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0. Samenvatting 

Het project Randstad 380 betreft het tot stand brengen van een 380Kv 
hoogspanningslijn tussen Wateringen-Zoetermeer-Beverwijk en valt uiteen in een 
zuid- en een noordring. Dit rapport vormt het achtergrondrapport voor het aspect 
landschap en cultuurhistorie bij het MER voor de zuidring.  
 
Methode van onderzoek  
Landschappelijke kwaliteit is een resultaat van logische samenhangen. Dit betekent 
dat ook voor een nieuwe hoogspanningsverbinding gezocht moet worden naar 
nieuwe goede samenhangen in het landschap. De interactie tussen een 
hoogspanningsverbinding en het landschap vindt plaats op drie schaalniveaus: 
tracéniveau, lijnniveau en mastniveau.  
Elk van deze schaalniveaus kent specifieke ruimtelijke en visuele verschijnselen ten 
aanzien van de samenhang tussen landschap en hoogspanningslijn. Zo is het op 
tracéniveau van belang het eigen karakter van een hoogspanningslijn als grootschalig 
infrastructureel element te onderkennen door de lijn zo eenvoudig mogelijk, en zo 
min mogelijk beïnvloed door lokale verschijnselen in het landschap, vorm te geven. In 
het bijzonder het streven tot bundeling met andere infrastructuur vraagt in dit 
opzicht aandacht omdat het tot veel afwijkingen kan leiden en daarmee kan 
resulteren in een rommelige lijn die nadrukkelijk in het landschap aanwezig is. Ook 
gedeeltelijke verkabeling vraagt in dit opzicht aandacht omdat het de logica van de 
verbinding onderbreekt.  
Op het lijnniveau kunnen afwijkingen, zoals knikken, leiden tot een complex aanzien 
van de verbinding en daarmee tot een lijn die nadrukkelijk in het landschap aanwezig 
is. Ook kan op dit schaalniveau beïnvloeding van de landschappelijke karakteristiek 
van gebieden plaatsvinden en kunnen de relaties tussen specifieke elementen, zoals 
bebouwingslinten en waterlopen, en hun landschappelijke context wijzigen door de 
aanwezigheid van de lijn.  
Op het mastniveau kunnen de relaties tussen specifieke elementen, zoals 
bouwwerken en andere individuele landschapselementen, worden beïnvloed door de 
aanwezigheid van masten. Ook kan het zijn dat elementen geheel moeten wijken 
voor masten.  
De beïnvloeding van samenhangen in het landschap op ieder van deze schaalniveaus 
bepaalt enerzijds de kwaliteit van de hoogspanningslijn zelf en anderzijds het behoud 
of de ontwikkeling van de landschappelijke kwaliteit. In deze rapportage is dan ook 
onderzocht welke samenhangen ontstaan of veranderen en wat dit betekent voor de 
landschappelijke en cultuurhistorische karakteristiek van het gebied. 
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Huidige situatie en autonome ontwikkeling  
De landschappelijke en cultuurhistorische karakteristieken en bijzonderheden zijn 
zowel op de schaal van het plangebied van de zuidring als geheel als op 
deelgebiedniveau onderzocht. Hierbij is de nadruk gelegd op de kenmerken en 
kwaliteiten die nadrukkelijk verband houden met het vraagstuk van tracering van een 
hoogspanningslijn.  
De huidige karakteristiek van het landschap wordt deels nog bepaald door de 
typische ontginningsgeschiedenis waarin een wisselwerking tussen land en water een 
belangrijke rol heeft gespeeld. In dit proces hebben zich veenpolders en 
droogmakerijen gevormd met ieder hun eigen landschappelijke karakteristiek.  
In dit typische agrarische cultuurlandschap heeft zich in de meer recente geschiedenis 
een proces van grootschalige verstedelijking voltrokken waardoor een typische 
structuur van verdichte stedelijke (groen)gebieden en enclaves van open agrarisch 
landschap is ontstaan. Deze verweving van open groene gebieden met stedelijk 
gebied, met duidelijke randen en verte-kenmerken, is dan ook kenmerkend voor het 
karakter van het landschap in de zuidring. Historische bebouwingslinten vormen 
typische elementen en structureren het gebied dat hiernaast sterk door recente 
grootschalige infrastructuur versneden is. De groene mazen in het stedelijke weefsel 
bestaan voor een deel nog uit agrarisch gebied maar ook stedelijk recreatief 
groengebied neemt een belangrijke plaats in.  
Regelgeving en beleid richten zich voor het plangebied vooral op verdere uitbreiding 
van het bebouwde gebied, uitbreiding van het netwerk van infrastructuur en 
ontwikkeling van recreatieve groengebieden met veelal ook een functie voor natuur 
en waterhuishouding.  
In het agrarisch gebied waarin geen transformatie is beoogd, staat vooral het behoud 
van de landschappelijke, cultuurhistorische en cultuurwaarden voorop. Dit heeft voor 
Midden-Delfland zijn beslag gevonden in de aanwijzing als Belvederegebied. Hiernaast 
concentreren zich vooral in oude lintvormige occupatiepatronen cultuurhistorische 
objecten.  
Belangrijke ontwikkelingen die zich zullen voltrekken zijn het min of meer voltooien 
van de structuur van bebouwd gebied rondom het plangebied en de ontwikkeling 
van de zogenaamde Groenblauwe slinger, een gebied dat getransformeerd zal 
worden ten behoeve van natuur, waterhuishouding en recreatie.  
Op basis van de huidige kenmerken en te verwachten ontwikkelingen zijn de 
landschappelijke en cultuurhistorische karakteristiek van het zich binnen afzienbare 
tijd in het plangebied ontwikkelende landschap weergegeven. Hiervoor is in het 
bijzonder gekeken naar het landschappelijk hoofdpatroon, de gebiedskarakteristieken 
en specifieke elementen en structuren. 
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Effecten 
Voor elk deelgebied zijn diverse tracévarianten ontwikkeld die in beginsel onderling 
combineerbaar zijn. Om integrale tracéalternatieven te kunnen beoordelen zijn uit de 
deelgebiedvarianten integrale alternatieven samengesteld. Dit zijn het voorlopige 
voorkeursalternatief uit de startnotitie, een autonoom alternatief een gebundeld 
alternatief en een kabeltracé. In een iets later stadium is hier een voorkeursalternatief 
aan toegevoegd. 
De bepaling en beoordeling van effecten vindt plaats aan de hand van criteria op drie 
verschillende schaalniveaus; dezelfde schaalniveaus die onderscheiden zijn als relevant 
voor de relatie tussen hoogspanningslijn en landschap. Op het hoogste schaalniveau, 
het tracéniveau, worden alleen integrale tracévarianten beoordeeld. Op de twee 
lagere schaalniveaus worden de deelgebiedvarianten beoordeeld en daarmee de 
integrale tracévarianten die hieruit zijn samengesteld. De gehanteerde 
beoordelingscriteria zijn: kwaliteit tracé, beïnvloeding van het landschappelijk 
hoofdpatroon, plaatselijke afwijkingen, beïnvloeding van gebiedskarakteristiek, 
beïnvloeding van specifieke elementen op mastniveau, beïnvloeding van specifieke 
elementen op lijnniveau en fysieke aantasting van specifieke elementen. 
 
Het voorlopig voorkeursalternatief uit de startnotitie scoort negatief op de kwaliteit 
van het tracé en in deelgebieden 1, 2 en 5 zijn beperkt negatieve tot negatieve 
scores op afwijkingen en gebiedskarakteristiek. In deelgebieden 2 en 5 zijn zeer 
negatieve scores voor de beïnvloeding van elementen op mastniveau. Aangezien dit 
alternatief een verkabeld gedeelte kent in de deelgebieden 3 en 4 zijn hier geen 
negatieve effecten.  
 
Het autonome alternatief scoort neutraal tot beperkt negatief op de kwaliteit van 
het tracé. Ten aanzien van plaatselijke afwijkingen zijn de scores beperkt negatief tot 
negatief evenals voor gebiedskarakteristiek waarbij één deelgebiedvariant echter een 
zeer negatief effect op de gebiedskarakteristiek in deelgebied 3 heeft. Op de context 
van elementen op mastniveau zijn, vooral in deelgebied 2 en 3, negatieve tot zeer 
negatieve scores.  
 
Het gebundelde alternatief scoort door veel met het traceringsprincipe 
samenhangende afwijkingen, en de rommelige lijn die hierdoor ontstaat, zeer negatief 
op de kwaliteit van het tracé. Op plaatselijke afwijkingen wordt in deelgebied 1 zeer 
negatief gescoord terwijl wat betreft dit criterium voor de andere deelgebieden 
slechts een beperkt negatief effect is omdat de meeste afwijkingen terug te voeren 
waren op het traceringsprincipe. Een zeer negatieve score is er voor de beïnvloeding 
van de gebiedskarakteristiek in deelgebied 3 terwijl in de andere deelgebieden een 
beperkt negatieve tot negatieve score is. Beïnvloeding van de context van elementen 
op mastniveau vindt vooral in deelgebieden 2 en 5 plaats.  
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Het kabeltracé heeft nagenoeg geen negatieve effecten. Slechts de 
gebiedskarakteristiek in deelgebied 2 en 5 wordt beperkt negatief beïnvloed.  
 
Het voorkeursalternatief kent een groot verkabeld gedeelte waardoor de score voor 
de kwaliteit van het tracé negatief is en er in de deelgebieden 2, 3, 4 en een gedeelte 
van 5 nagenoeg geen negatieve effecten zijn. Ook hier wordt slechts de 
gebiedskarakteristiek in deelgebied 2 en 5 beperkt negatief beïnvloed. In deelgebied 1 
zijn de scores gelijk aan het gebundelde alternatief met een zeer negatieve score op 
plaatselijke afwijkingen. In deelgebied 5 zijn de scores op gebiedskarakteristiek en 
context van elementen op mastniveau gunstiger dan bij het voorlopig 
voorkeursalternatief uit de startnotitie omdat het opstijgpunt buiten de 
Groenblauwe slinger ligt.  
 
Geen van de alternatieven heeft negatieve effecten op het landschappelijk 
hoofdpatroon en bij geen van de alternatieven vindt fysieke aantasting van specifieke 
elementen plaats.  
Van de alternatieven heeft het kabeltracé in alle opzichten en met afstand de minste 
negatieve effecten. Het Autonome tracé heeft de minste negatieve effecten op 
tracéniveau. Het gebundelde tracé heeft de minste negatieve effecten op de lagere 
schaalniveaus maar een sterk negatief effect op tracéniveau. Het voorlopig 
voorkeursalternatief uit de startnotitie neemt zowel op het hoge als op de lagere 
schaalniveaus een intermediaire positie in evenals het voorkeursalternatief dat echter 
door het grote verkabelde gedeelte redelijk gunstig is.  
 
Mitigatie en compensatie 
Mitigatie is eventueel beperkt mogelijk door het aanpassen van de inrichting van 
bestaande groengebieden en/of het afstemmen van de inrichting van nog te 
realiseren groengebieden. 
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1. Inleiding 

TenneT, de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet, wil een nieuwe 380 kV 
hoogspanningsverbinding in de Randstad aanleggen. Deze hoogspanningsleiding 
verbindt Wateringen met Beverwijk via Zoetermeer. De nieuwe verbinding is nodig 
om in de toekomst voldoende capaciteit te bieden voor elektriciteitstransport. Het 
tracé en de uitvoeringswijze (bijvoorbeeld bovengronds of ondergronds) van de 
verbinding worden bepaald door de Minister van Economische Zaken (EZ) in 
samenspraak met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (VROM)1. Dit gebeurt in twee aparte procedures: eerst wordt de 
procedure doorlopen voor het traject Wateringen-Zoetermeer (de “zuidring”), 
daarna (gedeeltelijk gelijktijdig) voor het traject Zoetermeer-Beverwijk (de 
“noordring”). Dit achtergrondrapport vormt samen met andere 
achtergrondrapporten de basis voor het MER van de zuidring. Voor de noordring 
wordt op termijn een aparte rapportage opgesteld.  

 
Het plangebied van de zuidring, dit loopt van station Wateringen in het westen oostelijk en 
zuidelijk om Delft heen, tussen Oude Leede Pijnacker en Berkel en Rodenrijs door tot 
station Zoetermeer waar het overgaat in het plangebied van de Noordring 
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Achtergrondrapporten 
 
Mede op basis van het MER nemen de Ministers van EZ en VROM een besluit over 
het tracé en de uitvoeringswijze van de hoogspanningsverbinding van Wateringen 
naar Zoetermeer. In het MER staat welke effecten te verwachten zijn en wat het 
Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) is. Er worden verschillende 
achtergrondrapporten opgesteld, waarin per (milieu)aspect (landschap, natuur, 
leefomgevingkwaliteit, bodem&water, planologie en techniek) een effectbeschrijving 
en mogelijke mitigerende en compenserende maatregelen zijn opgenomen. 
 
Deze achtergrondrapporten vormen bovendien een logboek, waarin alle gemaakte 
keuzes zijn beschreven en beargumenteerd. Wanneer in de toekomst de vraag 
gesteld wordt waarom iets op een bepaalde wijze is gedaan, kan deze vraag met 
behulp van de achtergrondrapporten beantwoord worden. 
 
 
1.1. Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 staat de methode van het onderzoek naar effecten van de 
hoogspanningsverbinding op het landschap. In hoofdstuk 3 zijn de huidige situatie en 
autonome ontwikkeling van het landschap in het plangebied weergegeven., In 
hoofdstuk 4 staan de effecten van verschillende alternatieven centraal, waarna in 
hoofdstuk 5 is beschreven hoe enkele van deze effecten kunnen worden gemitigeerd 
en met welke maatregelen. 
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2.  Methode van onderzoek 

2.1.  Samenhangen en landschappelijke kwaliteit  

Het actuele landschap is een complex geheel van samenhangen in ruimte en tijd. Het 
landschap dat we buiten waarnemen kunnen we beschouwen als een fase in een 
langdurig en continu ontwikkelingsproces. Eigenschappen en kwaliteiten van het 
landschap liggen verankerd in een stelsel van samenhangen tussen de verschillende 
landschapselementen. Deze samenhangen vormen de basis voor de specifieke 
eigenschappen van een bepaald landschap. Ze geven elk landschap haar eigen, unieke 
karakter.  
 

 
 
De samenhangen tussen vorm, functie en betekenis van de verschillende 
landschapselementen zijn de basis voor de herkenbaarheid van een plek, voor de 
beleving van schoonheid en het gevoel zich ergens thuis te voelen. Ingrepen in het 
landschap, zoals het realiseren van een hoogspanningslijn, hebben verandering in het 
stelsel van samenhangen tot gevolg en zullen de ruimtelijke kwaliteit van het 
landschap beïnvloeden. 
 
Een nieuwe hoogspanningslijn is een fors nieuw element in het landschap en zal 
grote invloed hebben op de aanwezige samenhangen en dus op de toekomstige 
ruimtelijke kwaliteit. Zorgvuldige tracéring en vormgeving van de nieuwe lijn dient 
dan ook te gebeuren vanuit kennis en inzicht in de specifieke eigenschappen van het 
landschap ter plaatse. Inpassing betekent in deze benadering het zoeken naar een 
nieuwe verhouding tussen vorm, functie en betekenis. 
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2.2. Onderdelen van een hoogspanningsverbinding 

De verbinding bestaat uit masten, lijnen, stations, en eventueel (als wordt besloten 
om delen van de verbinding ondergronds aan te leggen) ook kabels, opstijgpunten en 
pomphuisjes voor koeling van de kabels. De masten die voor de verbinding worden 
gebruikt, zijn van een nieuw type: de Bi-pole mast. Dit is een nieuwe mast met een 
ander uiterlijk en andere eigenschappen dan de stalen vakwerkmasten die tot nu toe 
zijn gebruikt 
 
 
2.3.  Drie schaalniveaus 

Ontwerpvraagstukken kennen op hoofdzaken drie onderling sterk samenhangende 
schaalniveaus. Het herkennen van deze schaalniveaus met elk hun eigen problematiek 
en eigen oplossingen is van belang als start voor het zoeken naar nieuwe en 
duurzame oplossingen.  
 
Voor hoogspanningslijnen worden de volgende niveaus onderscheiden: 
• tracéniveau,  
• lijnniveau en 
• mastniveau. 
Op het tracéniveau spelen ten aanzien van de samenhang van de lijn met het 
landschap, aspecten als openheid, verandering van de horizon, bundeling en 
sfeercontrasten een rol. Op het niveau van de lijn gaat het bijvoorbeeld om 
richtingsveranderingen, veldlengte, de locatie van stijg -en daalpunten en ruimtebeslag. 
Op het mastniveau zal aandacht moeten zijn voor de vormgeving van de masten zelf 
en de variaties daarin binnen de lijn, de visuele invloed op ooghoogte en het contrast 
met de directe omgeving. Naast deze wisselwerking tussen lijn en landschap wordt 
ook het aanzien van de lijn zelf door deze drie schaalniveaus bepaald.  
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De drie schaalniveaus van landschap en hoogspannings-
lijnen in één beeld verenigd: het tracéniveau uit zich in de 
lange rechtstanden van het tracé die in een knik in de verte 
op elkaar aansluiten en de lijn een bestemming geven die 
ver weg ligt en onzichtbaar is maar door het tracé wel 
gevoelsmatig te situeren is, het lijnniveau uit zich in het 
kruisen van de lijn met de landschappelijke structuurlijnen 
van vaart en weg; lijn en landschapsstructuur hebben 
ieder hun eigen richting en logica, het mastniveau uit zich 
in de specifieke samenhang die op deze plek ontstaat 
tussen de mast en de bebouwing langs de weg  

 

 
 
2.4.  Ruimtelijke en visuele verschijnselen in relatie tot                  
         hoogspanningslijnen  

Tracéniveau 
 
Hoogspanningslijnen zijn infrastructuurelementen met een sterk eigen identiteit en 
van een hoog schaalniveau. Ze hebben hun eigen technisch functionele 
achtergronden. Dit impliceert dat zij logischerwijze een contrast vormen met andere 
patronen in het landschap en een sterk autonome tracéring kennen.  
Reageren op andere patronen in het landschap is in beginsel alleen gewenst als deze 
patronen van een gelijk hoog schaalniveau zijn als de hoogspanningsverbinding zelf. 
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij bovenregionale grootschalige infrastructuur 
zoals een snelweg of landschapselementen die de landschappelijke hoofdstructuur 
bepalen zoals rivieren, strandwallen en patronen van verstedelijking. Een 380 kV 
hoogspanningslijn, die locaties op grote afstand van elkaar verbindt, zoals in het 
project Randstad 380, is een infrastructureel element van een hoog schaalniveau en 
vraagt dus om een tracéring die zo veel mogelijk losstaat van kleinschalige 
verschijnselen in het lokale landschap. 
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Het principe van autonome tracéring van een hoogspanningslijn onafhankelijk van 
patronen en karakteristieken van het landschap op een lager schaalniveau 
 
 

  
Lijn onafhankelijk van patronen in het 
landschap: hoogspanningslijn door een 
veenweidelandschap. De lijn heeft zijn 
eigen ritme en een oriëntatie die 
onafhankelijk is van het door sloten 
bepaalde landschapspatroon. Door het 
verschil in schaalniveau storen de 
principes elkaar niet, laten zij ruimte voor 
ieders eigen logica 

Lijn logisch reagerend op landschap: hoge 
masten bij rivier. Een landschappelijk 
patroon van een gelijk hoog schaalniveau 
wordt zichtbaar als onregelmatigheid in de 
lijn in de vorm van hoge masten die nodig 
zijn om een brede rivier te kunnen kruisen 

  
Lijn logisch reagerend op landschappelijk 
hoofdpatroon: lijn in samenhang met door 
overige infrastructuur bepaald 
landschappelijk hoofdpatroon 

Schijnrelatie: door te krappe bundeling 
ontstaat een situatie waar de mast en de 
locale weg een schijnrelatie met elkaar 
aangaan 

 
Bundeling  
Bundeling van infrastructuur zou moeten leiden tot beperking van doorsnijding en 
versnippering van het landschap. Bij het feitelijk vormgeven van hoogspanningslijnen 
blijken toch veel haken en ogen aan bundeling te zitten. Het karakter van een 
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hoogspanningslijn wijkt visueel dusdanig af van andere vormen van infrastructuur dat 
door bundeling niet automatisch een logisch geheel ontstaat. Te nauwe bundeling kan 
bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat op specifieke plaatsen ruimtegebrek ontstaat 
waardoor afwijkingen in de lijn nodig zijn die visueel negatieve effecten tot gevolg 
hebben.  
De verschillen in oriëntatie en bundelingsafstand die hierdoor ontstaan kunnen 
afbreuk doen aan de logica van zowel de afzonderlijke infrastructuurlijnen als het 
bundelingsprincipe. Daartegenover staat dat bij bundeling op te grote afstand de 
evenwijdigheid niet meer als zodanig wordt ervaren. Voor een goede ruimtelijke 
kwaliteit is het belangrijk, in geval van bundeling, deze effecten zo veel mogelijk te 
voorkomen.  
Bundeling van twee hoogspanningslijnen met een verschillend voltage is vanuit het 
principe van bundeling van overeenkomstige infrastructuur logisch en begrijpelijk 
maar door de verschillende masttypen of veldlengtes kunnen negatieve 
neveneffecten ontstaan. Door de verschillende spanningen op één mast te 
combineren wordt dit nadeel ondervangen maar het resultaat is wel een afwijkend 
masttype. 
 

