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EXCURSIE NBS OP 20 OKTOBER 2011
ir. F.J. Remery

De jaarlijkse excursie van de NBS voerde de deelne-
mers het afgelopen najaar naar een heuse waterbrug, 
een aquaduct, in aanleg. Onze huisgenoten in het ge-
bouw Leidschenpoort, medewerkers van Directie Zuid-
Holland van Rijkswaterstaat, gunden ons een kijkje bij 
een van de deelprojecten  van de wegverbreding van 
de A4 op het traject Burgerveen-Leiden.  
Rijkswaterstaat verbreedt de A4 op dit traject van 2x2 
naar 2x3 rijstroken. Het totale tracé van de A4 tussen 
Burgerveen en Leiden telt meer dan vijftig bruggen, 
viaducten, aquaducten en andere kunstwerken die 
gebouwd of aangepast moeten worden. Bijzondere 
voorbeelden zijn de kruising met de HSL bij Hoogmade, 
het viaduct in de A44, het Ringvaartaquaduct bij Roe-
lofarendsveen en het aquaduct in de Oude Rijn nabij 
Leiden. Voor de aanpak van dit omvangrijke werk is 
het 20 kilometer lange traject opgesplitst in drie delen, 
noord, midden en zuid, die fasegewijs worden uitge-
voerd. De delen noord en midden zijn intussen klaar. 
In de Ringvaart is in dit kader een tweede aquaduct 
gebouwd dat sinds eind 2010 in gebruik is. Ook de 
weggedeelten waar de A4 de HSL kruist, zijn al eerder 
gereed gekomen.

In de middag van 20 oktober arriveerden wij per autobus 
bij het Informatiecentrum A4 in Leiderdorp, waar wij 
ontvangen werden met een boeiende presentatie van 
het hele project. Met het geleerde in het achterhoofd 
werd het werk bezocht. Daartoe werd ieder voorzien 
van laarzen, helm en reflecterend vest. Je kunt met zo’n 
gezelschap natuurlijk niet voorzichtig genoeg zijn…. 
In 2009 is begonnen met het zuidelijk deel, dat ongeveer 
van Leiderdorp naar Zoeterwoude loopt en daarbij de 
Oude Rijn, de N11 en het spoor Alphen-Leiden kruist. 
De wegverbreding wordt daar uitgevoerd ten westen van 
het bestaande tracé. Ter plaatse van de kruising van de 
weg met de Oude Rijn wordt de rivier gevangen in een 
aquaduct. De weg duikt hier onder de rivier door en komt 
over een lengte van circa 1400 meter verdiept te liggen.
De aanleg van deze gigantische sleuf in het land vindt 
in twee evenwijdige delen plaats. Terwijl het verkeer op 
maaiveldniveau langs raast, wordt thans in de diepte 
daarnaast gewerkt aan het westelijk deel van de sleuf. 
Enorme buispalen en tussengelaste damwandplanken 
houden de bouwput open en de hooggelegen weg op 
zijn plaats. Een betonnen stempelraam zorgt ervoor dat 
de sleuf ook in de toekomst open blijft.  
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In 2012 moet het westelijke deel van de sleuf gereed 
zijn. Dit deel is in de toekomst bestemd voor het ver-
keer in de richting Den Haag. Het is zó breed dat het 
na gereedkomen tijdelijk kan worden ingericht met drie 
rijstroken in beide rijrichtingen. Het verkeer in de richting 
van Amsterdam komt dan ook in de westelijke sleuf te 
rijden. Vanaf dat moment is er geen verkeer meer bo-
vengronds en kan gewerkt worden aan het oostelijke 
deel van de verdieping, ter plaatse van de huidige weg. 
Tijdens de aanleg van het oostelijk deel zal aldus de 
beruchte bottleneck ter plaatse van de Oude Rijnbrug 
reeds gedeeltelijk tot het verleden behoren. De planning 
voorziet in een afronding van het gehele project in 2014.  
Tijdens de excursie konden de deelnemers zich verga-
pen aan de enorme afmetingen van de westelijke sleuf. 
Wie thans over de A4 van Schiphol naar den Haag 
koerst, heeft er geen idee van dat er achter de geluids-
schermen aan zijn rechterhand in de buurt van Leiden 
in een peilloze diepte wordt gewerkt aan de verdiepte 
weg en het aquaduct. In dit deel is intussen de westelijke 
stalen aquaductbak in de Oude Rijn afgezonken en in 
ruwbouw gereedgemaakt, zodat de excursiegangers er 
onderdoor konden lopen. Op dit diepste punt bevinden 

zich ook de verzamelbassins voor regenwater en de 
pompputten. Verder werd nog volop gewerkt aan de 
afwerking van de wanden met geluidsabsorberend en 
brandwerend materiaal.
Het gezelschap kreeg de gelegenheid het hele stuk 
van de 1400 meter lange sleuf te lopen, maar werd bij 
aankomst niet meer in staat geacht de terugtocht te voet 
te voltooien, zodat vanaf dat punt onze autobus gereed 
stond. Die bracht het gezelschap eerst terug naar het 
Informatiecentrum A4, waar een gloedvol dankwoord tot 
onze gastvrouwen en gastheren werd gericht. Na een 
korte rondgang langs het voorlichtingsgedeelte in het 
centrum keerden de deelnemers per autobus terug naar 
het NBS-kantoor in Leidschenveen, alwaar een goedver-
zorgde borrel het gezelschap weer op krachten bracht.
Met dank voor de organisatie !
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