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Programma
• Welkom!

• RijnlandRoute deelprojecten

• Toelichting ontwerp Europaweg en Lammenschansplein

• Toelichting partiële herziening provinciaal inpassingsplan

• Voorbereiding realisatiefase

• Planning

• Vragen? 
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Verdiepte ligging -folieconstructie



Luchtfoto Torenvlietbrug 6



A44 - Knooppunt Ommedijk –Verdiepte ligging 7



27 januari 2020 Tunnelboormachine Gaia is gearriveerd!





De tunnel nu



A4 knooppunt Hofvliet 11



Toelichting ontwerp Europaweg en Lammenschansplein 

max. doorvaarthoogte
2.20 m

met aparte busbaan
ri. Leiden











Partiële herziening provinciaal inpassingsplan 

• PIP (Provinciaal Inpassingsplan) is feitelijk een provinciaal bestemmingsplan.
• Waarom een herziening?

– Toevoeging busstrook.
– Asverschuiving Europaweg
– Asverschuiving Trekvlietbrug vanwege handhaving stamriool Leiden
– Lokale optimalisaties

• Relatie met het Provinciaal Inpassingsplan RijnlandRoute
– De partiële herziening ziet alleen op de hierboven gemelde toevoegingen van het deelproject 

N206 Europaweg. Procedure geldt alleen voor deze partiële herziening. 



Planning

• Herziening PIP:
– De ontwerpbesluiten lagen tot en met 27 december 2021 ter inzage.

– N.a.v. binnengekomen zienswijzen en adviezen wordt momenteel een Nota van Antwoord 
opgesteld. Op basis van zienswijzen en adviezen kan sprake zijn van het aanpassen van de 
besluiten.

– Definitieve besluitvorming medio 2022 (Gedeputeerde Staten, daarna Provinciale Staten). 
Hierna worden de besluiten voor een periode van opnieuw 6 weken ter inzage gelegd, echter 
nu t.b.v. een eventuele beroepsprocedure bij de RvS.

– 6 maanden na afloop van de 6 weken beroepstermijn dient de RvS op grond van de crisisi-
en herstelwet een uitspraak te doen.



Voorbereiding realisatiefase 

• Werkzaamheden buiten: verleggen kabels en leidingen

• Aanbesteding contract met gunningscriteria
– Bereikbaarheid
– Omgevingshinder
– Duurzaamheid
– Vormgeving

• Omgevingsvergunningen o.a.:
– Ontheffing wet natuurbescherming (beschermde soorten).
– Vergunning bomenkap en bomencompensatieplan

• Herplant langs Europaweg, Vrouwenweg en op het Lammenschansplein.
• Onderzocht wordt: langs N447 Voorschoterweg, in de lus N206 - A4 - Hofvlietweg.



Planning

• K&L verleggingen gereed: zomer 2022

• Start aanvraag vergunning bomenkap medio 2022

• Start aanbesteding: medio 2022

• Start werkzaamheden: medio 2023



Vragen? www.rijnlandroute.nl

• Aanmelden nieuwsalert

• Interactieve “bolfoto’s” 

• Afleveringen omroep West

Vragen?

europaweg@rijnlandroute.nl

http://www.rijnlandroute.nl/
mailto:Europaweg@rijnlandroute.nl