 

Lijn in bundeling met weg: rijksweg en 
hoogspanningslijn als twee zelfstandige 
maar door vergelijkbaar schaalniveau 
logisch samenhangende elementen in het 
landschap 

  

 

Door te krappe bundeling gaat op 
specifieke plaatsen de logica van de twee 
samenhangende lijnelementen verloren 

  



  tennet 12 maart  2009 
  achtergrondrapport landschap mer zuidring randstad380 00211/00034/1847-C 

  jhon van veelen landschapsarchitect 

 16 TAKEN Landschapsarchitectuur & Ecologie 

 

Stijg- en daalpunten vormen forse 
elementen in het landschap met een geheel 
eigen karakter en een belangrijke betekenis 
voor de lijn op tracéniveau 

 
Verkabeling 
Technisch bestaat de mogelijkheid om een hoogspanningsverbinding deels 
ondergronds aan te leggen. Een evident voordeel is natuurlijk dat op de verkabelde 
tracés de visuele effecten worden weggenomen. Hieraan zitten echter, naast 
bezwaren van economische en technische aard, duidelijke landschappelijk negatieve 
neveneffecten. Voorbeelden hiervan zijn de benodigde stijg- en daalpunten die zeer 
manifest in het landschap aanwezig kunnen zijn en die ook de eenheid van de 
hoogspanningsverbinding als logisch en begrijpelijk landschapselement negatief 
beïnvloeden.  
 
Lijnniveau  
 
Een hoogspanningsverbinding kent naast zijn kenmerken die voortkomen uit de 
tracéring ook als lijn een bepaalde anatomie die met name wordt bepaald door de 
variatie in masten en hun onderlinge afstand. Zelfs bij een rechte verbinding zijn naast 
steunmasten, die alleen de lijnen dragen, ook trekmasten nodig die de verticale 
krachten van de lijnen opvangen. Trekmasten onderscheiden zich door een andere 
configuratie van de isolatoren en een hieruit voortkomende geringere totale hoogte. 
Waar een lijn van richting verandert is een hoekmast nodig. In wezen is dit een 
trekmast maar door de grote zijdelingse krachten moet deze veel zwaarder van 
uitvoering zijn.  



 12 maart  2009 tennet 
 00211/00034/1847-C achtergrondrapport landschap mer zuidring randstad380 

jhon van veelen landschapsarchitect 

TAKEN Landschapsarchitectuur & Ecologie 17 

 

  
Verschillende masttypen, in dit geval een 
steunmast en een hoekmast, beïnvloeden 
het karakter van de lijn als een eenheid 

Een hoekmast heeft een geheel eigen 
verschijningsvorm en onderbreekt daarmee 
de continuïteit en het ritme in de lijn als 
geheel 

  
Hoogspanningslijnen (in dit geval een 150 
kV lijn) kunnen onderbrekingen van 
landschapspatronen noodzakelijk maken 

Hoogspanningslijn als “meetinstrument” 
voor de openheid 

  
Knikken in een lijn maken het landschapsbeeld complex en doen de begrijpelijkheid van 
de lijn als infrastructureel element van regionaal niveau afnemen 
 
Ook visueel wijken hoekmasten sterk af en beïnvloeden hierdoor het karakter van de 
lijn als heldere, logische eenheid met een grote continuïteit. De richtingsverandering 
zelf draagt uiteraard ook sterk bij aan de vermindering van de continuïteit. Waar 
lijnen een relatief kleine afwijking in richting, een zogenaamde géring1, ten opzichte 

                                                 
1 géren = licht schuin lopen ten opzichte van een bepaalde richting (Van Dale) 
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van andere patronen hebben kunnen deze richtingen elkaar visueel beïnvloeden 
waardoor zij beide aan helderheid inboeten.  
Door de benodigde vrije ruimte tussen de draden en elementen op de grond kan 
het voorkomen dat beplantingselementen moeten worden onderbroken. Hierdoor 
tast een hoogspanningslijn de structuur van het onderliggende landschap aan.   
Waar hoogspanningslijnen open gebied doorkruisen geleden zij de openheid niet 
automatisch zoals bijvoorbeeld een bomenrij of bebouwingslint dit doen. Door de 
transparantie op ooghoogte blijft, met name als de lijn van opzij wordt bekeken, de 
weidsheid bewaard. Bij een blikrichting meer met de lijn mee kan door het ritme van 
de masten de weidsheid en openheid zelfs benadrukt en “meetbaar” worden 
gemaakt. Hoogspanninglijnen zijn weliswaar op ooghoogte tamelijk transparant maar 
door hun totale hoogte kunnen zij wel het zicht op silhouetten aan de rand van open 
gebieden en de hierin aanwezige verte-kenmerken1, markante hoge elementen in het 
landschap die op grote afstand waarneembaar zijn, belangrijk beïnvloeden. Ook dit 
effect is weer sterk afhankelijk van de waarnemingspositie.  
 
Mastniveau   
 
Masten kunnen door hun ruimtebeslag op de grond andere landschapselementen 
beïnvloeden. Daarnaast kunnen zij door hun grote omvang en technische karakter 
een sterk contrast, in schaal of karakter, vormen met andere landschapselementen die 
niet fysiek worden beïnvloed en kunnen masten het beeld domineren of uitzicht 
wegnemen.  
 

  
Ruimtebeslag door mast 

                                                 
1 landmark 
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Contrastwerking mast 
 
 
2.5.  Benadering van het inpassingsvraagstuk  

Hoogspanningslijnen hebben over het algemeen geen of weinig directe functionele 
relatie met het lokale landschap. Men zou kunnen zeggen dat ze het locale landschap 
slechts “passeren”.  
Als algemeen uitgangspunt bij het vormgeven van hoogspanningslijnen in het 
landschap geldt: “hoe eenvoudiger hoe minder invloed”. Het beperken van de visuele 
complexiteit is dan ook de hoofddoelstelling die in beginsel op ieder niveau en voor 
ieder te volgen tracé geldig is. 
 
Op de volgende pagina’s is door middel van principevisualisaties, van een 
hoogspanningslijn in een landschap, verbeeld wat verschillende wijzen van tracéring 
betekenen voor de ruimtelijke werking en visuele verschijning van de lijn vanuit 
diverse waarnemingsposities. 
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3.  Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

Landschap en cultuurhistorie van de Zuidring kennen een lange en bijzondere 
historie maar vooral ook een dynamische actuele ontwikkeling. In dit hoofdstuk 
wordt, na een eerste typering aan de hand van beelden, de ontstaansgeschiedenis 
kort geschetst ten behoeve van het begrip van de huidige ruimtelijke 
hoofdstructuren. Vervolgens wordt ingegaan op het verstedelijkingsproces dat 
bepalend was en is voor het landschap in de zuidring. In een aparte paragraaf wordt 
ingegaan op regelgeving beleid en planvorming. De schets van zuidring als geheel 
wordt afgesloten met de hoofdkarakteristiek om in de volgende paragraaf mede aan 
de hand van beelden nader op de bijzonderheden in te zoomen.  
 
Als onderlegger voor deze beknopte analyse is een eerder door de dienst 
stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam uitgebrachte publicatie, landschap en 
verstedelijking, gebruikt. 
 

 

Het plangebied van de zuidring met enkele typische herkenningspunten 
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De zuidring maakt deel uit van een bijzonder landschap dat gekenmerkt wordt door 
de ligging in het vlakke laagland en een mix van landelijkheid en stedelijkheid. Enkele 
beelden hieronder karakteriseren dit.  
 

 
Het landschap in de zuidvleugel van de Randstad is een voor laag Nederland 
karakteristiek polderlandschap dat onder sterke invloed van verstedelijking staat. Er 
ontstaat een structuur van aaneengeschakelde verdichte gebieden van diverse aard. Deze 
bebouwde gebieden omsluiten een stelsel van enclaves die nog de sfeer van het agrarisch 
cultuurlandschap ademen. Deze enclaves kennen een duidelijke horizon die mede door de 
nieuwe stedelijke silhouetten gekarakteriseerd wordt.   
 

 
Het samengaan van de openheid en het groene karakter van het agrarisch 
cultuurlandschap met de randen, silhouetten en verte-kenmerken van het historische en 
nieuwe stedelijk gebied is kenmerkend voor het landschap binnen de zuidring  
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Historische linten waarin infrastuctuur en bebouwing zich concentreren zijn kenmerkende 
elementen binnen de opbouw van de landschappelijke structuu,r bovendien kennen zij vaak 
een grote dichtheid aan cultuurhistorische objecten  

 
Grootschalige infrastructuur is een bepalend element 

 
De randen van de stedelijke agglomeraties worden voor en belangrijk deel bepaald door 
woongebieden en stedelijk recreatief groengebied  
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3.1. Het verhaal achter het agrarisch cultuurlandschap1  

Het ontstaan van het polderlandschap van laag Nederland staat in rechtstreeks 
verband met de zee. Fases van hogere en lagere zeespiegels deden een dynamische 
kuststrook ontstaan waarachter zich in beschutte lagunes vegetatie kon ontwikkelen 
die uiteindelijk uitgroeide tot dikke veenpaketten.  
Het gebied achter de duinen en ten noorden van de Maasmond vormde 
oorspronkelijk een waddengebied. Rondom de kreken vonden tot diep in het 
achterland kleiafzettingen plaats, tot voorbij de plaats waar nu Delft en Pijnacker 
liggen. Ook langs de grote rivieren (Nieuwe Maas), vindt men een zone van klei. 
Buiten de invloedssfeer van de zee, de rivier en de kreken ontwikkelde zich een 
moerasbos en door afsterving van hout en bladeren ontstond een dik waterhoudend 
veenpakket. Het huidige gebied tussen Rotterdam en Den Haag werd hierdoor 
bedekt. Uit de veenspons sijpelden stroompjes zoals de Rotte, de Schie en de Oude 
Leede. 
Deze gebieden bleven echter wel in een dynamische verhouding tot de zee staan, 
waren doorsneden door vele stromen en stroompjes en kenden een voortdurend 
proces van groei en verlies. 
 

 
De natuurlijke basis: krekenstelsel en veenpakke; in zwarte contour het plangebied van de 
zuidring  (bron: dienst stadsontwikkeling Rotterdam) 
 
Bewoning was aanvankelijk slechts mogelijk op hogere oeverwallen langs kleine 
riviertjes en veenstromen. De hogere plekken van het inversielandschap, met een 

                                                 
1 Als onderlegger voor deze beknopte analyse is onder andere een eerder door de dienst 

stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam uitgebrachte publicatie, landschap en verstedelijking, gebruikt. 
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stabiele ondergrond en een relatief gunstige waterhuishouding, waren bij uitstek in 
trek als vestigingsplaats. Door oppervlakkige ontwatering was het veen geschikt te 
maken voor akkerbouw en tussen 900 en 1400 is vanuit de hogere delen het 
veengebied ontgonnen en in cultuur gebracht.  
Kolonisatie en ontginning ging logischerwijze gepaard met bedijking. Deze bedijking 
volgde globaal gezien een lijn parallel aan de rivier, lopende van de duinen in het 
westen naar de drogere gronden ver in het oosten. Waar de dijk krekenstelsels of 
veenstroompjes ontmoette, ontstonden complexere patronen. De eerste dijken 
werden ver landinwaarts aangelegd, met een wijde boog om de uitwateringen heen. 
Vervolgens werden in een paar fases telkens opnieuw gronden ingedijkt. De volledige 
bedijking van het gebied ontstond omstreeks 1280, door de afdamming van de Schie 
en de Rotte. 
 

 
Een stelsel van bedijkingen en ontwateringskanalen (waaronder de Schie) vormde de basis 
voor ontginning van het veenpakket  (bron: dienst stadsontwikkeling Rotterdam) 
 
Het landbouwkundige gebruik leidde tot slinken van het veenpakket en dus tot 
bodemdaling. De steeds lagere ligging maakte natuurlijke ontwatering steeds 
moeizamer en noodzaakte tot de geleidelijke ontwikkeling van een systeem van 
bedijking en kunstmatige bemaling. Met het dalingsproces deed zich ook het 
fenomeen voor dat de zandige beddingen van oude kreken en stroompjes, die in de 
ondergrond bewaard waren, minder daalden dan de omgeving en nu als licht 
verhoogde ruggen in het overwegend vlakke veenweidelandschap kwamen te liggen.  
Het reliëf is als het ware omgekeerd: wat eerst een lager liggende kreek in de 
veenspons was, is nu een kleirug boven het ingeklonken veenlandschap. Men noemt 
dit het ‘inversielandschap’. De oude veenstromen en kreken, waren niet toereikend 
om de grote hoeveelheden water af te voeren. Vanuit het achterland werden 
daartoe een groot aantal ontwateringskanalen richting rivier gegraven. Het 
belangrijkste kanaal is het Schiekanaal voor dit gebied tussen Rotterdam en Den 
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Haag. De Schie heeft de functie van het veenriviertje de Oude Leede overgenomen. 
Andere ontwateringgoten zijn: de Gaag en de Vlaardingervaart. Door het scheiden 
van twee ontwateringsstelsels ontstonden twee Hoogheemraadschappen: het 
Hoogheemraadschap ‘Delfland’, met de Schie en de Meerlanden als belangrijkste 
uitwatering; het Hoogheemraadschap ‘Schieland’, met de Rotte als belangrijkste 
uitwatering. De grens tussen beiden wordt gevormd door de Landscheiding: een 
zichtbare lage dijk in het landschap. 
Met het dalen van het veenpakket ging het water een steeds grotere rol spelen en 
dit maakte het land extra kwetsbaar. Kleine plasjes konden onder invloed van golfslag 
het omliggende zachte veen makkelijk afkalven en dóórbraken konden in korte tijd 
grote plassen vormen. Ook werd veel veen actief verwijderd door middel van het 
baggeren van turf. Zo groeide uiteindelijk een volledig stelsel van grotere en kleinere 
meren en plassen. Zodra vanaf de 17e eeuw de techniek dit toeliet werden deze, als 
zogenaamde droogmakerijen, op het water herwonnen zodat hun vruchtbare 
kleibodem landbouwkundig in gebruik kon worden genomen en tevens de 
bedreiging van het aangrenzende oude veenland tot het verleden behoorde. Het 
dalende veenweidegebied en de kunstmatige droogmakerijen zijn beide afhankelijk 
van een zeer intensieve waterhuishouding die gebaseerd is op een systeem van 
polders die als bemalingeenheid fungeren.  
 

 
De strandwal aan de noordwestzijde en de dijkenreeks aan de zuidzijde vormen de context 
van het inversie en droogmakerijenlandschap binnen het plangebied van de zuidring 
(bron: dienst stadsontwikkeling Rotterdam) 
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Het plangebied valt uiteen in veenpolders van het inversielandschap en de droogmakerijen 
(bron: dienst stadsontwikkeling Rotterdam) 
 
Ontwikkelingsschets aan de hand van kaartbeelden  
 

 
De ontwikkeling van het landschap tussen Delft en de Berkelseboog (binnen het 
rechthoekige kader) is representatief voor het agrarisch cultuurlandschap binnen het 
plangebied van de zuidring (bron: dienst stadsontwikkeling Rotterdam) 
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Occupatie van het landschap, kaartbeeld 1660 (bron: dienst stadsontwikkeling 
Rotterdam) 

 
De sloten werden bij de ontginning loodrecht op de rivieren en de wegen gegraven. De 
wegen lopen veelal parallel aan de rivieren, hierlangs liggen de meeste boerderijen: zij 
vormen linten in het open landschap. Rond elementen zoals kerken traden verdichtingen op, 
deze vormden de kernen van de lintdorpen. Nootdorp en Pijnacker, vormen samen een 
netwerk, gedeeltelijk evenwijdig aan zowel de Vliet en de Schie. Het lint van Berkel en 
Rodenrijs buigt mee met de – inmiddels vrijwel rudimentaire – loop van de Oude Leede.  
 
Turfwinning, het ontstaan van plassen, kaartbeeld 1770 (bron: dienst 
stadsontwikkeling Rotterdam) 

 
Uitgestrekte plassengebieden ontstonden door het afgraven van de veengrond  tot onder het 
grondwater. Het land werd letterlijk opgestookt door de naburige steden, de bestaansbasis 
voor grote delen van de oorspronkelijke lintdorpen kwam te vervallen. 
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Droogmakerijen: het droogmaken van de plassen in Schieland, het ontstaan van 
nieuwe plassen in Delfland, kaartbeeld 1850 (bron: dienst stadsontwikkeling 
Rotterdam) 

 
Schieland 
De drooggelegde bodem van de plassen is geheel opnieuw ingedeeld. Met strakke 
grootschalige en rechthoekige kavels. De plassen bij Hillegersberg zijn de laatste plassen 
die niet zijn drooggelegd. 
Door de droogmalingen zijn nieuwe hoogteverschillen ontstaan. Het landschap heeft een 
andere vorm gekregen: de Rotte ligt met de overgebleven linten, als een rug boven het 
omringende land, de nieuwe polders liggen lager dan het oude veenland. 
Delfland 
Met het droogleggen van Schieland werd de westzijde van het Berkelse lint afgegraven. 
Deze plassen houden zorgvuldig halt bij de rand van het kleiplateau, daar deze grond als 
brandstof minder bruikbaar is. Hierdoor tekent het kleiplateau zich als een grillige vorm 
af in het landschap. 
 
Volledige drooglegging, kaartbeeld 1870 (bron: dienst stadsontwikkeling Rotterdam) 

 
Ook de laatste veenplassen werden drooggemalen en verkaveld. Gegeven het feit dat het 
hier een grillig en verbrokkeld begrensd plassenstelsel betrof, vertonen deze 
droogmakerijen niet zo’n grootschalig en regelmatig patroon als in Schieland. Er is sprake 
van een verbrokkelde en kleinschalige lappendeken van verkavelingspatronen. Ten noorden 
van het kleiplateau, is deze verbrokkeling minder overheersend, het netwerk van linten bij 
Pijnacker en Nootdorp is tamelijk regelmatig van vorm. De droogmakerijen zijn bijna alle 
rechthoekig, de verkaveling volgt de richtingen van het vroegere stelsel 
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3.2. Verstedelijking; een landschap in transitie  

Het huidige landschap kent weliswaar een basis en achtergrond als agrarisch 
cultuurlandschap maar heeft vooral de afgelopen decennia ook een enorme 
verandering als gevolg van verstedelijkingsprocessen ondergaan. 
De identiteit en het beeld van het gebied is hierdoor een samengestelde identiteit en 
deze wordt deels bepaald door de geschiedenis, maar met name door de 
omvangrijke stedelijke ontwikkelingen.  
 
In de gehele Randstad heeft de druk op de ruimte voor een snelle en ingrijpende 
verstedelijking gezorgd en is het landelijk gebied met een veelheid aan infrastructuur 
dooraderd geraakt. In het resterende landelijk gebied heeft met name de 
ontwikkeling van de glastuinbouw een grote stempel op het landschap gedrukt en 
ook de toegenomen recreatieve functies van het landschap in de nabijheid van 
steden heeft zijn invloed op het open landschap in de vorm van recreatief groen.  
De verstedelijking van Delft, in het venige en kleiige gebied tussen de zandgronden in, 
mist een duidelijke geomorfologische onderlegger die sturing geeft en deze vindt dan 
ook vooral plaats als min of meer concentrische uitbreidingen, gefaseerd op basis van 
de polderbegrenzingen  
De combinatie van een bijzonder en karakteristiek veenweide- en 
droogmakerijenlandschap en het hiermee verweven stedelijk gebied verleent de 
randstad een geheel eigen karakteristiek waarin met name het contrast tussen 
uitgestrekte openheid en een grote variatie aan besloten gebieden de beleving 
bepalen. In deze beleving spelen ook de silhouetten en randen die vanuit het open 
gebied te ervaren zijn een belangrijke rol en de hoge gebouwen en kerktorens die 
hierin te herkennen zijn als vertekenmerken maken oriëntatie in de ruimte mogelijk.  
Het verdichten van stadsranden met bos, zoals bijvoorbeeld gebeurt aan de zuidrand 
van Delft, heeft tot gevolg dat de horizon door een hogere en tevens rafelige rand 
wordt minder uitgesproken wordt aangetast, het gebied verkleint zich visueel 
merkbaar. 
Het veenweide en droogmakerijenlandschap in het plangebied tussen Wateringen en 
Bleiswijk was een agrarisch cultuurlandschap met een bijzondere 
ontstaansgeschiedenis en verschijningsvorm. Veel cultuurhistorische elementen 
getuigen hier nu nog van maar het landschap is in de recente geschiedenis aan grote 
veranderingen onderhevig geweest en dit proces gaat tot op heden onverminderd 
door. Het verstedelijkingsproces is zo dominant geweest dat eigenlijk niet meer 
gesproken kan worden van een verstedelijkt agrarisch landschap, eerder is een nieuw 
landschap aan het ontstaan waarbinnen bepaalde relicten van het agrarisch 
cultuurlandschap,  en de bijzondere elementen die hier bij horen, een plaats hebben. 
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3.3. Regelgeving, beleid en planvorming 

Met het oog op de doelstellingen van dit rapport is beleid met een wettelijke status 
in beeld gebracht. Maar ook zijn meer vrijblijvende visies en streefbeelden in 
beschouwing genomen om de ontwikkeling van het landschap tot 2015, dat het 
ijkpunt vormt voor het inpassingsvraagstuk, voldoende nauwkeurig te kunnen 
schetsen.  
 
Internationaal niveau  
 
Instrumenten voor internationale ruimtelijke ordening en beleid ten aanzien van 
landschap zijn in ontwikkeling en op dit moment niet operationeel. Het voornaamste 
instrument op internationaal niveau is de conventie over het werelderfgoed. In de 
zuidring zijn geen gebieden of elementen met werelderfgoedstatus gelegen.  
 
