegen. Ten slotte heeft het samenstel een licht 

positief effect op de verkeersveiligheid. 

 

In vergelijking met het Nulalternatief scoort het samenstel op basis van Hillegomse Zienswijze voor de 

aspecten geluidhinder en luchtkwaliteit (aantal gehinderden) en gezondheid neutraal, waarbij bepaalde 

woonkernen profiteren van de afname van het verkeer, maar tegelijkertijd andere woonkernen extra 

hinder ondervinden vanwege de toename van het verkeer. Het samenstel leidt tot extra verstoring en 

barrièrewerking van beschermde soorten; het effect op Natura 2000-gebieden door middel van 

stikstofdepositie is beperkt en van extra ruimtebeslag op het Nederlands Natuurnetwerk is geen sprake. 

Doordat er geen nieuwe verbinding tussen de N206 en de N208 wordt gerealiseerd, zijn de negatieve 

effecten voor landschap, cultuurhistorie en archeologie en bodem en water, in vergelijking met de 

overige alternatieven, beperkt. Lokaal zijn (beperkte) negatieve effecten echter niet uit te sluiten.  

 

De verhouding tussen de maatschappelijke baten en kosten is naar verwachting positief. 

 

 

Bijlage 1: Functie, vorm en gebruik kwetsbare wegvakken (Hoge groeiscenario) 
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Nr Wegen

Locatie (gemeente)

1 Parklaan (Sassenheim) 5900 6000 6000

2 Lisserbroekerweg (Lisserbroek) 7400 7500 6300

3 Kanaalstraat (Lisse) 9500 10100 8700

4 Venneperweg (Beinsdorp) 6700 7600 6000

5 Meerlaan (Hillegom) 9000 8800 7100

6 Wilhelminalaan (Hillegom) 4000 4000 4500

7 Bennebroekerweg (Zwaanshoek) 6900 9000 6000

8 Meerweg (Bennebroek) 7300 7400 4400

9 Glipperdreef (Heemstede) 6500 6800 6100

10 Zwarteweg (Bennebroek) 6600 7000 7000

11 Vogelenzangseweg (Vogelenzang) 9900 10800 10900

Samenstel obv 

Hilleg. Ziensw.
Basis 2010 Nulalternatief