Rijksniveau 
 
Van de regelgeving beleid en planvorming op rijksniveau is in het MER een meer 
volledig overzicht gegeven, hieronder zijn de hoofdlijnen ten aanzien van landschap 
en cultuurhistorie weergegeven.  
Voor nieuwe infrastructuur wordt uitgegaan van bundeling en is een belangrijke rol 
weggelegd voor integraal en gebiedsgericht ontwerpen. De Randstad Holland is 
aangemerkt als stedelijk netwerk. In de zuidvleugel hiervan wordt ingezet op de 
realisatie van een samenhangend en gevarieerd groenblauw raamwerk waarvan de 
groenblauwe slinger een belangrijk onderdeel vormt.  
Een belangrijk instrument voor de landschapsbescherming op Rijksniveau zijn de 
Nationale Landschappen; de zuidring of directe omgeving maakt hier echter geen 
deel van uit. Dat neemt niet weg dat de landschappen van de zuidring bepaalde 
kernkwaliteiten kennen waarmee bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zorgvuldig 
omgegaan moet worden. 
Het veenweidegebied van Midden-Delfland is aangemerkt als belvederegebied 
hetgeen een grote zorgvuldigheid vereist in de omgang met de hier aanwezige 
cultuurhistorische waarden. Voor het beleid worden voor de bescherming van de 
kernkwaliteiten met name kansen gezien in het behoud van de openheid en de 
cultuurhistorische waarden van de agrarische gebieden, het zorgvuldig inpassen van 
de A4 binnen de cultuurhistorische structuren en het inspelen op bestaande 
ontwikkelingen en dan met name infrastructuur. De kern’t Woudt is aangewezen als 
beschermd dorpsgezicht. Binnen of in de directe omgeving van het plangebied liggen 
diverse Rijksmonumenten, meest boerderijen langs de Gaag en de Schie. 
Midden-Delfland valt onder de speciale “reconstructiewet Midden-Delfland”. Deze 
wet eindigt binnen afzienbare tijd wanneer de reconstructie is afgerond.   
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Provinciaal niveau  
 
Ook op provinciaal niveau is het groenblauwe netwerk van groot belang als buffer 
tussen de verstedelijkte gebieden. De veenweidegebieden zijn deels van groot belang 
vanwege verkavelingstructuur en openheid maar zullen deels ook een transformatie 
ondergaan tot stedelijke groenzone. Voor cultuurhistorische bebouwingslinten, kernen 
en molenbiotopen staat behoud voorop. Verspreide kassen zullen op specifieke 
plaatsen gesaneerd worden om het groene karakter te versterken. Hiertegenover 
staat een forse uitbreiding van het areaal aan woonwijken, bedrijventerreinen en 
concentratiegebieden van glastuinbouw.  Vóór 2015 zullen hierdoor binnen de 
zuidring vooral het westen van Midden Delfland en het gebied rond Oude Leede 
(deelgebied 3) overblijven als duurzaam open en grootschalige gebieden. 
 
Regionaal niveau 
 
Op regionaal niveau speelt in de zuidring met name de realisatie van de groenblauwe 
slinger een grote rol en staat eveneens een verdere ontwikkeling vanuit de 
kernkwaliteiten voorop.  Het landelijk gebied van Midden Delfland en Oude Leede 
wordt gezien als de “groene longen” van de regio. In dit zogenaamde historische 
veenweidelandschap staat beleving van rust en ruimte centraal.  
Voor Midden-Delfland is een gebiedsvisie ontwikkeld die verdere versteking en 
bescherming van landschap en cultuurhistorie voorstaat en als hoge prioriteit het 
ontwikkelen van een landschapsontwikkelingsplan noemt.  
Het masterplan voor de groenzone Berkel-Pijnacker dat gedeeltelijk samenvalt met 
deelgebied 4 en 5 van het plangebied, is als cruciale ecologische en landschappelijke 
schakel aangeduid. Voor de landschappelijke structuur wordt gestreefd naar 
accentuering van de diverse randen zodat het park- en natuurlandschap 
uitgeprepareerd wordt. Binnen deze versterkte randen zal sprake zijn van een open 
en transparante invulling van het landschap met veel uitzicht en lange zichtlijnen.  
 
Gemeentelijk niveau 
 
Op gemeentelijk niveau is gekeken naar het beleid ten aanzien van landschap en 
cultuurhistorie zoals dat in de bestemmingsplannen vastgelegd is.  
Het merendeel van de gemeentes heeft voor het plangebied van de zuidring een 
lang geleden opgesteld bestemmingsplan buitengebied, of een uitwerking of wijziging 
hiervan die gemaakt is met het oog op uitbreiding van bebouwing of kassen. In de 
toelichtingen wordt ten aanzien van landschap en cultuurhistorie vaak melding 
gemaakt van de polderstructuren, hoogteverschillen en microreliëf, kades, 
landscheidingen, linten, vaarten, historische bebouwing en openheid als bijzondere 
kwaliteiten en waarden. Soms worden ook de hoogbouwsilhouetten expliciet 
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genoemd.  
 
 
3.4. Hoofdkarakteristiek 

De combinatie van natuurlijke basis, agrarische ontwikkeling en gebruik en actuele 
verstedelijkingsprocessen leiden tot een landschappelijke hoofdkarakteristiek. Als we 
het proberen te voorspellen wat het krachtenveld, waaronder het beleid, de 
komende periode voor het landschap gaat betekenen is de volgende hoofdlijn te 
ontdekken: 
De ontwikkeling van het landschap zal zeker niet stil komen te staan, het project 
Randstad 380 is daar een voorbeeld van maar ook andere infrastructuur zal om 
uitbreiding vragen: de aanleg van de N470 is voltooid en de A4 zal naar alle 
waarschijnlijkheid gecompleteerd worden met een verbinding tussen Delft en 
Rotterdam. De vraag naar woongebieden en bedrijventerreinen blijft onverminderd 
groot en deze zullen de komende tijd het stedelijk weefsel van de Randstad blijven 
versterken en uitbreiden. De glastuinbouw zal groeien in concentratiegebieden waar 
het nog meer dan nu volledige efficiënte monoculturen zal vormen. Daartegenover 
zullen echter ook duurzame groene gebieden staan die deels ook een sterker groen 
karakter zullen krijgen door het saneren van verspreide glastuinbouw. Het groene 
gebied zal echter niet overal zijn huidige karakter van traditionele open veenweide en 
droogmakerij behouden: natuurontwikkeling, stedelijk groen en nieuwe opgaven op 
het vlak van de waterhuishouding, waarin bijvoorbeeld de groenblauwe slinger een 
belangrijke rol speelt, zullen het op veel plaatsen en volledig nieuwe karakteristiek 
geven. Daarmee zal het agrarisch landschap binnen de zuidring ook nog meer dan nu 
deel uit gaan maken van het volledige stedelijke systeem dat de randstad 
onweerlegbaar is. Dat neemt echter niet weg dat de landschappelijk zo belangrijke 
grote contrasten zullen blijven bestaan en op bepaalde plaatsen ook de 
karakteristieke weidse openheid een duurzame rol in de belevingswaarde zal blijven 
spelen.  
 
Met name ook met het oog op de ingreep is het van belang de ruimtelijkheid van 
diverse landschappelijke kenmerken te beschouwen; het landschap kent een veelheid 
aan bijzonderheden met uitgesproken waarden maar de mate waarin deze voor de 
beleving van belang zijn is soms beperkt: bijzonderheden met een beperkt ruimtelijk 
gevolg zijn bijvoorbeeld de karakteristieke hoogteverschillen en de 
verkavelingspatronen.   
 
Reliëf, verkaveling en ruimtelijke werking 
 
De hoogteverschillen zijn gering, maar in het Hollandse vlakke land toch zeker van 
belang. Hoger liggende waterspiegels, zoals van de grote waterlopen binnen hun 
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stroomruggen zijn karakteristiek voor het inversielandschap. De ruggen bieden 
plaatselijk voor het polderland onverwachte uitzichten. Echter de verschillen zijn op 
lokaal schaalniveau interessant en evident, maar op afstand is het toch vooral de sterk 
beeldbepalende horizon van het Hollandse landschap die de plaatselijke details 
samenvoegt tot een meer algemeen landelijk beeld dat echter wel zeer karakteristiek 
is voor het vlakke Nederlandse cultuurlandschap. De verkavelingrichtingen lijken 
slechts relevant voor wie uit een vliegtuig het landschap waarneemt, maar zij hebben 
wel degelijk een belangrijke invloed hoe het gebied gebruikt en waargenomen wordt, 
vanuit esthetiek en vanuit het gebruik van de grond.  
 

 
De ligging van het kleiplateau bepaalt het voornaamste reliëf binnen het gebied (bron: 
dienst stadsontwikkeling Rotterdam)  
 
De structuurlijnen, die voor beeld en landschap bepalend zijn, worden nog steeds, 
naast de dominantie van moderne ontwikkelingen, mede gedragen door het 
onderliggende cultuurlandschap. De noordzuidrichting van de Gaag, de loop van de 
Vliet, De Schie en de Rotte, zijn van grote invloed op de interne ordening en beeld 
van het gebied. Met name de verkavelingrichtingen, het bebouwingspatroon en het 
wegennet, zijn er grotendeels aan opgehangen. Het gebied wordt gedomineerd door 
de twee grote stedelijke agglomeraties, daartussen ligt nog een open groene 
huiskamer met een diverse verkaveling en subtiele hoogteverschillen. De hoger 
gelegen linten met (bijzondere) dorpsbebouwing, zijn als horizon en 
polderbegrenzingen markant te noemen. 
 
Over het algemeen geven de open ruimten een sterke ervaring van wijdsheid. De 
gestrektheid van de horizon laten de silhouetten van steden goed aflezen. Zijn de 
elementen lager van aard zoals lagere woonbebouwing en beplantingen dan wordt 
alles, op afstand gezien, nog steeds in hoofdzaak bepaald door een karakteristieke en 
dominant aanwezige horizon die het Hollandse landschap zo typeert.  
 
De dynamische ontwikkelingen hebben tezamen een nivellerend effect: gebieden 
raken steeds meer opgedeeld, ze worden kleiner van maat en worden steeds meer 
aan elkaar gelijk en de subtiele karakterverschillen die het gebied kenmerken worden 
afgezwakt.  Voor de identiteit van het sterk verkleinde gebied is het met name van 
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belang om de onderlinge verschillen tussen de open ruimten verder te articuleren en 
de overgangen tussen stad en land zo contrastrijk mogelijk te houden.  Alleen dan 
kan men de sfeer en eigenheid van het wonen en werken en reizen in het 
polderlandschap behouden. 
 
Dus: verstedelijkingsprocessen van diverse aard beïnvloeden het landschap in hevige 
mate maar de structuur blijft sterk en de resterende open enclaves hebben 
wezenlijke kenmerken die zo robuust zijn dat zij zich niet licht laten beïnvloeden. De 
complexiteit van het gebied maakt echter dat een hoogspanningsverbinding veel 
concessies zal vragen aan de gebruikelijke inpassingsprincipes met name op 
detailniveau kan dit grote gevolgen hebben.   
 
Volgende pagina: Landschappelijk hoofdpatroon van de zuidring 
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Landschappelijk hoofdpatroon : openheid 
 
landschappelijk hoofdpatroon  
In de zuidring is het proces van verstedelijking zo dominant dat in het bijzonder de 
samenhang tussen verdichte gebieden (bebouwing kassen en groen), die zich veelal 
wel gevoegd hebben naar historische structuren, en de duurzaam open gebieden die 
van verdichting gevrijwaard worden het landschappelijke hoofdpatroon bepalen. 
Deze samenhang en de oriëntaties van randen en open ruimtes die hierbij horen 
vormen een landschappelijk hoofdpatroon dat opgebouwd is uit de openheid van 
Midden Delfland die begrensd wordt door de stadsrand van Delft de openheid van 
de Zuidpolder van Delfgauw en de relatieve openheid van de toekomstige 
groenblauwe slinger. Rondom deze ruimtes sluit het stedelijke, industrieel agrarische 
en recreatieve weefsel zich.  
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Landschappelijk hoofdpatroon:  Gebiedskarakteristieken  
 
Gebiedskarakteristieken   
De karakteristiek van de open gebieden wordt gevormd door de samenhang tussen 
het typische grondgebruik, de landschapselementen binnen het gebied en de randen 
die deels een groen en deels een stedelijk karakter hebben maar vaak een duidelijke 
begrenzing vormen. Ook komt het voor dat gebieden minder duidelijk begrensd zijn 
maar aan de horizon geleidelijk aan verdichten door landschapselementen. Dit leidt 
tot open gebieden met een groen karakter, een duidelijk ervaarbare horizon en 
randen die hiermee in contrast staan. Achter deze randen ontvouwt zich in bepaalde 
gevallen nog een stedelijk silhouet met verte-kenmerken dat de samenhang tussen 
het stedelijke weefsel de hierbinnen gelegen open gebieden duidelijk maakt. Aspecten 
van de ontginningsgeschiedenis van gebieden zoals verkavelingspatronen kades en 
hoogteverschillen zijn slechts in zeer beperkte mate waar te nemen en in alle 
gevallen wat betreft karakter ondergeschikt aan de ruimtemaat, het groene karakter 
en de sterke horizon en randbegrenzingen. 
Deze open gebieden spelen uiteraard ook een belangrijke rol in de beleving van de 
leefomgeving door onder andere zichtrelaties, ervaarbaarheid van verbanden en 
oriëntaties en specifieke uitzichten vanuit verblijfsgebieden en infrastructuur.  
De verdichte gebieden lopen uiteen van woonwijken, bedrijventerreinen, 
kassengebieden tot recreatieve groengebieden. Hun verschijning wordt vooral 
bepaald door plaatselijke elementen en lokale inrichting maar zij hebben hun 
besloten karakter en het merendeels ontbreken van beleving van de grotere 
landschappelijke verbanden gemeen. Wel komen op enkele plaatsen zichtrelaties met 
landschappelijk open gebieden voor. 
Ook infrastructuurlijnen vormen specifieke elementen die een eigen landschappelijk 
karakter hebben en in het bijzonder ook een eigen ruimtelijke werking hebben. Met 
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uitzondering van de verhoogd gelegen delen van de HSL en de A4 is de ruimtelijke 
aanwezigheid van de infrastructuur beperkt.  
Een duidelijk ruimtelijke werking en specifieke samenhang met de open gebieden 
hebben wel de bebouwingslinten die als een dichtere zone van landschapselementen 
in de open gebieden aanwezig zijn of opgenomen zijn in verdichte gebieden die zich 
eromheen ontwikkeld hebben.  
Het gebied rond de Ackerdijkse Plassen is het enige deel van het plangebied dat een 
hoge of zeer hoge historisch landschappelijke waarde toegekend heeft gekregen. Het 
veenweidegebied ten westen en zuiden van Delft is aangemerkt als Belvederegebied 
en een klein deel van het plangebied ten oosten van Zoetermeer is Nationaal 
Landschap Groene Hart. 
 

 
Landschappelijk hoofdpatroon: Specifieke elementen en structuren  
 
Specifieke elementen en structuren   
Bebouwingslinten en waterlopen met bijbehorende linten van bebouwing vormen 
specifieke elementen met een sterk structuurvormend karakter door hun ligging als 
ruimtelijk element te midden van open gebied. Zij vormen veelal een binnenwereld 
gekoppeld aan een weg of vaart en gaan een samenhang aan met de buitenwereld 
waar de achterkanten grenzen aan het open agrarische gebied.  
Ook kades, wegen en vaarten zijn elementen die veelal een historisch 
landschappelijke waarde kennen. Hun ruimtelijke aanwezigheid is echter veelal 
beperkt tenzij ze een duidelijk verhoogde ligging kennen.  
Hiernaast vinden we in de zuidring individuele gebouwen en andere kleine 
elementen met een landschappelijke en cultuurhistorische betekenis. Hierbij is niet 
alleen het object zelf van belang maar ook de directe of wijdere omgeving; de setting 
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in het landschap bepaalt immers zowel de beleving van het object zelf alsook de 
betekenis ervan voor het landschap als geheel. Binnen het plangebied bij Wateringen 
is een molen aanwezig die echter opgenomen zal worden binnen bebouwing en 
daarmee zijn specifieke samenhang met de openheid reeds verliest. Aan de westelijke 
rand van Delft komen een aantal “rijksmonumentale” boerderijen voor die echter 
nog slechts een zeer beperkte relatie met de openheid van midden delfland hebben. 
Enkele rijksmonumenten aan de Gaag en de Schie hebben vooral een duidelijke 
samenhang met de waterlopen en wegen van deze linten. De relatie met 
aangrenzende gebieden is gering. De Motte in de Zuidpolder is een historisch 
landschappelijk bijzonder element dat echter een zeer geringe ruimtelijke 
aanwezigheid en herkenbaarheid heeft. Ook de samenhang met de omgeving is 
hierdoor beperkt. Een duidelijke samenhang met de landschappelijke openheid van 
de gebieden waarin deze gelegen kennen wel de eendenkooien die zich als bijzonder 
historisch landschappelijk element duidelijk manifesteren. 
 
 
3.5. Bijzonderheden per deelgebied  

 
Deelgebieden in de zuidring  
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3.5.1. Stadsrand Delft West  

Huidige situatie  
Deelgebied 1 heeft alle kenmerken van een typisch veenweidegebied maar wordt in 
karakter vooral ook bepaald door de stadsrand van Delft. Deze rand is tamelijk 
gedifferentieerd van karakter, en vormt vooral een eenheid door het contrast met de 
openheid van Midden Delfland. Het begin van de zuidring, het station Wateringen, ligt 
in de Oud- en Nieuw Wateringveldsche Polder waar recent de nieuwste 
uitbreidingen van Rijswijk en Den Haag plaats hebben gevonden. Het plangebied in 
deelgebied 1 volgt de stadsrand van Delft en de A4 naar het zuiden. Ten westen van 
de A4 Liggen de Woudse Polder, de Klaas Engelbrechtspolder en het poldergebied de 
Vockestaert dat zich uitstrekt ten zuiden van Delft. Dit gebied heeft in hoofdzaak nog 
de kenmerken van een open en agrarisch veenweidelandschap maar is deels ook 
getransformeerd tot glastuinbouwgebied. Karakteristieke elementen zijn het kerkdorp 
’t Woud en De waterloop de Gaag met daaraan het dorp Schipluiden. Tussen 
Schipluiden en het weglichaam van de A4 is recent een golfbaan aangelegd.  
Het deel van het plangebied oostelijk van de A4 bestaat uit de Harnaschpolder die 
nu voornamelijk glastuinbouw herbergt, een uitloper van de Vockestaart die ingericht 
is als stedelijk groengebied en de woonwijk de Tanthof. Aan de Gaag ligt hier de 
knooppuntnederzetting Den Hoorn die eigenlijk volledig in het verdichte gebied van 
Delft opgenomen is. Het open gebied maakt deel uit van het Belvederegebied 
Midden – Delfland, de kern van ’t Woud is beschermd dorpsgezicht. Een molen nabij 
station Wateringen en diverse boerderijen aan en nabij de Gaag zijn rijksmonument. 
Autonome ontwikkeling  
Het Veenweidelandschap van Midden Delfland wordt van groot belang geacht als 
groen en open buffergebied en zal naar verwachting weinig verandering ondergaan. 
Inbreuken op de openheid die in het verleden plaats hebben gehad, zoals kassen, 
bebouwing en recreatief groen, zullen echter ook niet op korte termijn ongedaan 
gemaakt worden. De A4 waarvan het zuidelijke deel nu nog slechts als weglichaam 
aanwezig is zal over enige tijd waarschijnlijk voltooid worden, mogelijk half verdiept. 
De Harnaschpolder staat op het punt om een transformatie tot bedrijfsterrein te 
ondergaan. De Wouse Polder krijgt mede een functie voor de piekberging van water 
hetgeen wellicht om civieltechnische ingrepen zal vragen. De mogelijkheid bestaat dat 
Langs de A4 bij de Harnaschpolder windturbines geplaatst zullen worden.  
Het landbouwkundig gebruik van het veenweidegebied staat economisch sterk onder 
druk en de vanzelfsprekendheid van het beheer van het landschap door het 
melkveehouderijbedrijf zal verdwijnen. De sterke wens tot het behoud van de 
openheid en het typische beeld van het agrarisch cultuurlandschap zal waarschijnlijk 
leiden tot diverse vervangende en aanvullende vormen van beheer zoals een meer 
extensief natuurbeheer of inkomensondersteuning door verbrede landbouw. Deze 
verbreding van de landbouw kan met zich meebrengen dat boerenerven een 
verandering zullen ondergaan wat betreft de aard en het gebruik van de bebouwing. 
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Deze verschuivingen in het karakter van het landbouwkundig gebruik zullen naar 
verwachting echter geen grote landschappelijke veranderingen met zich meebrengen. 
  
Kansen en bedreigingen  
De doorgetrokken A4 zal als infrastructuurlijn van hoog schaalniveau een heldere en 
waarschijnlijk tamelijk duurzame begrenzing van de openheid van Midden – Delfland 
vormen; een hoogspanningslijn kan hier als infrastructuurlijn van eveneens hoog 
schaalniveau bij aansluiten. De kruising van het recreatiegebied tussen Schipluiden en 
Delft is een aandachtspunt evenals de beleving van het veenweidegebied vanaf de 
A4. De combinatie van weg en hoogspanningslijn biedt ook openingen voor beleving 
van de eigen karakteristiek en schoonheid van een hoogspanningsverbinding maar 
vraagt om een zorgvuldig ontwerp op detailniveau. De cultuurhistorische waarden 
van het belvederegebied zijn een aandachtspunt op mastniveau evenals de kruising 
van het lint van de Gaag en de bijzondere of monumentale elementen in de 
nabijheid hiervan.  
 
Als gebiedskarakteristiek, is het veenweidegebied in deelgebied I sterk, daar waar het 
maat heeft en waar men de karakteristieke lijnvormige elementen, zoals de linten met 
bebouwing, in alle eenvoud kan waarnemen. Dit zijn de grotere, nog open eenheden 
zoals de Woudse Polder-, de Klaas Engelbrechts Polder,  Zouteveense Polder en de 
Lage Abtswoudsche Polder.  
De verdiepte ligging van de A4 maakt dat deze infrastructuurlijn slechts beperkt in 
ruimtelijke zin aanwezig is.  
 
De Oud en Nieuw Wateringveldsche Polder, de Harnaschpolder en de Kerkpolder 
ondergaan de grootste gedaanteverwisseling door respectievelijk de omzetting in een 
woon, werk- en een recreatief gebied met een groene verdichting. 
De aanleg van de doorgetrokken A4 vormt een zware civieltechnische ingreep maar 
de A4 heeft hier ook de potentie een nieuwe en heldere stadsrand van Delft te 
vormen 
 
In de Oude en Nieuw Wateringveldsche Polder, althans het resterende niet 
bebouwde deel, overheerst nog de openheid. Doch stedelijke ontwikkelingen knagen 
aan alle zijden, hetgeen in de randkarakteristieken ook is waar te nemen. De 
uiteindelijke situatie, als beleving, is een verdichte stedelijke situatie. Vertekenmerken 
zoals het stadssilhouet van Delft zijn momenteel nog waarneembaar, in de 
toekomstige situatie zal dit, afhankelijk van de situatie, sterk veranderen of geheel  
verdwijnen.  
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Zicht op Delft vanuit het noordwesten. Kenmerkend zijn de vertekenmerken van Delft, 
Hoek- en Harnasch Polder, herkenbaar zijn de molen en de RWZI installaties 
 
 

  
Nieuwe ontsluiting en bebouwing uitbreiding Wateringen, als voorbode van een 
vergaande stedelijke ontwikkeling. De toekomstige gebieds- en randkarakteristiek is 
dicht 
 
De Woudseweg, als infrastructuurlijn, vormt de scheiding tussen de open Klaas 
Engelbrechts Polder en de Woudse Polder met als bijzonder element ‘t Woudt’. De 
Woudseweg is van later datum en ligt laag in het landschap. Openheid en maat, als 
gebiedskenmerken, van beide in elkaar overlopende polders, maken de horizon  
dominant en geven de westelijke en zuidelijke vertekenmerken een rustige en 
afleesbare setting. Het noordelijke en westelijke deel van de Woudse Polder, zijn 
ruimtelijk onrustig door de bouw van kassen. Met name de overgang van de 
Woudseweg over de A4, wordt ruimtelijk belast door de aanwezigheid van kassen.  
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Inpassing van de A4 middels beplantingen vervlakken de ruimtelijke effecten van de 
ingreep. In een toekomstige situatie zal alleen de westelijke horizon, afgezet tegen de nog 
open polders. De vertekenmerken van Hoek van Holland en omgeving spelen, in dit 
beeld, een grafische rol aan de horizon. De oostelijke zijde van de A4 wordt een 
verdichte zijde 
 
 

  
Beeld vanuit de Kerkpolder op Delft: de randkarakteristiek van Delft is hier bepalend 
door de grote en hoge bouwvolumes, ook de vertekenmerken van Den Haag spelen in dit 
beeld een rol 



  tennet 12 maart  2009 
  achtergrondrapport landschap mer zuidring randstad380 00211/00034/1847-C 

  jhon van veelen landschapsarchitect 

 52 TAKEN Landschapsarchitectuur & Ecologie 

  
Het toekomstige beeld ‘loopt dicht’ qua beeld door de ‘verparking’ van de Delftse 
stadsrand. De nu nog open gebieden in de oksel van de van de Kerkpolder, groeien dicht 
door de aanleg van het golfterrein en overige groengebieden, aansluitend op het 
zwembad ten westen van de Buitenhof: de A4 wordt met groen ingekaderd 
 
De Gaag, Schipluiden, de samenhang met Delft  
 
Abiotiek, objecten en monumenten en beleving 
Het landschap van Midden Delfland, vormt één structuur, te ontleden in diverse 
elementen die een onderlinge sterke samenhang vertonen. Zo ook de hoger in het 
landschap liggende Gaag met begeleidende infrastructuur en monumentale 
gebouwen: een totaalelement lopende door het open landschap, welk landschap 
vanaf de wegen langs de Gaag in het geheel niet, of nauwelijks, is waar te nemen. De 
wereld van de Gaag met Schipluiden is een solitaire, lineaire wereld, welke 
monumenten en objecten een plek geeft, maar ook historische plaatsjes zoals 
Schipluiden en Den Hoorn een heldere en begrijpelijke context geeft. Vanuit het 
omringende, nog open, landschap is deze structuur in volle omvang en charme 
zichtbaar. 
Een tracé van de 380 kV lijn, zal in de kruising van beide lineaire elementen, geen 
verstoring in de ruimtelijk visuele context betekenen. Bij een goede inpassing, zal de 
context juist worden benadrukt door het verschil in schaal en de afwijkende richting. 
 

 

 

Een open gebiedskenmerk van Schipluiden vanuit het oosten: de Gaag met Schipluiden 
als een samenhangend geheel met de kerk als vertekenmerk. Het toekomstige beeld aan 
deze zijde zal sterk veranderen door het ‘’verparken’’ van de nu nog open oksel, de 
Kerkpolder, tussen de A4 en Schipluiden 
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De Gaag met begeleidende infrastructuur en vertekenmerken zoals hoogbouw in Delft en 
het kerkje van Den Hoorn 
 

 

 

De vroegere ontginningslijnen, zoals De Gaag, bieden plaats aan een rijkheid aan 
monumenten en overige objecten 

380 kV lijn, Kerkpolder, algemeen 

In de Kerkpolder, ligt een golfbaan. Los gezien van het recreatieve plezier, vult deze 
functie met een bekend beplantingsidioom en heuveltjes, ruimtelijk, de open oksel 
tussen Schipluiden en de A4. De eigenheid van de Kerkpolder wat betreft openheid 
en schaarste aan beplantingen, is hiermede verdwenen. Ook het gebied ten noorden 
van het golfterrein zal zich langzaam net beplantingen en recreatieve functies 
verdichten. Wat ervoor in de plaats komt, is een afname van de horizonkenmerken 
en de beslotenheid van een bos- en geaccidenteerd terrein.  
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Schipluiden, Kerkpolder met aansluitend een golfterrein. Zicht op het noorden 
doorkruist een met bomen verdicht gebied, vertekenmerken spelen geen wezenlijke rol 
meer 
 

 

 

Polder Schipluiden: objecten ten behoeve van de recreatie vullen de ruimte. 
Horizonkenmerken uit de skyline van Delft spelen nu nog een rol, in de toekomst met 
hoger opgaande beplantingen niet meer  
 
3.5.2. Passage Delft Zuid 

Huidige situatie  
Deelgebied 2 maakt eveneens deel uit van het poldergebied de Vockestaert en 
wordt ook sterk in karakter bepaald door de stadsrand van Delft die hier gevormd 
wordt door de wijk de Tanthof, het bedrijfsterrein aan de Schie en het TU-terrein. 
Het open veenweidelandschap heeft hier deels al een ingrijpende transformatie 
ondergaan tot groen maar wel verdicht stedelijk recreatiegebied. Bijzondere 
elementen zijn de landscheiding langs de Abswoudse polder, het bebouwingslint van 
Abswoude, de spoorlijn Delft – Schiedam en de waterloop de Schie met een 
tweezijdig bebouwingslint.  
Dit deelgebied maakt ten westen van de Schie deel uit van het belvederegebied 
Midden – Delfland. Enkele boerderijen langs de Schie zijn rijksmonument. In dit 
gebied gelden hoogtebeperkingen in verband met vliegveld Zestienhoven. 
 
 
 



 12 maart  2009 tennet 
 00211/00034/1847-C achtergrondrapport landschap mer zuidring randstad380 

jhon van veelen landschapsarchitect 

TAKEN Landschapsarchitectuur & Ecologie 55 

Autonome ontwikkeling  
Ook de delen van dit deelgebied die nu nog open en agrarisch zijn zullen in de nabije 
toekomst de transformatie tot stedelijk groengebied ondergaan en een meer 
besloten karakter krijgen. Er komt als het ware een groene schil om de zuidrand van 
Delft te liggen met een nieuwe groene rand die het open gebied van Midden – 
Delfland begrenst. Het doortrekken van de A4 zal ook op dit deelgebied invloed 
hebben. In de omgeving van de A13 zullen waarschijnlijk windturbines geplaatst 
worden.  
 
Kansen en bedreigingen  
De doorsnijding van het recreatieve groengebied en de beleving hiervan vanuit de 
woonwijken zijn een aandachtspunt evenals de kruising van het historische lint van de 
Schie en de daaraan gelegen monumenten. Een mogelijke beperking voor Randstad 
380 is gelegen in de hoogtebeperkingen van vliegveld Zestienhoven die wellicht 
beperking van de hoogte van de hoogspanningsmasten nodig maakt. Vanuit de 
autonome ontwikkeling vragen het doortrekken van de A4 en de windturbinelocaties 
bij de A13 met name ook ten aanzien van de manier waarop deze samengaan met 
Randstad 380.  
 
Open, grootschalig met heldere belijningen, dat zijn de trefwoorden voor deelgebied 
II. Karakteristiek zijn de van oorsprong noord - zuid lopende infrastructuurlijnen, 
merendeels ontstaan vanuit de ontginning van het oude veenlandschap. Deze 
belijningen (de oude liggen hoger in het landschap dan de meer recente 
infrastructuur, welke veelal op maaiveldniveau ligt) staan in contrast met de oostwest- 
verlopende verkavelingsrichting in het gebied van Abtswoude. Planologisch vormt het 
gebied een “groene huiskamer’’ tussen twee stedelijke agglomeraties. De krachtige 
horizon presenteert alle vertekenmerken uit alle richtingen, van deze groene 
huiskamer. Op gebiedsniveau, op afstand, in het platte vlak gezien, is de heersende 
oostwestverkaveling niet dominant.  
 
De zuidelijke stadsrand van Delft ‘verparkt’ langzaam door het toevoegen van 
bospercelen, zowel op kleine schaal als op grotere schaal zoals het Abtswoudse Bos. 
Hiermee verdwijnen bepaalde contrasten tussen stad- en land.  
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De Schie als een van de oudste ontwateringslijnen in de veenontginningsfase. De 
bebouwing en het groen zijn veelal aaneengesloten waardoor doorzichten op het 
omringende lager liggende landschap beperkt  zijn 
 

 

  
Zicht in het Abtswoudse Bos, het zicht op de spoorlijn met begeleidend 
hoogspanningstracé valt weg in het hoger komende groen. De stadsrand van Delft en de  
overige vertekenmerken neemt men niet waar 
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De gebiedskarakteristiek van het Midden Delfland als open polderland, met een 
krachtige groene randkarakteristiek van de zuidrand van Delft 
 

 

 

Een park als overgang: de randkarakteristiek van Delft-zuid 
 
3.5.3. Delft-Pijnacker 

Huidige situatie  
De A13 wordt hier aan beide zijden geflankeerd door een verzorgingsplaats. In de 
Zuidpolder van Delfgauw wordt het landschap aanzienlijk opener dan in deelgebied 
twee. Deze openheid wordt aan de noord-, west- en oostzijde begrensd door 
bedrijven, kassen en woningen van Delft, Delfgauw en Pijnakker. Aan de zuidzijde 
wordt het gebied begrensd door het opgaande groen van het natuurgebied 
Ackerdijkse Plassen en het karakteristieke bebouwingslint van Oude Leede. De 
Zuidpolder bestaat deels uit veenpolders maar bevat ook gedeelten droogmakerij. 
Weiland is echter wel het overheersende agrarische gebruik zodat het gebied de 
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landschappelijke hoofdkarakteristieken van een veenweidegebied kent. Met name bij 
Oude Leede komt enige verspreide glastuinbouw voor.  
Een belangrijk aspect van de belevingswaarde van dit gebied is het silhouet van Delft 
met karakteristieke vertekenmerken van het TU-terrein en de historische binnenstad. 
Ook de kerken van Pijnacker en Berkel en Rodenrijs vormen specifieke 
vertekenmerken. Aan de noordrand van het gebied is op dit moment de aanleg van 
de N470 in volle gang, een onderdeel hiervan zal gedeeltelijke beplanting van de weg 
met middelhoge bomen zijn. Bijzondere elementen zijn de bebouwingslinten van de 
Zuideindse weg en Oude Leede, de eendenkooi en een verlaten boerderijterp nabij 
de Zuideindseweg die in het slotenpatroon nog herkenbaar is. Een 
boerderijencomplex aan de Overgouwseweg bij Pijnacker is aangewezen als 
rijksmonument. 
 
Autonome ontwikkeling  
De N470 zal op korte termijn, als de in ontwikkeling zijnde woongebieden van 
Pijnacker voltooid zijn, de grens van het open gebied vormen. Bij Oude Leede zal de 
verspreide glastuinbouw gesaneerd worden zodat het historische lint aan de zuidzijde 
het beeld weer gaat bepalen. Het is niet ondenkbaar dat in dit proces op beperkte 
schaal verdichting van de woonbebouwing in het lint plaats zal vinden. De kern van 
het open gebied zal een functionele overgang van agrarisch land naar natuurgebied 
ondergaan. Aangezien met name de waarde van het gebied voor weidevolgels 
vooropstaat zal dit echter niet gepaard gaan met verdichting door beplanting, zodat 
het landschappelijk beeld vrijwel ongewijzigd zal blijven. Voor het overige agrarische 
gebied geldt eigenlijk hetzelfde als in Midden – Delfland en de verwachting is dan ook 
dat het resterende open gebied van de Zuidpolder zijn huidige landschappelijke 
karakter van openheid en weidsheid met markante begrenzingen zal behouden.   
 
Kansen en bedreigingen  
Door de weidsheid van dit gebied zijn hier goede kansen om het eigen karakter en 
de schoonheid van de hoogspanningsverbinding te beleven. Aandachtspunten zijn: de 
silhouetten en vertekenmerken, de beleving vanaf de infrastructuurlijnen A13 en 
N470 en de doorkruising van de recreatieve groengebieden in de Ackerdijkse 
Plassen en de Delfgauwpolder. De eendenkooi, boerderijterp, monumentaal 
boerderijcomplex en de linten van Oude Leede en de Zuidendseweg zijn 
cultuurhistorische aandachtspunten. 
 
Algemeen 
Deelgebied III, loopt naadloos, over de A13, over in deelgebied II. Als open 
veenweidegebied, vormt het een overgangsgebied naar de landschappelijk en 
stedelijk complexere gebieden in de deelgebieden IV en V. De toekomst van de met 
de openheid als gebiedskarakteristiek, is ruimtelijk stabiel: het blijft een open 
poldergebied. De wordingsgeschiedenis van het landschap, heeft gezorgd voor twee 
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diverse randkarakteristieken: orthogonale begrenzingen vanuit de droogmakerij ten 
westen en noorden, en een meer organische fijnkorrelige belijning van het Lint van 
Oude Leede. Dit lint is het oudst en opgezet als eerste veenontginningslijn. 
Daarbinnen ligt als gebiedskarakteristiek het open polderland van Delfgauw. De te 
beplanten N470, zorgt voor een groene verdichting aan de noordrand van de open 
polder waar nu de kassen van Delfgauw, als randbeeld, overheersen.  
 

  
Gebieds- en randkarakteristiek, alsmede vertekenmerken. In de achtergrond van de open 
polder Delfgauw, gezien vanuit Oude leede richting het noorden en westen, speelt zowel 
het monumentale stadsdecor van Delft een rol, maar ook op grotere afstand het silhouet 
van Den Haag en Rijswijk, als optelsom van vertekenmerken  
 

 

 

De zuidelijke rand van Delfgauw heeft als randkarakteristiek een verdichting met kansen 
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De randkarakteristiek van het hoger liggende bebouwingslint Oude Leede, is fijnkorrelig 
en divers en biedt plaats aan objecten en monumenten. Abiotisch en qua 
wordingsgeschiedenis zijn deze gebiedsomlijstingen van de polder bepalend voor de 
visuele  en ruimtelijke kwaliteiten in het lint en de omgeving 
 

 

 

Zicht vanuit het kassengebied Delfgauw in de open Polder Delfgauw 
 

  
Zicht vanuit het westen op de open Polder Delfgauw met op de achtergrond het lint van 
Oude Leede als bebouwings- en beplantingslijn. Markant is de door dichte beplantingen 
gekarakteriseerde eendenkooi.De kassen zullen mogelijk op termijn uit het beeld 
verdwijnen 
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3.5.4. Klapwijkse Knoop 

Huidige situatie  
Deelgebied 4 is op dit moment volop in ontwikkeling met de aanleg van de N470 en 
de Klapwijkse knoop, de randstadrail, de zuidelijke woonwijken van Pijnacker en de 
noordelijke woonwijken van Berkel en Rodenrijs. Hier voltrekt zich een complete 
transititie van agrarisch gebied naar een infrastructureel, ecologisch en landschappelijk 
knooppunt. Ook in dit gebied gelden de hoogtebeperkingen van vliegveld 
Zestienhoven.  
 
Autonome ontwikkeling  
De mazen die overblijven in het net van infrastructuur zullen op niet te lange termijn 
deel uitmaken van het smalste deel van de Groenblauwe slinger en zullen dus een 
intensieve functie krijgen voor natuur, recreatie en waterhuishouding. Dit zal deels 
gepaard gaan met een verdichting met groene elementen.  
 
Kansen en bedreigingen  
Door het samenkomen van veel ingewikkelde infrastructuurlijnen vraagt dit 
deelgebied om een zeer zorgvuldig ontwerp op detailniveau. Ook de doorkruising 
van het recreatiegebied van de groenblauwe slinger en de beleving vanuit de 
woongebieden en de infrastructuur zijn aandachtspunten. Dit gebied biedt echter 
ook de kans om alle karakteristieken van de randstad op één plek in samenhang te 
kunnen ervaren. Een mogelijke beperking voor Randstad 380 is gelegen in de 
hoogtebeperkingen van vliegveld Zestienhoven die wellicht beperking van de hoogte 
van de hoogspanningsmasten nodig maakt.   
 
Algemeen 
Deelgebieden IV en V, vormen in tegenstelling tot de voorgaande deelgebieden, op 
termijn volledig met groen (Groenblauwe Slinger-)-, bebouwing en infrastructuur 
verdichte stedelijke gebieden. Met name de component wonen, vormt in 
toenemende mate een belangrijke ruimtelijk en functioneel criterium in deze sterk 
verdichte gebieden. In deze deelgebieden raken de agglomeraties Den Haag en 
Rotterdam elkaar bijna, slechts de Groenblauwe Slinger ligt ertussen.  
 



  tennet 12 maart  2009 
  achtergrondrapport landschap mer zuidring randstad380 00211/00034/1847-C 

  jhon van veelen landschapsarchitect 

 62 TAKEN Landschapsarchitectuur & Ecologie 

 

 

Woonbebouwing en deN470, liggen hier pal naast elkaar 
 

 

 

De zuidelijke bebouwingsrand van Pijnacker in wording: een optelsom van rijk 
geschakeerde geveltjes 
 

 

 

Vanaf de Klapwijkse Knoop, wordt nu de zuidelijke horizon bepaald door 
vertekenmerken uit de Rotterdamse skyline. In een met bomen verdichte toekomstige 
situatie, worden deze horizonkenmerken minder 
 
3.5.5. Pijnacker-Zoetermeer 

Huidige situatie  
Dit deelgebied sluit in de Oude Polder, Voorafsche Polder en Nieuwe droogmaking 
wat betreft karakter aan bij de Zuidpolder maar is voor een belangrijk deel ook met 
kassen verdicht. Ten oosten van het dubbele bebouwingslint van de Noordeindseweg 
liggen de droogmakerijen van de Noordpolder en de Overbuurtsche Polder. Voor 
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een deel bestaan deze uit het voor droogmakerijken karakteristieke open akkerland 
maar gedeeltelijk zijn ook deze polders met kassen verdicht. Het bebouwingslint van 
de Kleihogt in de Voorafsche Polder en het dubbele lint van de Noordeindseweg 
vormen karakteristieke elementen evenals de landscheiding van Delfland en 
Schieland op de grens van de Noordpolder en de Overbuurtsche Polder. Ook in dit 
gebied gelden de hoogtebeperkingen van vliegveld Zestienhoven.  
 
Autonome ontwikkeling  
Dit gebied zal als geheel ingrijpende veranderingen ondergaan. Enerzijds zullen de 
bestaande kassengebieden in de Oude Polder en  Voorafsche Polder verder 
verdichten en de droogmakerijen van de Noordpolder en de Overbuurtsche Polder 
zullen hun landbouwkundige functie volledig verliezen ten gunste van kassen, 
bedrijven en woningbouw. De Nieuwe Droogmaking en gedeelten van de Voorafsche 
Polder maken deel uit van de groenblauwe slinger en zullen door sanering van kassen 
een meer groen karakter krijgen en een multifuctioneel samengaan van natuur, 
recreatie en waterhuishouding gaan kennen. Daarbij zal het areaal aan open water 
toenemen en gedeeltelijk ook verdichting met groene landschapselementen 
plaatsvinden. In een gedeelte van het gebied zal het oorspronkelijke open karakter 
hersteld worden of bewaard blijven maar waarschijnlijk zal het wel een andere 
karakteristiek zijn dan die van het traditionele agrarische cultuurlandschap.  
 
Kansen en bedreigingen  
De doorkruising van het recratiegebied de groenblauwe slinger is een aandachtspunt 
evenals beleving vanuit de woongebieden en de infrastructuurlijnen N470 en A12. 
Cultuurhistorisch vraagt met name het lint van de Noordeindseweg aandacht. Een 
mogelijke beperking voor Randstad 380 is gelegen in de hoogtebeperkingen van 
vliegveld Zestienhoven die wellicht beperking van de hoogte van de 
hoogspanningsmasten nodig maakt.   
 
Op basis van de geschetste ontwikkelingen en beleidsvoornemens ontstaat een 
beeld van de ruimtelijke situatie in 2015. Wanneer we hieraan thematische lagen 
toevoegen en bepaalde kenmerken nader belichten ontstaat een beeld van de 
Landschappelijke en cultuurhistorische karakteristiek.  
 
Algemeen 
In tegenstelling tot de voorgaande deelgebieden, staat de ruimtelijke toekomst van 
dit omvangrijke gebied in ieder geval één duidelijkheid te wachten: het gaat zich 
vergaand verdichten. Een van de gevolgen zal zich aan de horizon openbaren: 
namelijk een afname van het aantal vertekenmerken gezien vanaf het maaiveld, door 
het wegvallen van de horizon hetzij door woningbouw of hoog opgaand groen. Vanaf 
een hoger punt, bijvoorbeeld vanaf een verdieping blijven (enige) verte-kenmerken 
natuurlijk relevant. 
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De Landscheiding van Delfland-Schieland loopt als een separaat, smal hooggelegen 
groen lint tussen de nieuwe bedrijventerreinen en kassen door. De bestaande nog 
zichtbare randkarakteristiek, wordt gevormd door het station Bleiswijk en de bestaande 
380 kV lijn in de verte. Verdere verdichting zal dit nu nog relatief lange zicht, als 
horizonbeleving, in de toekomst beperken 
 

 

 

Het smalle deel van de groenblauwe slinger en het kassengebied van de Kleihogt gezien 
vanaf de zuidrand van Zoetermeer Het bestaande ruimtelijke contrast tussen overwegend 
kassengebied en open landbouwgebied zal naar verwachting afnemen door verdichting 
als gevolg van natuurontwikkeling. Dit zal ook invloed hebben op de zichtbaarheid van 
vertekenmerken die nu, net boven de kassen uitstekend, het gebied nog enige oriëntatie 
geven 
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De huidige gebiedskarakteristiek van de Droogmaking in de Oude Polder van Pijnacker 
is de openheid. Het beslaat het meest noordelijke deel van de groenblauwe slinger en 
grenst aan het plangebied. Als de landbouwkundige functie verdwijnt, is het toekomstige 
beeld, gebiedskarakteristiek, beleving sterk afhankelijk van het beheer, maar naar 
verwachting, verkrijgt het gebied door de beoogde natuurontwikkeling een besloten 
karakter. De huidige randkarakteristiek, de horizonbelijning is bescheiden door de 
geringe hoogtesilhouetten van Pijnacker. Een toekomstige randkarakteristiek wordt 
voornamelijk bepaald door genoemde beplantingen 
 
 

  
Tussen het kassengebied ten oosten van de Berkelse Boog en de zuidrand van 
Zoetermeer is een, markante langgerekte, strook droogmakerij onbebouwd gebleven, 
mede als gevolg van de hier gelegen nationale leidingenstrook, die nu een soort groene 
schakel tussen verschillende gebieden vormt 
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Kassengebieden, ten oosten van Berkelse Boog en op de Kleihogt, voegen zich 
patroonmatig, naar de blokvormige verkaveling. Variatie en beslotenheid in het 
werklandschap, ontstaat door uitsparingen voor woningen - die in stijl vaak een sterk 
contrast vormen met de moderne kassen - technische installaties, bassins en een enkel 
weilandje. Het nagenoeg ontbreken van structurele beplantingen zoals laanpartijen of 
erfbeplantingen, verlenen deze verstedelijkte gebieden een geheel eigen beeld- en 
gebiedskarakter. Enig beeld op de horizon is veelal verdwenen 
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Het nu nog open gebied ten noorden van de nieuwbouw van Berkel maakt deel uit van de 
groen blauwe slinger. De toekomstige randkarakteristiek, is een verdichte rand, 
recreatief en stedelijk. Naar verwachting verandert de gebiedskarakteristiek door 
beoogde natuurontwikkeling met als gevolg verdichting. De nu nog bepalende horizon 
en - deels erg jonge - silhouetten zullen daarmee sterk aan belang inboeten. Ook op 
termijn, heeft dit nagenoeg verstedelijkt-recreatieve gebied, een zeer gedifferentieerd 
gebiedskarakter 
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Het monumentale dubbellint van de Berkelseboog, als randkarakteristiek van een 
omvangrijke polder wordt, in de fijne, langzaam gegroeide korreling en afwisseling van 
gebouwen en beplantingen, qua beeld aangetast en verdicht door projectmatige 
nieuwbouw. Het historische karakter, een brokkelige en groene achterzijde van het lint, 
verandert in een harde versteende voorzijde 
 

  
Door de oost-westgerichtheid van de Meerweg, welke de grens markeert tussen de 
nieuwbouw van Berkel en de groenblauwe slinger 
Bij de aansluiting op station Bleiswijk is de aanwezige zware infrastructuur bepalend 
voor het beeld. Parallel lopen hier de A12 en de bestaande 380 kV lijn, beiden gekruist 
door de HSL, welke op deze locatie als een hoog langgerekt kunstwerk is uitgevoerd en 
daardoor ruimtelijk een grote invloed heeft. Wat op dit moment rest van het karakter van 
het weidse droogmakerijenlandschap zal op korte termijn veranderen, qua 
gebiedskarakteristiek, in een bedrijventerrein 
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De nieuwe N470 slingert zich van de Klapwijkse knoop naar Zoetermeer en kruist 
daarbij zowel de te ontwikkelen natuur en recreatiegebieden van de groenblauwe slinger 
als het verder te verdichten kassengebied van de Kleihogt. De toekomstige 
gebiedskarakteristiek is een verdichte zone met name bepaald door opgaand groen, 
waarin - doorgaande infrastructuur zoals de N470, de grotere watergangen en open 
groene corridors -, lijnen en gebieden worden van oriëntatie 
 

  

  
Hoogteverschillen tussen zowel de oude linten en de omgeving als tussen gebieden met 
een verschillende ontginningsgeschiedenis zijn zeer kenmerkend maar slechts op een 
beperkt aantal plaatsen daadwerkelijk ervaarbaar. Door de ontwikkelingen en het te 
verwachten beheer van groenelementen in de groenblauwe slinger, en door de 
projectmatige verdichting van de linten met woonbebouwing, zal deze rijke variatie 
verder teruglopen. De N470  doorkruist een fijnkorrelig, maar tegelijkertijd genivelleerd 
en verdicht landschap 
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De Noordeindseweg met het besloten beeld en optelsom van wegen, water, objecten en 
beplantingen. Op dit lint is de ruimtelijke ervaring van de ‘’binnenzijde’’ dominant, de 
polder en buitenwereld zijn nauwelijks zichtbaar 
 

  
De beplante Noordersingel vormt het lagergelegen, meer landelijke, groene en open deel 
van het dubbellint van de Berkelseboog 
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4. Effecten 

4.1. Alternatieven 

In het rijksprojectbesluit wordt besloten over het tracé en de uitvoeringswijze 
(bovengronds of ondergronds) van de nieuwe hoogspanningsverbinding. Voor dat 
tracé en die uitvoeringswijze zijn verschillende alternatieven denkbaar. In de m.e.r.-
procedure worden deze alternatieven onderzocht en vergeleken. Uitgangspunt in 
deze m.e.r.-procedure is het “voorlopig voorkeursalternatief ”. Dit is het alternatief 
waarvan de Ministers van EZ en VROM, op basis van kennis en gegevens die 
beschikbaar waren bij de publicatie van de startnotitie, verwachten dat uiteindelijk als 
meest wenselijke alternatief naar voren komt. Naast het voorlopig 
voorkeursalternatief uit de startnotitie wordt een aantal andere realistische 
alternatieven en een referentiealternatief (0-alternatief) onderzocht en vergeleken.  
 
0-alternatief 
 
Het 0-alternatief staat gelijk aan “'niets doen”: de verbinding wordt niet aangelegd. Dit 
betekent dat de milieuaspecten zich ontwikkelen als in de autonome situatie, dus de 
bestaande situatie samen met de ruimtelijke ontwikkelingen (anders dan de 
hoogspanningsverbinding) waarover al een besluit is genomen (zie paragraaf 3.1). In 
dit geval is het 0-alternatief niet een optie die voor de hand ligt, vanwege nut en 
noodzaak van de verbinding en het feit dat in de pkb is bepaald wat het zoekgebied 
voor de hoogspanningsverbinding is. Het 0-alternatief wordt in elk geval als referentie 
gebruikt. De milieusituatie in dit alternatief (de autonome ontwikkeling zonder de 
hoogspanningsverbinding) is bepaald, zodat heel duidelijk wordt wat de andere 
alternatieven voor de hoogspanningsverbinding aan de milieusituatie veranderen. Het 
0-alternatief is in hoofdstuk 3 beschreven onder de kopjes 'autonome ontwikkeling'. 
 
Toe te passen masten  
 
Tussen Wateringen en Zoetermeer worden verschillende soorten masten toegepast. 
Hieronder wordt een beschrijving gegeven van deze masten. In de volgende 
paragraaf is bij ieder tracéalternatief vermeld of er 380 kV masten of 380 kV/150kV 
combinatiemasten worden gebouwd. 
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Mast 380 kV 
 
De 380 kV mast bestaat uit twee palen van staal of beton van 47 meter hoog1, 
waaraan de lijnen zijn opgehangen. De palen zijn op maaiveld ongeveer anderhalve 
meter breed. Aan iedere paal zijn drie geleiders bevestigd, daarnaast zijn er een 
zogenaamde passive loop en een bliksemdraad. De bliksemdraad zit in de top van de 
mast. De passive loop is een draad waar spanning op staat en die een verkleinend 
effect heeft op het magneetveld.  
 
Wanneer de hoogspanningslijn een kleinere hoek maakt dan 170 graden, is een 
steviger uitgevoerde mast nodig. Deze 'hoekmasten' zijn niet hoger, maar wel dikker 
(ongeveer 2,5 meter). De lijnen nemen allebei de binnenbocht, dus hier wijzen de 
ophangpunten van de twee palen niet naar elkaar toe, maar zitten ze allebei aan 
dezelfde kant. 
 
De (betonnen) fundatie heeft een ruimte van 10 bij 20 meter nodig. Het 
magneetveld is bij bovenstaande afmetingen 90 meter breed. Dit geldt voor het punt 
waar de lijnen het laagst hangen, waar de lijnen hoger hangen, is het magneetveld 
kleiner. Bij de tracéring en de effectbeoordeling wordt voor de zekerheid rekening 
gehouden met een magneetveld van 100 meter breed.  
 
Mast combinatie 380 kV/150 kV 
 
Bij de combinatiemast hangen aan beide palen zowel de 380 kV lijnen als de 150 kV 
lijnen. De 380 kV lijnen hangen aan de binnenkant, de 150 kV lijnen aan de 
buitenkant, óók bij de hoekmasten. De palen zijn 53 meter2 hoog en op maaiveld 
ongeveer 1,8 meter dik. De hoekmasten zijn net als bij de 380 kV hoekmast 
ongeveer 2,5 meter dik. De combinatiemasten hebben eveneens een bliksemdraad 
en een passive loop.  
 
Als omwille van beperking van het magneetveld gekozen zou worden voor hogere 
masten of kleinere veldlengtes heeft dit landschappelijke gevolgen. In navolgende 
visualisaties is dit schematisch weergegeven.  

                                                 
1 Dit is de standaardmaat. Het kan zijn dat voor kruisingen met bijvoorbeeld infrastructuur 
hogere masten nodig zijn. 
2 Dit is de standaardmaat. Het kan zijn dat voor kruisingen met bijvoorbeeld infrastructuur 

hogere masten nodig zijn. 
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Tracéalternatieven 
 
In deze paragraaf zijn de tracéalternatieven beschreven. Deze tracéalternatieven 
wijken op sommige plaatsen af van de tracéalternatieven uit de startnotitie. Dit komt 
doordat alle alternatieven na onderzoek op effecten geoptimaliseerd zijn. Bovendien 
is in ieder deelgebied een ondergronds alternatief getekend, waarbij rekening is 
gehouden met de ruimtelijke situatie, de draagkracht van de bodem en 
ondergrondse infrastructuur. 
 
Bij de optimalisatie van de tracés is rekening gehouden met de volgende 
uitgangspunten: 
• Gevoelige bestemmingen binnen de magneetveldzone worden zoveel als 

redelijkerwijs mogelijk vermeden 
• Geen masten en kabel op plaatsen waar kabels en leidingen liggen 
• Vanwege effecten een zo recht mogelijke lijn met zo min mogelijk variatie 

(bijvoorbeeld in masthoogte) 
• Een hoekmast heeft een minimale hoek van 120 graden, een scherpere hoek 

gaat over twee masten 
 

Stadsrand Delft West  
 

 
Alternatieven deelgebied 1 
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Alternatief 1.1 (voorlopig voorkeursalternatief uit de startnotitie) 
In het voorlopige voorkeursalternatief uit de startnotitie wordt de lijn bovengronds 
aan de westkant van de A4 gebouwd. Er wordt gebruik gemaakt van de 
combinatiemast, wat betekent dat de huidige 150 kV lijn ten westen van Delft en 
langs de Kruithuisweg in Delft wordt opgeruimd. 
 
Vanaf het station loopt dit alternatief parallel aan de 150 kV lijn naar de A4. Vanaf 
daar wordt de westkant van de A4 aangehouden en in zo recht mogelijke lijnen vindt 
het tracé parallel aan de A4 zijn weg naar het zuiden. Bij de locatiekeuze van de 
masten is rekening gehouden met de vrijezichtzone van het NMI. Er zijn geen masten 
die in deze zone staan. 
Bij de overgang van deelgebied 1 naar deelgebied 2 kan alternatief 1.1 probleemloos 
aansluiten op alternatieven 2.1 en 2.2. Voor de aansluiting op alternatief 2.3 is een 
opstijgpunt nodig, wat de overgang lastiger maakt. 
 
Alternatief 1.2 
In alternatief 1.2 komt de lijn bovengronds aan de oostzijde van de A4. Ook in dit 
alternatief wordt de huidige 150 kV lijn opgeruimd en komt deze samen met de 380 
kV lijn op één mast. 
 
Vanaf het station loop dit alternatief parallel aan de 150 kV lijn richting de A4. De A4 
wordt direct overgestoken, waarna de lijn zo recht mogelijk naar het zuiden wordt 
doorgetrokken. Bij de locatiekeuze van de masten is rekening gehouden met de 
vrijezichtzone van het NMI. Er zijn geen masten die in deze zone staan. 
 
Bij de overgang van deelgebied 1 naar deelgebied 2 kan alternatief 1.2 probleemloos 
aansluiten op alternatieven 2.1 en 2.2. Voor de aansluiting op alternatief 2.3 is een 
opstijgpunt nodig, wat de overgang lastiger maakt. 
 
Alternatief 1.3 
Alternatief 1.3 is het ondergrondse alternatief. Met een boring worden de Zweth en 
de N211 gekruist, waarna de kabel met een open ontgraving langs de oprit van de 
N211 naar de A4 wordt gelegd. De volgende boring wordt uitgevoerd, omdat er 
beperkte werkruimte is, wat aanleg in open ontgraving bemoeilijkt. Deze boring 
eindigt net voorbij een gebied met hoge archeologische verwachtingswaarden. 
Doordat eventuele archeologische objecten ondiep liggen, is dit geen belemmering. 
Verder naar het zuiden ligt een groot kassencomplex, dat met twee boringen wordt 
gepasseerd. Deze boring gaat ook onder de op/afrit van de N223 naar de A4 door. 
Ten noorden van de Gaag wordt de A4 haaks gekruist en aan de oostzijde van de A4 
wordt de kabel met een boring onder de afrit naar Delft en verder met een open 
ontgraving aangelegd tot aan de plaats waar de kabel de hoek om gaat naar 
deelgebied 2. 
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Passage Delft Zuid 
 

 
Alternatieven deelgebied 2 
 
Alternatief 2.1a (voorlopig voorkeursalternatief) 
Het voorlopig voorkeursalternatief uit de startnotitie is een bovengronds zuidelijk 
tracé. De hoogspanningsverbinding gaat in een rechte lijn naar het oosten. Net ten 
oosten van het spoor wordt een opstijgpunt voor de 150 kV verbinding gebouwd. 
Deze 150 kV verbinding wordt met een kabel naar het transformatorstation in Delft 
gevoerd. Vanaf het opstijgpunt gaat de 380 kV verbinding zonder de 150 kV lijn 
verder. In dit deelgebied komen kruisingen met infrastructuur voor (150 kV 
Rotterdam – Delft, spoor, Schie en A13). Voor deze kruisingen zijn hogere masten 
nodig dan de standaardmast. In dit alternatief wordt daarom gebruik gemaakt van 
masten met dezelfde hoogte als de combinatiemasten. Bij de Schie zijn de masten 
nog iets hoger (circa 65 meter) en de twee masten aan weerszijden van de Schie 
staan dicht bij elkaar om zo de vrije doorvaarthoogte van 40 meter te realiseren. Bij 
de locatiekeuze voor de masten is rekening gehouden met een leidingenstrook 
tussen de Schie en de A13. 
 
Alternatief 2.1b  
Dit alternatief is in hoofdlijnen gelijk aan 2.1a maar volgt een iets zuidelijker tracé.  
 
Alternatief 2.2 
Alternatief 2.2 volgt bovengronds een recht, noordelijk gelegen tracé. Ook in dit 
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alternatief takt de 150 kV verbinding met een opstijgpunt af en spelen de kruisingen 
met verschillende vormen infrastructuur. Dit heeft dezelfde consequenties voor de 
hoogte van de masten en de mastafstand bij de Schie als bij alternatief 2.1a Bij de 
locatiekeuze voor de masten is rekening gehouden met een gebied met 
archeologische verwachtingswaarde. 
 
Alternatief 2.3 
Alternatief 2.3 is het ondergrondse alternatief. Voor het grootste deel wordt de kabel 
met open ontgraving aangelegd. Er zijn boringen voorzien onder Abtswoude, de 
spoorlijn, de sportvelden, de Schie en de A13. Bij de tracéring is rekening gehouden 
met een sporthal in aanbouw op sportcomplex Tanthof Zuid. 
 
Delft-Pijnacker 
 

 
Alternatieven deelgebied 3 
 
Alternatief 3.1a 
Alternatief 3.1b is een bovengronds recht tracé van deelgebied 2 naar deelgebied 4. 
In dit alternatief wordt gebruik gemaakt van de 380 kV masten met een 
standaardhoogte. 
 
Alternatief 3.1b 
In alternatief 3.1b gaat de bovengrondse hoogspanningsverbinding in een rechte lijn 
langs de zuidelijke grens van het plangebied. In dit alternatief wordt gebruik gemaakt 
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van de 380 kV masten met een standaardhoogte. 
 
Alternatief 3.2 
Alternatief 3.2 volgt bovengronds de provinciale weg N470. In dit alternatief wordt 
gebruik gemaakt van de 380 kV masten met een standaardhoogte. Bij de tracéring is 
zo veel mogelijk gelijke afstand tot de N470 bewaard.  
 
Alternatief 3.3 (voorlopig voorkeursalternatief uit de startnotitie) 
In het voorlopige voorkeursalternatief uit de startnotitie wordt de verbinding 
ondergronds aangelegd. Net ten oosten van de A13 gaat de verbinding via een 
opstijgpunt over in kabel. De locatie van dit opstijgpunt is gekozen wegens de goede 
bereikbaarheid en de landschappelijke inpasbaarheid in de nabijheid van een 
benzinestation. De kabel wordt met een open ontgraving aangelegd, alleen bij de 
Zuideindseweg en Oude Leede wordt een boring ingezet. Het alternatief volgt een 
vrij bochtig tracé, omdat sloten zo veel mogelijk zijn ontweken. 
 
Klapwijkse Knoop 
 

 
Alternatieven deelgebied 4 
 
 
Alternatief 4.1a/4.2 
Alternatief 4.1a/4.2 is een bovengrondse verbinding die in het noorden van het 
plangebied komt. In dit alternatief worden 380 kV masten toegepast.  
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Alternatief 4.1b 
In alternatief 4.1b komt de verbinding in de vorm van een (bovengrondse) lijn in het 
zuiden van het plangebied. In dit alternatief worden 380 kV masten toegepast.  
 
Alternatief 4.3 (voorlopig voorkeursalternatief uit de startnotitie) 
Het voorlopige voorkeursalternatief uit de startnotitie is een ondergrondse 
verbinding. In deelgebied 4 geldt een afhankelijkheid met deelgebied 3: wanneer in 
deelgebied 3 voor een bovengrondse verbinding wordt gekozen, komt de verbinding 
in deelgebied 4 ook boven de grond. De kabel wordt ongeveer voor de helft met 
een open ontgraving aangelegd. Onder de Noordeindseweg en het knooppunt van 
de N470 (de Klapwijkse Knoop) zijn boringen noodzakelijk.  
 
Het opstijgpunt voor de overgang naar de bovengrondse alternatieven in deelgebied 
5 is ten zuidoosten van Pijnacker gesitueerd.  
 
Pijnacker-Zoetermeer 
 

 
Alternatieven deelgebied 5 
 
 
Alternatief 5.1 
Alternatief 5.1 is een zo recht mogelijk bovengronds tracé vanaf deelgebied 4 naar 
het transformatorstation Zoetermeer. Dit alternatief wordt net als de andere 
bovengrondse alternatieven in dit deelgebied uitgevoerd met 380 kV masten. 
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Alternatief 5.2a 
Dit alternatief volgt de N470 met een bovengrondse lijn. Vanaf de rotonde aan het 
einde van de Noordeindseweg komt dit alternatief overeen met alternatief 5.2b. 
 
Alternatief 5.2b (voorlopig voorkeursalternatief uit de startnotitie) 
Het voorlopige voorkeursalternatief uit de startnotitie wordt gevormd door het 
meest noordelijke bovengrondse tracé. De lijn hangt aan 380 kV masten en gaat 
langs Pijnacker naar het noorden om aan de rand van het plangebied een hoek te 
maken richting het noordoosten. Hierbij is rekening gehouden met een groene zone 
die naast de N470 wordt gerealiseerd. Het tracé buigt mee met de N470, kruist deze 
weg over de rotonde aan het einde van de Noordeindseweg en gaat in oostelijke 
richting aan de zuidkant langs Zoetermeer. Bij de Noordeindseweg wordt een hoek 
gemaakt richting het hoogspanningsstation bij Zoetermeer. 
 
Alternatief 5.3 
Alternatief 5.3 is het ondergrondse alternatief en volgt voor een groot deel het tracé 
van alternatief 5.2b. Er is een aantal boringen nodig onder kassen en de N470. 
Daarnaast wordt er geboord onder de A12. 
 
 
4.2. Systematiek van effectbepaling en beoordeling  

De effecten vallen uiteen in twee groepen met een verschillend karakter.  
Enerzijds zijn er effecten van de lijn op de omgeving, de bestaande kenmerken en 
kwaliteiten van het landschap waarin de lijn geplaatst wordt.  
Anderzijds is er de eigen visuele, “architectonische“ kwaliteit van de lijn. Deze is met 
name afhankelijk van de vormgeving van het tracé en in hoeverre die afwijkt van het 
eigen, autonome karakter. Bijvoorbeeld in hoeverre zijn richtingsveranderingen 
noodzakelijk, waar zijn die gesitueerd en in hoeverre worden ze als storend ervaren. 
Deze laatste groep effecten is kan niet worden afgemeten aan de bestaande 
toestand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 maart  2009 tennet 
 00211/00034/1847-C achtergrondrapport landschap mer zuidring randstad380 

jhon van veelen landschapsarchitect 

TAKEN Landschapsarchitectuur & Ecologie 81 

4.2.1. Beoordelingscriteria (conform startnotitie) 

Tracé (hoogste niveau) 
• Vormgeving van het tracé van de lijn (vormgeving tracé)  
• Beïnvloeding van bestaande samenhangen die het landschappelijke   
 hoofdpatroon bepalen (landschappelijk hoofdpatroon)   
Lijn (middelste niveau) 
• Ontstaan van plaatselijke afwijkingen in vormgeving en uitvoering van de lijn.  
 (afwijkingen)  
• Beïnvloeding van bestaande samenhangen die de hoofdkarakteristiek van  
 gebieden bepalen (gebiedskarakteristiek)   
• Beïnvloeding van samenhangen tussen specifieke elementen en hun context  
 (elementen lijnniveau) 
Mast (laagste niveau) 
• Beïnvloeding van samenhangen tussen specifieke elementen en hun context.  
 (elementen mastniveau)  
• Fysieke beïnvloeding specifieke elementen (fysieke aantasting)  
 
4.2.2. Keuzes, randvoorwaarden en uitgangspunten  

Deelgebiedbenadering en landschappelijke eenheid  
De deelgebiedbenadering kan gevolgen hebben voor de effecten op lijnniveau 
aangezien door het combineren van verschillende varianten noodzakelijke afwijkingen 
van een logische heldere tracering, onafhankelijk van plaatselijke variaties, kunnen 
ontstaan. Echter door het benutten van de flexibiliteit die in de uitwerking en 
optimalisatie van de tracés nog mogelijk is kan nog veel winst geboekt worden en is 
het waarschijnlijk mogelijk effecten grotendeels te mitigeren. 
 
In het merendeel van de combinatiemogelijkheden doen zich geen problemen voor.  
In gevallen waar de lijnen niet als vanzelfsprekend bij elkaar komen is het vaak 
mogelijk om door een lijnsegment al op wat grotere afstand aan te passen tot een 
goede oplossing te komen. Slechts een enkel geval vraagt om verlegging van een 
langer lijnsegment of blijft in alle gevallen minder gunstig dan andere combinaties.  
Het garanderen van landschappelijke eenheid in geval van combinatie van 
deelgebiedalternatieven is dan ook vooral afhankelijk van een voldoende flexibele en 
op kwaliteit gerichte detailuitwerking.  
 
Tijdelijke en permanente effecten  
Tijdens de aanleg zal het landschap door werkzaamheden tijdelijk beïnvloed worden, 
dit effect is in de beoordeling buiten beschouwing gelaten. 
Uitgangspunt is verder dat op het ondergrondse tracé geen beplanting meer voor zal 
kunnen komen en dus dat er in verdichte groengebieden onbeplante zones boven 
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het kabeltracé ontstaan. Met het oog op de zetting van de kabel zal bovenop het 
kabeltracé een ruggetje aangebracht worden dat naar verwachting in ca. drie jaar 
gezakt is tot de hoogte van het omliggende maaiveld. Gedurende deze 
zettingsperiode heeft dit een zeer beperkt landschappelijk effect, dat in de 
beoordeling verder niet meegenomen is. 
 
Studiegebied per criterium 
Voor alle criteria geldt dat het studiegebied bepaald wordt door de afstand waarop, 
of de delen van het landschap waarin, een effect beleefbaar zou kunnen zijn.  
 
Relatie tot andere milieuaspecten  
Archeologie is weliswaar onderdeel van het aspect cultuurhistorie maar niet 
behandeld in deze rapportage; hiervoor wordt verwezen naar het 
achtergrondrapport bodem en water. 
Aanvullend op recreatie als onderdeel van leefomgevingskwaliteit wordt bij landschap 
en cultuurhistorie wijziging in de belevingsaspecten van het gebied bepaald door de 
wijziging in de gebiedskarakteristiek en de aanwezigheid van mastposities elementen 
van recreatieve groengebieden. Bijvoorbeeld een “natuurpark” wordt door het 
plaatsen van de lijn meer een “stadsrandpark” . 
Bij leefomgevingskwaliteit wordt voor woonbebouwing het eventuele verlies van de 
woonfunctie geteld terwijl bij landschap en cultuurhistorie het eventueel verdwijnen 
van bepaalde cultuurhistorische waarden bepaald wordt. 
 
Beleidsmatig kader  
Beleidsuitspraken en doelstellingen (zoals bijvoorbeeld die voor het Belvederegebied 
Midden-Delfland) zijn uiteraard als onderlegger gebruikt voor de landschappelijke en 
cultuurhistorische karakterisering. Als maken zij deel uit van de bepaling van de 
effecten. Dit komt met name terug in het beoordelingscriterium “verandering van 
gebiedskarakteristiek” In het geval er veranderingen optreden in de karakteristiek van 
gebieden met een dergelijke beleidsmatige status is dus niet de aanwezigheid van de 
lijn in een dergelijk gebied als landschappelijk of cultuurhistorisch effect gezien (dat 
zou immers een planologisch effect zijn) maar de verandering van de karakteristiek, 
en daarmee impliciet in hoeverre de hoogspanningsverbinding invloed heeft op de 
beleidsdoelstellingen.   
 
Wettelijk kader  
Relevant wettelijk kader is de monumentenwet, vooralsnog zijn er geen effecten die 
procedures in dit kader nodig lijken te maken.  
 
Monitoring en evaluatie  
De landschappelijke en cultuurhistorische effecten behoeven door hun aard en het 
ontbreken van een wettelijk beschermingskader geen monitoring en evaluatie.   
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4.2.3. Operationalisering 

Effecten op het bestaande landschap, evenals effecten als gevolg van de kwaliteit van 
de lijn, worden beoordeeld op basis van expert judgement op een zevenpuntsschaal. 
De range gaat van zeer negatief (---) via neutraal (0) tot zeer positief (+++) . Hierbij 
is de mate van aantasting of versterking van de karakteristieke kenmerken van de 
bestaande situatie bepalend. Effecten van de ondergrondse verbinding als gevolg van 
verandering in bodemgesteldheid en waterhuishouding zijn niet meegenomen in 
verband met de hierin bestaande onzekerheden.  
 
4.2.4. Argumentatie scores per criterium 

Vormgeving tracé  
Het integrale ondergrondse tracé wordt als neutraal beoordeeld ten aanzien van het 
criterium kwaliteit van het tracé. Er is immers geen zichtbare verbinding en daarmee 
vervalt ook de vraag wat de kwaliteit hiervan is als bovenregionale infrastructuur.  
 
Knikken die een duidelijk gevolg zijn van het gekozen traceringsprincipe werken door 
in de vorm van een negatieve beoordeling van de kwaliteit van het tracé een 
traceringsprincipe dat leidt tot veel knikken wordt als zeer negatief beoordeeld. Deze 
knikken op tracéniveau worden vervolgens niet meer als plaatselijke afwijking gezien. 
Knikken die gezien de begrenzing van het plangebied of het landschappelijke 
hoofdpatroon noodzakelijk zijn worden ook op tracéniveau niet als negatief 
beoordeeld. 
 
Een neutrale score (0) wordt toegekend aan een tracé dat binnen de mogelijkheden 
van het plangebied een optimaal autonoom verloop kent. Onder autonoom tracé 
wordt hier verstaan een tracering van de lijn die zoveel mogelijk onafhankelijk van het 
lokale landschap. Daarmee is de lijn zo eenvoudig mogelijk en ruimtelijk het minst 
nadrukkelijk aanwezig. Tevens is de lijn zo het beste te ervaren als een 
infrastructuurelement van hoog schaalniveau. De Knikken die het gevolg zijn van 
richtingsveranderingen van het plangebied of zeer duidelijk samenhangen met het 
landschappelijke hoofdpatroon worden niet als negatief effect geteld.  
Een minimaal negatieve beoordeling (-) wordt toegekend aan een tracé dat zo dicht 
mogelijk het autonome tracé benadert, waarbij de verbinding duidelijk als lijn van 
bovenlokaal karakter wordt herkend en er sprake is van logisch samenhangen met 
het landschappelijke hoofdpatroon. Dat kan ook aan de orde zijn als de verkabelde 
delen niet ervaren worden als storende ontbrekende delen van een groter geheel en 
de stijg-daalpunten goed zijn gesitueerd. 
Een negatieve beoordeling (--) wordt toegekend aan een tracé dat nadrukkelijk en 
ervaarbaar afwijkt van het autonome en/of van het bovenlokale karakter. Dat is ook 
het geval als er afwijkingen optreden naar aanleiding van lokale omstandigheden of 
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onlogische of slecht ervaarbare aanleidingen. 
Een zeer negatieve beoordeling (---) wordt toegekend als er sprake is van op korte 
afstand of in een frequente opeenvolging voorkomen van afwijkingen en/of als er een 
aanzienlijke hoeveelheid van dergelijke afwijkingen tegelijk op treed. 
 
Omdat dit beoordelingscriterium niet rechtstreeks betrekking heeft op de aard van 
de verschillende alternatieven binnen de deelgebieden maar eerder op de wijze 
waarop het gehele tracé uit verschillende deelgebiedvarianten samengesteld is, is 
geen beoordeling per deelgebied gegeven.  
 
Landschappelijk hoofdpatroon  
Een neutrale score (0) wordt toegekend aan een tracé dat zodanig aansluit bij het 
landschappelijk hoofdpatroon, of een zodanige ruimtelijke verschijning kent, dat hierin 
geen veranderingen ontstaan.  
Bij duidelijke afwijkingen, of een zodanige ruimtelijke manifestatie, die het 
hoofdpatroon wel beïnvloeden wordt afhankelijk van de ernst een negatieve tot zeer 
negatieve score toegekend. Ook voor dit criterium is uitgegaan van een beoordeling 
uitsluitend voor het integrale tracé. 
 
Afwijkingen  
Als plaatselijke afwijking worden knikken gerekend die niet voortkomen uit het 
gekozen traceringsprincipe.  
Bij de beoordeling van deze afwijkingen wordt als uitgangspunt gehanteerd dat 
knikken het meest ernstig zijn, gevolgd door hoogteafwijkingen en afwijkingen in 
veldlengte.  
 
Een positieve score wat betreft afwijkingen is niet mogelijk, de beste score is neutraal 
en deze wordt toegekend als geen knikken voorkomen behalve knikken die 
samenhangen met het traceringsprincipe.  
 
Gebiedskarakteristiek  
Als de verschijningsvorm en daarmee de beleving van een gebied in het geheel niet 
veranderen wordt een neutrale beoordeling gegeven. Kleine veranderingen die 
ervaarbaar zijn maar de verschijningsvorm van het gebied als geheel niet beïnvloeden 
kennen een minimaal negatieve score (-) Wanneer de verschijningsvorm en beleving 
van een gebied aanzienlijke verandering ondergaan, bijvoorbeeld doordat onderdelen 
van de lijn frequent aanwezig zijn of een rand een geheel ander karakter krijgt, leidt 
dit afhankelijk van de ernst tot een negatieve (--) of zeer negatieve (---) score  
Landschappelijke effecten (bijvoorbeeld in de vorm van een strook afwijkende 
vegetatie, als gevolg van veranderingen in bodemsamenstelling en waterhuishouding) 
zijn gezien de voorgenomen wijze van realisatie van het kabeltracé (terugbrenegen 
van het oorspronkelijke substraat) niet te verwachten. Mochten door onvoorziene 
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omstandigheden toch dergelijke effecten ontstaan dan zullen deze zo beperkt zijn dat 
zij niet significant voor de beoordeling zullen blijken te zijn.  
 
Als de lijn resulteert in mogelijkheden voor landschappelijke verbetering of 
bijzondere kwaliteiten ontstaan, dat wil zeggen als het eigen karakter van de lijn iets 
toevoegt aan de landschapsbeleving, wordt dit als positief (+) beoordeeld. 
 
Elementen lijnniveau  
De aanwezigheid van een segment van de lijn op een zodanige manier dat de 
samenhang tussen elementen en hun landschappelijke en visuele context verandert, 
bijvoorbeeld als een lint op korte afstand gepasseerd of onder een zeer flauwe hoek 
gekruist wordt, leidt afhankelijk van de ernst tot een minimaal tot sterk negatieve 
beoordeling  
 
Elementen mastniveau  
Masten die nadrukkelijk ervaarbaar zijn in de nabijheid van elementen leiden tot een  
minimaal tot sterk negatieve beoordeling. 
 
Fysieke aantasting  
Het verloren gaan of aangetast worden van elementen door mastposities of 
kabeltracés leidt afhankelijk van de aard van het element en de mate van aantasting 
tot een minimaal tot sterk negatieve beoordeling. 
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Beoordelingscriteria en classificatie landschap & cultuurhistorie  
 
Deelaspect Criterium Zeer negatief Negatief Beperkt negatief Neutraal Positief Aanvullende opmerkingen 

Vormgeving tracé Afwijkingen in het tracé op 
korte afstand van elkaar en/of 
zeer frequent 

Tracé wijkt nadrukkelijk en 
ervaarbaar af van de rechte 
lijn 

Rechte lijn met alleen   
afwijkingen als gevolg 
samenhang met het  
landschappelijke 
hoofdpatroon 

Rechte lijn of alleen 
afwijkingen als gevolg van 
beperkingen door de grenzen 
van het plangebied  

 Basis van dit criterium is het streven naar een tracéontwerp dat optimaal 
recht doet aan  het karakter van de lijn als nationale infrastructuur en het 
bijbehorende  beeld  i.s.m. het landschappelijk hoofdpatroon  
 

Tr
ac

én
iv

ea
u 

Beïnvloeding 
landschappelijk 
hoofdpatroon 

Sterke beïnvloeding  Duidelijke beïnvloeding  Lichte beïnvloeding Geen verandering  De aard en ernst van de beïnvloeding is sterk afhankelijk van het 
landschapstype ter plaatse en is dus locatie specifiek 

Plaatselijke afwijkingen 
in vormgeving en 
uitvoering van de lijn 

Veel afwijkingen waardoor 
een sterk rommelig beeld 
ontstaat 

Meerdere afwijkingen 
waardoor een rommelig 
beeld ontstaat 

Enkele afwijkingen Geen afwijkingen  In algemene zin geldt de oplopende reeks van negatieve beïnvloeding: 
veldlengte-masthoogte-richtingsverandering.  
Het geheel van aantal, type en afstand van de afwijkingen bepalen de mate 
van rommelig het van de lijn.  
De ernst van de afwijkingen is afhankelijk van de landschappelijke situatie ( 
bijvoorbeeld mate van openheid van het gebied) ter plaatse. 

Beïnvloeding 
gebiedskarakteristiek 

Gebied krijgt een ander 
karakter 

Verschijningsvorm en 
beleving van een gebied 
wijzigt 

Ervaarbare veranderingen die 
gebiedskarakteristiek niet 
beïnvloeden 

Beleving van het 
gebiedskarakter verandert 
niet 

Lijn voegt iets toe aan 
landschapsbeleving 

Een positief effect kan bijvoorbeeld ontstaan door de sterke 
perspectivische werking van een rechte lijn in een open landschap. Dit kan 
de weidsheid van het gebied benadrukken. 

Li
jn

ni
ve

au
 

Beïnvloeding 
samenhang elementen 
en hun 
landschappelijke 
context 

Sterke wijziging  Wijziging Lichte wijziging  Geen wijziging    

Beïnvloeding 
samenhang elementen 
en hun directe 
context 

Sterke wijziging  Wijziging  Lichte wijziging  Geen wijziging    

M
as

tn
iv

ea
u 

Fysieke aantasting 
specifieke elementen 
met een hoge 
cultuurhistorische 
en/of landschappelijke 
waarde 

Verloren gaan van elementen  Ernstige aantasting van 
elementen  

Aantasting van elementen  Geen aantasting van 
elementen  
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4.2.5. Status van criteria  

Alle criteria zijn rangschikkend. Het criterium “fysieke aantasting van specifieke 
elementen” zou daarnaast randvoorwaardenstellend kunnen worden als zou blijken 
dat slopen van een beschermd monument onvermijdelijk is. In dit het geval dan zal 
een bij de gemeente een monumentenvergunning aangevraagd moeten worden en 
zullen de gemeente en de RACM de aanvraag toetsen. De procedure kan een half 
jaar in beslag nemen. Het Belvederegebied Midden-Delfland heeft niet een zodanige 
status dat dit leidt tot het randvoorwaardenstellend worden van het criterium 
“verandering van gebiedskarakteristiek”. Voor Belvederegebieden is aangegeven dat: 
“Deze gebieden vanuit de cultuurhistorie extra aandacht verdienen.”Tevens wordt 
aangegeven dat: “Provincies en gemeenten wordt gevraagd voor deze gebieden en 
steden actief cultuurhistorisch beleid te formuleren, gericht op het herkenbaar 
houden en versterken van de historische en ruimtelijke samenhang, en deze in 
streek- of bestemmingsplannen vast te leggen.”. Hieraan is gevolg gegeven in de vorm 
van de opname van het “Topgebied cultureel erfgoed tevens Bevederegebied” 
Midden-Delfland in het streekplan Zuid-Holland West. Aangegeven wordt dat “Het 
de opgave is om oude waarden samen met nieuwe ontwikkelingen samen een 
functie en plaats te geven” en tevens dat: “Voor deze gebieden een zorgvuldige 
ontwikkeling voorgestaan wordt, gericht op het behoud van het huidige karakter”. 
Hierbij wordt aangegeven dat voor de weidegebieden met name de verkaveling-
structuur en de openheid van groot belang zijn. De toetsing binnen dit kader van 
ruimtelijke ordening vindt mede plaats in deze milieueffectrapportage. 
 
4.2.6. Prioritering van criteria  

Het onderling eenduidig prioriteren van deze criteria is niet goed mogelijk en niet 
echt noodzakelijk. De effectbeschrijving van de hoogspanningslijn voor landschap en 
cultuurhistorie vindt plaats op drie verschillende schaalniveaus: Tracéniveau-Lijnniveau-
Mastniveau. Deze schaalniveaus sluiten aan bij de relevante schaalniveaus in het land-
schap nationaal-regionaal-lokaal. De gebruikte criteria sluiten direct aan op de schaal-
niveaus en zijn als zodanig specifiek voor dat niveau. De effecten op tracéniveau wor-
den alleen voor het gehele tracé bepaald, het lijnniveau sluit aan op de gehanteerde 
deelgebieden en het mastniveau betreft plaatselijke incidenten. De laatste twee zijn 
per deelgebied bepaald. De effecten op tracéniveau zijn belangrijk maar abstract en 
zullen over het algemeen indirect worden ervaren. De effecten op lijnniveau zijn 
duidelijk herkenbaar en beleefbaar voor een grote groep gebruikers/ bewoners. De 
effecten op mastniveau worden door een kleine groep ervaren maar hebben voor 
hen, bijvoorbeeld de bewoner van een huis vlak bij een mastvoet, of de fietser die 
elke dag langs de mastvoet komt, vaak een grote impact. Concluderend wordt 
gesteld dat, indien prioritering gewenst is, de criteria op lijnniveau, door de directe 
invloed op een grote groep mensen, als de belangrijkste criteria kunnen beschouwd. 
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4.2.7. Integrale alternatieven 

In de startnotitie zijn, voor landschap en cultuurhistorie, drie lijnen geformuleerd als 
mogelijke integrale tracéalternatieven. Op die wijze is gestart met het uitzetten van 
denklijnen op tracéniveau vanuit een beperkt aantal relevante thema’s. Deze thema’s 
waren: autonome tracéring, bundeling en verkabeling.  
Effectbepaling op tracéniveau, de deelgebiedenbenadering overstijgend, is vanuit 
landschap en cultuurhistorie een wezenlijk onderdeel.  
De voor de effectbepaling gebruikte alternatieven bouwen voort op de thema’s uit 
de startnotitie en zijn samengesteld uit de in deze fase van het proces beschikbare 
tracés per deelgebied. Met andere woorden de tracés per deelgebied zijn dusdanig 
achterelkaar geschakeld dat er totaal tracés ontstaan die voldoen aan de thema’s uit 
de startnotities. Het thema verkabeling is vertaald in twee tracéalternatieven: het 
VVA waarin een deel is verkabeld en het ondergrondse tracéalternatief. 
In de beschrijving van de effecten zijn per integrale tracévariant, per 
beoordelingscriterium de effecten beschreven zoals die zich in het gehele plangebied 
voordoen. Hierbij passeren dus de deelgebieden achtereenvolgens de revue maar 
zijn in de tekst niet strikt gescheiden.  
In een drietal gevallen kent een deelgebied teveel varianten om uniek aan een 
integrale tracévariant toe te kennen. De extra variant in deelgebied 2 (2.1b) is om 
deze reden toegekend als subvariant aan het autonome alternatief evenals de variant 
door de Zuidpolder op enige afstand van het lint van Oude Leede (3.1a). Om deze 
als integraal autonoom tracé te kunnen beoordelen is deze gekoppeld aan de 
eveneens noordelijke variant in deelgebied 2 (2.2) en de noordelijke variant ter 
plaatse van de Klapwijkse knoop (4.1a/4.2). Binnen het gebundelde alternatief zijn in 
deelgebied 5 zowel de strakke bundeling met de N470 (5.2a) als het op enige 
afstand ten noorden hiervan gelegen alternatief (5.2b) opgenomen.   
In een later stadium is de positie van station Zoetermeer aangepast. Dit heeft 
gevolgen gehad voor het verloop van de lijn deelgebied 5. De effecten hiervan zijn in 
een separate paragraaf beschreven. En verwerkt in de toelichtende kaarten.  
In de effectbeschrijving is in een aparte paragraaf met toelichtende kaarten tevens 
het later ontwikkelde Voorkeursalternatief (VKA) beschreven.   
 
Toelichtende kaarten bij effectbeschrijving  
De effecten zijn in de navolgende paragrafen weergegeven in kaartbeelden. De kleine 
weergaven per schaalniveau (tracé, lijn en mast) zijn aan het einde van ieder integraal 
alternatief terug te vinden in een totaaloverzicht op groter formaat  
In oranje vinden we de effecten op tracéniveau. Hierbij is de oranje balk een 
schematische weergave van het traceringsprincipe en de opeenvolging van 
verschillende traceringsprincipes. In deze balk zijn tevens de afwijkingen aangegeven 
die een gevolg zijn van het plangebied (en dus niet als negatief effect gezien worden) 
en de afwijkingen als gevolg van het traceringsprincipe (die meewegen in de 
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beoordeling van de kwaliteit van het tracé).  
In groen zijn plaatselijke afwijkingen van verschillende aard aangegeven en eventueel 
samenhangen hiervan met structuurelementen. Tevens zijn gebieden waar de 
gebiedskarakteristiek duidelijk beïnvloed wordt en beïnvloedingen van elementen op 
lijnniveau aangeduid.  
In geel zijn de beïnvloedingen van elementen op mastniveau aangeduid, zowel in de 
vorm van individuele objecten als in de vorm van gebieden waar mastposities in 
meer algemene zin invloed zullen hebben. 
 
 
4.3. Alternatief 1 Voorlopig voorkeursalternatief uit de 
 startnotitie  

4.3.1. Tracéniveau  

 
 
Kwaliteit tracé 
Het tracé kent een verkabeld gedeelte, ter plaatse van de Zuidpolder en bestaat 
daardoor uit een tweetal min of meer onafhankelijke lokale tracés en ontbeert 
hierdoor een duidelijk bovenregionaal karakter. Bovendien vallen de begin- en 
eindpunten van deze twee tracés niet logisch samen met het landschappelijke 
hoofdpatroon. Het tracédeel in deelgebied 5 heeft een verloop dat sterk 
samenhangt met het lokale landschap, waardoor het bovenregionale karakter verder 
verzwakt wordt. 
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Beoordeling  
-- 
 

 
Het tracé knikt ten zuiden van Delft in samenhang met het landschappelijk hoofdpatroon 
(Visualisatie alternatief 1.1 vanaf het viaduct van de Kruithuisweg over de A4, gezien 
richting zuiden) 
 
Landschappelijk hoofdpatroon  
Beïnvloeding van het landschappelijk hoofdpatroon vindt niet plaats.  
 
Beoordeling  
0 
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4.3.2. Lijnniveau  

 
 
 
Afwijkingen 
Ter plaatse van de A4 bij Wateringen zijn een tweetal knikken aanwezig die het 
gevolg zijn van de verbinding van het station en de bundeling met de A4. De 
richtingsveranderingen bij de kruising met de Gaag kennen een duidelijker aanleiding 
min of meer passend bij het schaalniveau van de lijn. Tussen het station Wateringen 
en de zuidwesthoek bij Tanthof heeft de lijn twee rechtstanden min of meer 
evenwijdig aan de A4, die door middel van de twee opeenvolgende knikken bij de 
Gaag op elkaar aansluiten. Deze afwijkingen in het tracé krijgen zo een samenhang 
met de aanwezigheid van de Gaag. De scherpe richtingsverandering (uitgevoerd in 
opeenvolgende twee knikken) bij de zuid-west hoek bij Tanthof heeft herkenbare 
samenhang met de stedenbouwkundige structuur. Bovendien is hier een kruising met 
de A4 noodzakelijk door het “verlaten” van de bundeling. Gevolg is een opvallende 
“poort” over de snelweg. Deze poort zal voor de weggebruiker een duidelijk 
herkenbaar element zijn en de doorsnijding van Midden Delfland door de snelweg 
markeren.  
Een opvallende afwijking in veldlengte is aanwezig ter plaatse van de kruising met de 
Schie, hierdoor ontstaat een soort poorteffect. Omdat hier een begrijpelijke en 
ervaarbare aanleiding voor is, de Schie als historische vaarroute, wordt dit niet als 
negatief beoordeeld.  
Op het tracédeel tussen de spoorlijn Rotterdam-Delft en de A13 komen masten 
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met een licht afwijkende hoogte voor. Gezien de ruimtelijke context en het niet 
voorkomen van grote onderlinge variaties wordt dit slechts als licht negatief 
beoordeeld. 
De knikken tussen Pijnacker en Zoetermeer zijn minder vanzelfsprekend en minder 
passend bij het bovenlokale karakter van de lijn. Dat geldt in het bijzonder voor de 
scherpe knikken ter plaatse van de kruising van de groenblauwe slinger en de 
Berkelseboog in deelgebied 5. Ook de knik bij de A12 kent, anders dan de 
benadering van het schakelstation, geen duidelijke herkenbare aanleiding in het 
landschap.  
Variant 2.1b (de extra variant in deelgebied 2), die op iets grotere afstand de 
sportvelden ten zuiden van Delft ligt, heeft een kleine richtingsverandering ter plaatse 
van de spoorlijn. De noodzaak hiervoor is vanuit het landschap niet duidelijk, behalve 
dat een koppeling gelegd met het aftakpunt van de 150kV lijn. Hiermee is deze 
variant nagenoeg gelijkwaardig met variant 2.1a. 
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Beschrijving op hoofdlijnen per deelgebied  
1.1 2.1a 2.1b 3.3 4.3 5.2b 

Richtings-

veranderingen 

bij A4 

Wateringen 

zijn negatief  

Richtings-

veranderingen 

bij Gaag en 

kruising A4 

kennen een 

logische 

aanleiding en 

dragen niet bij 

aan negatieve 

beoordeling  

Enkele lichte 

afwijkingen  

Masthoogte 

variaties  

Duidelijke knik 

Masthoogte 

variaties 

Nvt  Nvt Enkele 

nadrukkelijke 

knikken, deels in 

korte 

opeenvolging  

  
Beoordeling per deelgebied 
1.1 2.1a 2.1b 3.3 4.3 5.2b 

-- - -- nvt nvt -- 
 

 
Lijn met beperkte afwijkingen in bundeling met A4 
(Visualisatie variant 1.1 vanaf het aquaduct van de Gaag over de A4, gezien richting 
noorden)  
 
Gebiedskarakteristiek 
Het karakter van de recreatieve groengebieden rond Delft en bij Pijnacker zal op 
lokaal niveau duidelijk worden beïnvloed. Door de aanwezigheid van de lijn zal het 
landschappelijke/natuurlijke karakter van de stadsrandzones veranderen en zal een 
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meer stedelijk stadspark (weliswaar met natuurwaarden) ontstaan.  
Het karakter van Midden Delfland en de Zuidpolder, als open gebieden, en de 
Groenblauwe slinger zal in beperkte mate beïnvloed worden door verandering van 
de randkarakteristiek. Vanuit Midden Delfland voegt de lijn zich wat betreft maat en 
schaal in de rand van Delft. De stadsrand zal van aanzien veranderen maar geen 
wezenlijk ander karakter krijgen.  
Het verdwijnen van de bestaande 150kV lijn zal ter plaatse een licht positief effect 
hebben. Het aftakpunt voor de 150kV lijn ter hoogte van de Kruithuisweg heeft 
ruimtelijk nauwelijks betekenis. De verlenging van de 150kV lijn zal een licht effect 
hebben op de situatie ter plaatse, maar in aansluiting op de bestaande lijn de 
gebiedskarakteristiek nauwelijks beïnvloeden. 
Alternatief 5.2b heeft een licht negatieve invloed op de randkarakteristiek van 
deelgebied 3 (het zicht op de westelijke rand van Pijnacker grenzend aan de 
Zuidpolder zal enigszins veranderen doordat de lijn aan de oostzijde boven deze 
relatief groene rand zichtbaar zal zijn) Dit effect is in beperkte mate meegenomen in 
de score van deelgebied 5 omdat dit het deelgebied is waar het lijnsegment 
voorkomt dat het effect veroorzaakt.  
De relatie tussen woongebieden (Tanthof, Pijnacker en Zoetermeer) en het 
omliggende landschap zal veranderen door de zichtbaarheid van de lijn vanuit de 
wijken. Hierdoor zal ook de relatie tussen Tanthof en Midden Delfland veranderen 
maar het karakter van de wijk zelf zal niet rechtstreeks beïnvloed worden.  
In algemene zin geldt dat waar een lijn langs een woonwijk loopt het aantal locaties 
waar de lijn geheel of deels zichtbaar zal zijn beperkt blijft. Dit is afhankelijk van de 
oriëntatie en het stratenpatroon in de stedelijke structuur. Op veel plaatsen zal de 
stedelijke bebouwing het zicht op de lijn (vanuit de openbare ruimte én vanuit de 
woningen) sterk beperken. Op die plaatsen echter waar de lijn zichtbaar is zal sprake 
zijn van een sterk negatieve beleving. De lijn wordt immers ervaren als een niet bij de 
woonomgeving passend element.  
De oostrand van Pijnacker gezien vanaf de groenblauwe slinger zal wezenlijk van 
karakter veranderen doordat de lijn dicht langs de stadsrand is gesitueerd. Er zal zich 
een aanzienlijk kontrast in maat en schaal aftekenen, terwijl er geen begrijpelijke 
samenhang met de rand van dit stedelijk gebied bestaat.  
Het stijgpunt bij de A13 voegt zich in de directe omgeving die hier in karakter vooral 
wordt bepaald door het “snelweglandschap” met de bijbehorende verzorgingsplaats.  
Het stijgpunt ten oosten van de Klapwijkseknoop bevindt zich net buiten de 
verknopingen van de verschillende infrastructuren en de daarmee samenhangende 
kunstwerken, technische voorzieningen en meubilair. Hoewel aansluitend bij het tracé 
van de N470 zal er een scherp contract ontstaan met de aanwezige stadsrand en de 
groene gebiedskarakteristiek van de Groenblauwe slinger.  
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Beschrijving op hoofdlijnen per deelgebied  
1.1 2.1a 2.1b 3.3 4.3 5.2b 

Lichte 

beïnvloeding 

rand-

karakteristiek 

Midden 

Delfland  

Lichte 

beïnvloeding 

rand-

karakteristiek 

Midden Delfland 

Beïnvloeding 

recreatieve 

groengebieden  

Lichte 

beïnvloeding 

rand-

karakteristiek 

Midden Delfland 

Beïnvloeding 

recreatieve 

groengebieden 

Lichte 

beïnvloeding 

rand-

karakteristiek 

Zuidpolder (lijn 

oostelijk van 

Pijnacker)  

Geen effecten Beïnvloeding 

randkarakteristiek 

grenzend aan 

GBS 

  
 
Beoordeling per deelgebied 
1.1 2.1a 2.1b 3.3 4.3 5.2b 

- -- -- 0 0 -- 
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Beperkte verandering van de randkarakteristiek van Midden Delfland(Visualisatie variant 
2.1a vanaf de Oostveenseweg ten zuiden van Delft, gezien richting noorden) 

 
Theoretisch zicht op de lijn vanuit de woonwijk Tanthof…. 

 
….In de praktijk echter slechts een minimale zichtbaarheid (Visualisatie variant 2.1a vanaf 
de weg Abtswoude in de Tanthof, gezien richting zuiden) 

 
Beperkte aanwezigheid van de lijn in het recreatiegebied Abtswoudsebos  
(Visualisatie variant 2.1a vanaf de weg Abtswoude ter plaatse van de rand van de Tanthof, 
gezien richting zuiden)  
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Specifieke elementen  
Er zijn geen specifieke elementen die op lijnniveau wezenlijk worden beïnvloed.  
 
Beoordeling per deelgebied 
1.1 2.1a 2.1b 3.3 4.3 5.2b 

0 0 0 nvt nvt 0 
 
4.3.3. Mastniveau  

 
 
Context elementen 
Op zeer korte afstand van een historische boerderij aan de Schie wordt een mast 
gesitueerd, waardoor de relatie van de boerderij met het landschap en de Schie 
wezenlijk beïnvloed zal worden. In de extravariant is deze afstand zelfs nog kleiner.  
In en nabij de stadsranden van Tanthof, Pijnacker en Zoetermeer zullen verschillende 
situaties ontstaan waar de masten op zeer korte afstand zullen worden gesitueerd 
van de woonomgeving en/of recreatieve wandel, fiets en speelplekken. Dit is ook van 
toepassing op de aanwezigheid van het opstijgpunt ten oosten van de 
Klapwijkseknoop. De pomphuisjes hebben lokaal een licht negatief effect op het 
landschap.  
Het verdwijnen van de bestaande 150kV lijn zal ter plaatse een licht positief effect 
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hebben maar niet opwegen tegen de negatieve effecten van de nieuwe lijn. 
 
Beschrijving op hoofdlijnen per deelgebied  
1.1 2.1a 2.1b 3.3 4.3 5.2b 

Geen effecten Mast dicht bij 

boerderij aan 

Schie  

Masten in woon- 

en recreatieve 

omgeving  

Mast zeer dicht 

bij boerderij aan 

Schie  

Masten in woon- 

en recreatieve 

omgeving 

nvt nvt Door opstijgpunt 

in recreatieve 

omgeving GBS 

zeer sterke 

beïnlvoeding 

  
Beoordeling per deelgebied 
1.1 2.1a 2.1b 3.3 4.3 5.2b 

0 --- --- nvt nvt --- 
 

 
Masten (en de eindmast ter plaatse van het station) in de nabijheid van de woonomgeving 
(Visualisatie variant 1.1 vanaf de Wateringseveldlaan, gezien richting zuiden)    

 
Mastposities in de recreatieve omgeving van Midden Delfland 
(Visualisatie variant 1.1 vanaf de Zouteveenseweg bij Negenhuizen ten zuidwesten van 
Delft, gezien richting noordoosten) 
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Door de positionering van masten op afstand van het lint van de Gaag blijft het karakter 
van het lint nagenoeg onaangetast 
(Visualisatie variant 1.1 vanaf de Gaag ten westen van de A4, gezien richting 
noordoosten.) 
 

 
Bij variant 2.1a en 2.1b  is de lijn vanuit de woonwijk de Tanthof op enkele locaties 
duidelijk zichtbaar maar zijn de mastposities slechts in beperkte mate in de woonomgeving 
aanwezig 
(Visualisatie variant 2.1a  vanaf de Azielaan in de Tanthof, gezien richting zuidwesten) 

 
Door mastposities op afstand van het lint van Abswoude heeft de lijn op mastniveau 
nauwelijks invloed 
(Visualisatie variant 2.1a  vanaf de weg Abtswoude ter hoogte van de rand van de Tanthof, 
gezien richting zuiden) 



 12 maart  2009 tennet 
 00211/00034/1847-C achtergrondrapport landschap mer zuidring randstad380 

jhon van veelen landschapsarchitect 

TAKEN Landschapsarchitectuur & Ecologie 103 

 
Kruising van de Schie 
(Visualisatie variant 2.1a  gezien vanaf de Schie ter plaatse van de stadsrand van Delft, 
gezien richting zuiden)  

 
Zichtbaarheid van masten vanuit de zuidelijke woonwijken van Zoetermeer 
(Visualisatie variant 5.2b  gezien vanaf de Natuursteenlaan aan de zuidrand van 
Zoetermeer, gezien richting zuiden)  
 
Fysieke aantasting  
Fysieke aantasting van specifieke elementen vindt niet plaats.  
Beoordeling per deelgebied 
1.1 2.1a 2.1b 3.3 4.3 5.2b 

0 0 0 0 0 0 
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4.4. Alternatief 2 Autonoom  

4.4.1. Tracéniveau  

 
 
Kwaliteit tracé 
Het tracé heeft, in geval van deelgebied variant 3.1b binnen de beperkingen van het 
plangebied een min of meer optimaal verloop met lange rechtstanden los van het 
lokale landschap. Er ontstaat daardoor een lijn met een bovenregionaal karakter dat 
aansluit bij de betekenis van de lijn als onderdeel van de nationale infrastructuur.  
Beoordeling  
0 
 
In geval van deelgebied variant 3.1a is, ook bij een goed vormgegeven 
deelgebiedovergang, sprake van een lichte afwijking van het optimale verloop. 
Beoordeling  
- 
 
Landschappelijk hoofdpatroon  
Het landschappelijk hoofdpatroon wordt voor beide varianten niet beïnvloed. 
 
Beoordeling  
0 
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4.4.2. Lijnniveau 

 
 
Afwijkingen  
Voor de deelgebieden 1 en 2 is de lijn gelijk aan het voorlopig voorkeursalternatief 
uit de startnotitie. 
In geval van de noordelijke autonome variant (2.2 3.1a en 4.1a/4.2) kent het traject 
zuidelijk van Delft slechts één kleine richtingsverandering ter plaatse van de spoorlijn. 
Wel komen diverse hoogteafwijkingen en veldlengtevariaties voor, die echter door de 
samenhang met structuurelementen weinig negatief effect hebben.  
Het tracé van variant 3.1b heeft een kleine richtingsverandering in het iets verdichte 
gebied bij de Ackerdijkse Plassen en kent overigens een nagenoeg optimaal verloop. 
Deelgebiedvariant 3.1a heeft enkele knikken, die weliswaar redelijk samenhangen met 
structuurelementen en het landschappelijk hoofdpatroon, maar in dit open gebied 
toch duidelijk herkenbaar zullen zijn. Deze variant wordt dan ook negatiever 
beoordeeld dan de variant 3.1b.  
Het tracé tussen de Klapwijkseknoop en het station Zoetermeer verloopt nagenoeg 
in een rechte lijn. Alleen ter plaatse van de Berkelseboog zijn twee opeenvolgende 
knikken met een duidelijke samenhang met dit historisch lint. De afwijking is fors 
maar passend. De passage van het kassengebied ten zuiden van Zoetermeer kent 
een nagenoeg optimaal verloop.  
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Beschrijving op hoofdlijnen per deelgebied  
1.1 2.1a/2.2 2.1b 3.1b 3.1a 4.1a/4.2 4.1b 5.1 

Richtings-

veranderingen 

bij A4 

Wateringen zijn

negatief  

Richtings-

veranderingen 

bij Gaag en 

kruising A4 

kennen een 

logische 

aanleiding  

Enkele lichte 

afwijkingen  

Masthoogte 

variaties  

Duidelijke knik 

Masthoogte 

variaties 

Enkele knik Enkele 

knikken  

In samenhang 

met 

landschapsstru

ctuur   

Enkele knik Geen effecten Enkele knik 

knikken bij 

Berkelseboog 

kennen een 

duidelijke 

aanleiding en 

beperkte 

invloed op 

beleving 

  
 
Beoordeling per deelgebied 
1.1 2.1a/2.2 2.1b 3.1b 3.1a 4.1a/4.2 4.1b 5.1 

-- - -- - -- - 0 - 
 
Gebiedskarakteristiek  
Het karakter van de recreatieve groengebieden rond Delft en bij Pijnacker zal op 
lokaal niveau duidelijk worden beïnvloed. Door de aanwezigheid van de lijn zal het 
landschappelijke/natuurlijke karakter van de stadrandzones veranderen en zal een 
meer stedelijk stadspark (weliswaar met natuurwaarden) ontstaan.  
Het verdwijnen van de bestaande 150kV lijn zal ter plaatse een licht positief effect 
hebben. Het aftakpunt voor de 150kV lijn ter hoogte van de Kruithuisweg heeft 
ruimtelijk nauwelijks betekenis. De verlenging van de 150kV lijn zal een licht effect 
hebben op de situatie ter plaatse, maar in aansluiting op de bestaande lijn de 
gebiedskarakteristiek nauwelijks beïnvloeden. 
Het karakter van de open gebieden van Midden Delfland, de Zuidpolder en in de 
groenblauwe slinger zal in beperkte mate beïnvloed worden. Variant 3.1b leidt echter 
tot een sterke beïnvloeding van de randkarakteristiek van de Zuidpolder Deze 
beïnvloeding van de randkarakteristiek doet zich tevens voor op het open gebied 
buiten het plangebied ten zuiden van Oude Leede. Variant 3.1a kruist de Zuidpolder 
meer centraal door de openheid, neemt afstand van de rand van Oude Leede en 
heeft daarmee minder invloed op de randkarakteristiek. De samenhang tussen de 
openheid en de randbegrenzingen zal minder worden beïnvloed en zal als geheel de 
aantasting van visuele karakteristiek van de Zuidpolder meer ontzien worden.  
In Midden Delfland voegt de lijn zich wat betreft maat en schaal in de rand van Delft. 
De stadsrand zal van aanzien veranderen maar geen wezenlijk ander karakter krijgen.  
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De relatie tussen Tanthof en Midden Delfland zal veranderen maar het karakter van 
de wijk zelf zal niet rechtstreeks beïnvloed worden.  
De relatie tussen woongebieden (Tanthof, Pijnacker-zuid in de Klapwijkseknoop en 
Zoetermeer) en het omliggende landschap zal veranderen door de zichtbaarheid van 
de lijn vanuit de wijken.  
Het aantal locaties waar de lijn geheel of deels zichtbaar zal zijn blijft beperkt. Dit is 
afhankelijk van de oriëntatie het stratenpatroon in stedelijke structuur. Op veel 
plaatsen zal de stedelijke bebouwing het zicht op de lijn (vanuit de openbare ruimte 
én vanuit de woningen) sterk beperken. Op die plaatsen echter waar de lijn zichtbaar 
is zal sprake zijn van een sterk negatieve beleving. De lijn wordt immers ervaren als 
een niet bij de woonomgeving passend element.  
Het karakter van het recreatieve groengebied van de Groenblauwe slinger en de 
groengebieden rond de Klapwijkse knoop zal door de relatieve openheid van dit 
gebied significant beïnvloed worden.  
Variant 4.1a/4.2 heeft door de loop langs de rand van Pijnacker slechts een beperkte 
invloed op de recreatieve groengebieden in de Klapwijkse knoop. Vanuit de het 
bebouwingslint van Oude Leede en vanuit de Klapwijkse knoop zal het zicht op Delft 
duidelijk wijzigen. Dit is bij variant 3.1a meer het geval dan bij 3.1b. Bij variant 3.1b zal, 
doordat de lijn dichter bij het lint staat, op meer plaatsen zicht onder de lijn door zijn. 
Voor zowel variant 3.1b als 3.1a geldt dat vanuit de Klapwijkse knoop het beeld in 
zuidwestelijke richting (naar Delft en Rotterdam) duidelijk wordt beïnvloed door het 
met de kijkrichting meelopen van de lijn. 
 
Beschrijving op hoofdlijnen per deelgebied  
1.1 2.1a/2.2 2.1b 3.1b 3.1a 4.1a/4.2 4.1b 5.1 

Lichte 

beïnvloeding 

rand-

karateristiek 

Midden 

Delfland 

beïnvloeding 

rand-

karakteristiek 

Midden 

Delfland 

Beïnvloeding 

recreatieve 

groengebieden 

beïnvloeding 

rand-

karakteristiek 

Midden 

Delfland 

Beïnvloeding 

recreatieve 

groengebieden 

Zeer sterke 

Beïnvloeding 

rand-

karakteristiek 

Zuidpolder 

Beïnvloeding 

rand-

karakteristiek 

Zuidpolder 

Lichte 

Beïnvloeding 

recreatieve 

groengebieden 

GBS 

Sterke 

beïnvloeding 

recreatieve 

groengebieden 

GBS 

Sterke 

beïnvloeding 

recreatieve 

groengebieden 

GBS 

  
Beoordeling per deelgebied 
1.1 2.1a/2.2 2.1b 3.1b 3.1a 4.1a/4.2 4.1b 5.1 

- -- -- --- -- - -- -- 
 
Specifieke elementen  
Het specifieke karakter van Oude Leede, als bebouwingslint grenzend aan de 
openheid van de Zuidpolder zal significant negatief beïnvloed worden. In subvariant 
3.1a is deze beïnvloeding minder.  
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Beschrijving op hoofdlijnen per deelgebied  
1.1 2.1a/2.2 2.1b 3.1b 3.1a 4.1a/4.2 4.1b 5.1 

Geen 

effecten 

Geen effecten Geen effecten Zeer sterke 

beïnvloeding 

lint Oude 

Leede  

Beïnvloeding 

Lint Oude 

Leede  

Geen effecten Geen effecten Geen effecten 

  
Beoordeling per deelgebied 
1.1 2.1a/2.2 2.1b 3.1b 3.1a 4.1a/4.2 4.1b 5.1 

0 0 0 --- -- 0 0 0 
 
4.4.3. Mastniveau  

 
 
Context elementen 
In en nabij de stadsranden van Tanthof, Pijnacker in de Klapwijkseknoop en 
Zoetermeer zullen verschillende situaties ontstaan waar de masten op zeer korte 
afstand zullen worden gesitueerd van de woonomgeving en recreatieve wandel, fiets 
en speelplekken. 
In geval van deelgebiedvariant 2.2 wordt nabij het lint van Abswoude op korte 
afstand een mastpositie gesitueerd waardoor het karakter van dit lint wezenlijk 
beïnvloed zal worden. In deze variant wordt De Schie gepasseerd doormiddel van 
een ‘portaal’ van twee kort bij elkaar staande masten die ieder dicht op de 
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naastgelegen linten staan. Binnen de plaatselijk bestaande industriële context van de 
Schie zal de invloed op het karakter van het lint echter beperkt zijn.  
In geval van deelgebiedvariant 2.1a wordt op zeer korte afstand van een historische 
boerderij aan de Schie een mast gesitueerd, waardoor de relatie van de boerderij 
met het landschap en de Schie wezenlijk beïnvloed zal worden. In de extravariant 
(2.1b) is deze afstand zelfs nog kleiner.  
Het verdwijnen van de bestaande 150kV lijn zal ter plaatse een licht positief effect 
hebben maar niet opwegen tegen de negatieve effecten van de nieuwe lijn. 
Dicht bij het lint van de Zuideindseweg is een mast gesitueerd. Dit zal het karakter 
van het lint duidelijke zal beïnvloeden. In variant 3.1a is deze afstand nog geringer.  
Ter plaatse van de kruising van de Berkelseboog komt een mast op korte afstand van 
de Noordeindseweg te staan waarmee de karakteristiek van dit lint wezenlijk 
beïnvloed zal worden. In de complexe situatie binnen de Klapwijkseknoop zullen 
enkele masten zeer op korte afstand van nieuwe infrastructuur (wegen, 
fiets/wandelpaden) komen. 
 
Beschrijving op hoofdlijnen per deelgebied  
1.1 2.1a 2.2 2.1b 3.1b 3.1a 4.1a/4.2 4.1b 5.1 

Geen 

effecten 

Mast dicht bij 

boerderij aan 

Schie  

Masten in 

woon- en 

recreatieve 

omgeving  

Masten in 

woon- en 

recreatieve 

omgeving  

Mast bij lint 

Abstwoude 

Mast zeer 

dicht bij 

boerderij aan 

Schie  

Masten in 

woon- en 

recreatieve 

omgeving 

Mast op 

korte afstand 

lint 

Zuideindse-

weg  

Mast op 

korte afstand 

lint 

Zuideindse-

weg   

Masten van 

invloed op 

woon- en 

recreatieve 

omgeving 

Masten van 

sterke 

invloed op 

woon- en 

recreatieve 

omgeving  

Sterke 

beïnvloeding 

door mast 

op korte 

afstand lint 

Berkelseboo

g 

  
Beoordeling per deelgebied 
1.1 2.1a 2.2 2.1b 3.1b 3.1a 4.1a/4.2 4.1b 5.1 

0 --- -- --- -- --- - -- -- 
 
Fysieke aantasting  
Fysieke aantasting van specifieke elementen vindt niet plaats. 
 
Beoordeling per deelgebied 
1.1 2.1a/2.2 2.1b 3.1b 3.1a 4.1a/4.2 4.1b 5.1 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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4.5.  Alternatief 3 Gebundeld  

4.5.1.  Tracéniveau  

 
 
Kwaliteit tracé 
Door een groot aantal richtingsveranderingen, dat bovendien vaak samenhangt met 
lokale situaties en slechts in beperkte mate met het landschappelijke hoofdpatroon, 
ontstaat een rommelige lijn, zonder eenheid die niet herkenbaar is als onderdeel van 
de nationale infrastructuur. Dit tracéverloop leidt tot veel afwijkingen waardoor de 
lijn opvallend aanwezig zal zijn en een zeer onrustig beeld zullen opleveren, in het 
bijzonder voor de weggebruikers van zowel de A4 als de N470. 
Het tracédeel in deelgebied 5 heeft voor beide varianten (5.2a en 5.2b) een verloop 
dat sterk samenhangt met het lokale landschap, waardoor het bovenregionale 
karakter verder verzwakt wordt. Dit tracéverloop leidt tot veel afwijkingen waardoor 
de lijn opvallend aanwezig zal zijn.   
 
Beoordeling  
--- 
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Bundeling met de A4 en knik in samenhang met het landschappelijk hoofdpatroon 
(Visualisatie variant1.2 vanaf het viaduct van de Kruithuisweg over de A4, gezien richting 
zuiden.)     

 
Rommelig verloop in de Zuidpolder als gevolg van bundeling met de N470; de samenhang 
tussen individuele masten en de lijn als geheel is niet meer ervaarbaar en verschillende 
losse onderdelen veroorzaken veel visuele onrust 
(Visualisatie variant 3.2 vanaf de Zuideindseweg ter plaatse van de kruising met de N470, 
gezien richting zuidoosten.)  
 
Landschappelijk hoofdpatroon  
Het landschappelijk hoofdpatroon wordt niet beïnvloed. 
 
Beoordeling  
0 
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4.5.2. Lijnniveau  

 
 
Afwijkingen  
De lijn heeft in deelgebied 1 een slingerend en onrustig verloop als gevolg van een 
groot aantal aantal relatief kleine richtingsveranderingen. Dit wordt nog versterkt 
door afwijkingen in veldlengte. Tezamen zorgen deze afwijkingen, mede gezien de 
context van openheid en aanwezigheid van belangrijke infrastructuur, voor een sterke 
verrommeling  
Het traject zuidelijk van Delft kent slechts één kleine richtingsverandering ter plaatse 
van de spoorlijn. Wel komen diverse hoogteafwijkingen en veldlengtevariaties voor, 
die echter door de samenhang met structuurelementen weinig negatief effect 
hebben.  
De Het tracé in bundeling met de N470, alsmede de variant 5.2b in deelgebied 5 
vertonen nog enkele afwijkingen in aanvulling op de afwijkingen als gevolg van 
bundeling. Het aanvullende negatieve effect hiervan is echter beperkt omdat de 
knikken die voortkomen uit het traceringsprincipe reeds tot een sterk rommelig en 
complex beeld leiden.    
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Beschrijving op hoofdlijnen per deelgebied  
1.2 2.2 3.2 4.1a/4.2 5.2a 5.2b 

Knikken bij kruising 

A4 Wateringen  

Talrijke knikken bij 

bundeling A4  

Afwijkingen, maar in 

samenhang met 

structuurelementen  

Naast afwijkingen die

het gevolg zijn van 

bundeling nog 

enkele knikken 

Enkele knik  Naast afwijkingen die 

het gevolg zijn van 

bundeling nog enkele 

knikken 

Naast afwijkingen die 

het gevolg zijn van 

bundeling nog enkele 

knikken deels in 

korte opeenvolging  

 
Beoordeling per deelgebied 
1.2 2.2 3.2 4.1a/4.2 5.2a 5.2b 

--- - - - - -- 
 

 
Lijn met veel kleine knikken in bundeling met A4 
(Visualisatie variant 1.2 vanaf het aquaduct van de Gaag over de A4, gezien richting 
noorden) 
 
Gebiedskarakteristiek  
Het karakter van de recreatieve groengebieden rond Delft en bij Pijnacker zal op 
lokaal niveau duidelijk beïnvloed worden. Door de aanwezigheid van de lijn zal het 
landschappelijke/natuurlijke karakter van de stadrandzones veranderen en zal een 
meer stedelijk stadspark (weliswaar met natuurwaarden) ontstaan.  
Het verdwijnen van de bestaande 150kV lijn zal ter plaatse een licht positief effect 
hebben. Het aftakpunt voor de 150kV lijn ter hoogte van de Kruithuisweg heeft 
ruimtelijk nauwelijks betekenis. De verlenging van de 150kV lijn zal een licht effect 
hebben op de situatie ter plaatse, maar in aansluiting op de bestaande lijn de 
gebiedskarakteristiek nauwelijks beïnvloeden. 
Het karakter van de open gebieden van Midden Delfland, de Zuidpolder en in de 
Groenblauwe slinger zal in beperkte mate beïnvloed worden door verandering van 
de randkarakteristiek. In Midden Delfland voegt de lijn zich wat betreft maat en 
schaal in de rand van Delft. De stadsrand zal van aanzien veranderen maar geen 
wezenlijk ander karakter krijgen.  
Zowel variant 5.2a als 5.2b hebben heeft een licht negatieve invloed op de 
randkarakteristiek van deelgebied 3 (het zicht op de westelijke rand van Pijnacker 
grenzend aan de Zuidpolder zal enigszins veranderen doordat de lijn aan de 
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oostzijde boven deze relatief groene rand zichtbaar zal zijn) dit effect is in beperkte 
mate meegenomen in de score van deelgebied 5 omdat dit het deelgebied is waar 
het lijnsegment voorkomt dat het effect veroorzaakt.  
De relatie tussen Tanthof en Midden Delfland zal veranderen maar het karakter van 
de wijk zelf zal niet rechtstreeks beïnvloed worden.  
De relatie tussen woongebieden (Tanthof, Pijnacker-zuid in de Klapwijkseknoop en 
Zoetermeer) en het omliggende landschap zal veranderen door de zichtbaarheid van 
de lijn vanuit de wijken.  
Het aantal locaties waar de lijn geheel of deels zichtbaar zal zijn blijft beperkt. Dit is 
afhankelijk van de oriëntatie het stratenpatroon in stedelijke structuur. Op veel 
plaatsen zal de stedelijke bebouwing het zicht op de lijn (vanuit de openbare ruimte 
én vanuit de woningen) sterk beperken. Op die plaatsen echter waar de lijn zichtbaar 
is zal sprake zijn van een sterk negatieve beleving. De lijn wordt immers ervaren als 
een niet bij de woonomgeving passend element. 
Voor de beleving van het karakter van de Zuidpolder zal met name ook de 
beïnvloeding van het silhouet van Delft en Den Haag voor een significant negatief 
effect zorgen. De aan de stadsrand gekoppelde lijn zal een geheel gaan vormen met 
deze silhouetten. 
 
Beschrijving op hoofdlijnen per deelgebied  
1.2 2.2 3.2 4.1a/4.2 5.2a 5.2b 

Lichte beïnvloeding 

randkarakteristiek 

Midden Delfland 

Lichte beïnvloeding 

randkarakteristiek 

Midden Delfland 

Beïnvloeding 

recreatieve 

groengebieden 

Zeer sterke 

beïnvloeding 

randkarakteristiek 

Zuidpolder 

Beïnvloeding 

recreatieve 

groengebieden GBS 

Beïnvloeding 

randkarakteristiek 

grenzend aan GBS  

Beïnvloeding 

randkarakteristiek 

grenzend aan GBS 

 
Beoordeling per deelgebied 
1.2 2.2 3.2 4.1a/4.2 5.2a 5.2b 

- -- --- - -- -- 
 
 

 
Beperkte beïnvloeding van de randkarakteristiek van Midden Delfland 
(Visualisatie variant 2.2 vanaf de Oostveenseweg ten zuiden van Delft, gezien richting 
noorden) 
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Beperkte zichtbaarheid van de lijn vanuit woongebieden 
 (Visualisatie variant 2.2 vanaf de weg Abtswoude in de Tanthof, gezien richting zuiden.) 

 
Sterke beïnvloeding van de randkarakteristiek van de open Zuidpolder 
(Visualisatie variant 3.2 vanaf het lint van Oude Leede, gezien richting noordwesten)  
 
Specifieke elementen  
Specifieke elementen worden op lijnniveau niet beïnvloed.  
 
Beoordeling per deelgebied 
1.2 2.2 3.2 4.1a/4.2 5.2a 5.2b 

0 0 0 0 0 0 
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4.5.3. Mastniveau  

 
 
Context elementen 
De rijksmonumentale boerderijen in de Harnaschpolder worden op relatief grote 
afstand gepasseerd. Gezien het feit dat de relatie met de openheid van Midden 
Delfland, door de geluidsschermen hier reeds verbroken is, is van een negatieve 
beïnvloeding geen sprake.   
In en nabij de stadsranden van Tanthof, Pijnacker in de Klapwijkseknoop en 
Zoetermeer zullen met name bij Tanthof meerdere situaties ontstaan waar de 
masten op zeer korte afstand van, en zelfs in,  de woonomgeving en recreatieve 
wandel, fiets en speelplekken zijn gesitueerd. 
Het verdwijnen van de bestaande 150kV lijn zal ter plaatse een licht positief effect 
hebben maar niet opwegen tegen de negatieve effecten van de nieuwe lijn. 
Nabij het lint van Abswoude is op korte afstand een mastpositie gesitueerd 
waardoor het karakter van dit lint wezenlijk beïnvloed zal worden.  
De Schie wordt gepasseerd doormiddel van een ‘portaal’ van twee kort bij elkaar 
staande masten die ieder dicht op de naastgelegen linten staan. Binnen de plaatselijk 
bestaande industriële context van de Schie zal de invloed op het karakter van het lint 
echter beperkt zijn. De voormalige kasteelheuvel (motte) in de Zuidpolder wordt op 
relatief korte afstand gepasseerd. Gezien de aard van dit object (alleen nog zichtbaar 
door het bijzondere slotenpatroon) zal dit op de beleving geen invloed hebben.  
In variant 5.2a is op korte afstand van het lint van de Kleihogt een mast gesitueerd. 
Dit zal het karakter van dit lint substantieel beïnvloeden.  
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Beschrijving op hoofdlijnen per deelgebied  
1.2 2.2 3.2 4.1a/4.2 5.2a 5.2b 

Geen effecten Masten in woon- en 

recreatieve 

omgeving  

Mast bij lint 

Abstwoude  

Geen effecten Masten van invloed 

op woon- en 

recreatieve 

omgeving 

Sterke beïnvloeding 

door masten in 

woon- en recreatieve 

omgeving 

Mast bij lint Kleihogt  

Sterke beïnvloeding 

door masten in 

woon- en recreatieve 

omgeving 

 

 
Beoordeling per deelgebied 
1.2 2.2 3.2 4.1a/4.2 5.2a 5.2b 

0 -- 0 - -- -- 
 
 

 
Het karakter van de Gaag blijft onaangetast  
(Visualisatie variant 1.2 vanaf de Gaag ten westen van Delft, gezien richting noordoosten)   

 
Aanwezigheid van masten in recreatieve groengebieden 
(Visualisatie variant 2.2 vanaf de Zouteveenseweg bij Negenhuizen ten zuidwesten van 
Delft, gezien richting noordoosten) 
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In variant 2.2 nadrukkelijke aanwezigheid van masten in de woonomgeving van de Tanthof 
(Visualisatie variant 2.2 vanaf de Azielaan in de Tanthof, gezien richting zuidwesten) 

 
Door mastpositie duidelijke beïnvloeding van het lint van Abswoude 
(Visualisatie variant 2.2 vanaf de weg Abtswoude ter hoogte van de zuidrand van Delft, 
gezien richting zuiden) 

 
Zichtbaarheid van masten vanuit de zuidelijke woonwijken van Zoetermeer 
(Visualisatie variant 5.2a  vanaf de natuursteenlaan in Zoetermeer, gezien richting zuiden) 
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Fysieke aantasting  
Fysieke aantasting van specifieke elementen vindt niet plaats 
 
Beoordeling per deelgebied 
1.2 2.2 3.2 4.1a/4.2 5.2a 5.2b 

0 0 0 0 0 0 
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4.6.  Alternatief 4 Kabeltracé 

4.6.1. Tracéniveau  

 
 
Kwaliteit tracé 
Niet van toepassing  
 
Beoordeling  
0 
 
Landschappelijk hoofdpatroon 
Niet van toepassing 
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4.6.2. Lijnniveau  

 
Afwijkingen  
 
Beoordeling per deelgebied 
1.3 2.3 3.3 4.3 5.3 
nvt nvt nvt nvt nvt 
  
Gebiedskarakteristiek 
Door het ontstaan van een beplantingsloze strook zal het karakter van het 
recreatieve groengebied in het Abswoudse bos in beperkte mate beïnvloed worden.  
 
Beschrijving op hoofdlijnen per deelgebied  
1.3 2.3 3.3 4.3 5.3 
Geen effecten Beplantingsloze 

strook in 

Abswoudse bos  

Geen effecten  Geen effecten Geen effecten 

 
Beoordeling per deelgebied 
1.3 2.3 3.3 4.3 5.3 
0 - 0 0 0 
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Specifieke elementen 
 
Beoordeling per deelgebied   
1.3 2.3 3.3 4.3 5.3 
nvt nvt nvt nvt nvt 
 
4.6.3. Mastniveau  

Context elementen 
De pomphuisjes hebben lokaal een licht negatief effect op het landschap. Dit is 
echter nihil.   
 
Beoordeling per deelgebied 
1.3 2.3 3.3 4.3 5.3 
nvt nvt nvt nvt nvt 
 
Fysieke aantasting 
Uitgaande van het plaatselijke gebruik van boringen en het terugbrengen van reliëf 
en substraat in de oorspronkelijke toestand zal van definitieve fysieke aantasting geen 
sprake zijn. 
 
Beoordeling per deelgebied 
1.3 2.3 3.3 4.3 5.3 
0 0 0 0 0 
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4.7. Voorkeursalternatief  

4.7.1. Tracéniveau  

 
 
Kwaliteit tracé 
Het tracé kent een verkabeld gedeelte, ter plaatse van de westrand van de Tanthof, 
het Abswoudsebos, de Zuidpolder, de Klapwijkseknoop en de Groenblauwe slinger 
grenzend aan de oostrand van Pijnacker. Het bestaat hierdoor uit een tweetal min of 
meer onafhankelijke lokale tracés en ontbeert een duidelijk bovenregionaal karakter. 
Het westelijke stijgpunt valt  niet logisch samen met het landschappelijke 
hoofdpatroon. Het oostelijke stijgpunt kent een redelijk logische samenhang met de 
begrenzing van de Groenblauwe slinger. Het tracédeel in deelgebied 5 (van de 
noordelijke rand van de Groenblauwe slinger tot station Zoetermeer) heeft een 
verloop dat sterk samenhangt met het lokale landschap, waardoor het 
bovenregionale karakter verder verzwakt wordt. 
Beoordeling  
-- 
 
Landschappelijk hoofdpatroon  
Beïnvloeding van het landschappelijk hoofdpatroon vindt niet plaats.  
Beoordeling  
0 
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4.7.2. Lijnniveau  

 
 
Afwijkingen 
De lijn heeft in deelgebied 1 een slingerend en onrustig verloop als gevolg van een 
groot aantal relatief kleine richtingsveranderingen. Dit wordt nog versterkt door 
afwijkingen in veldlengte. Tezamen zorgen deze afwijkingen, mede gezien de context 
van openheid en aanwezigheid van belangrijke infrastructuur, voor een sterke 
verrommeling. 
 
De knikken tussen Pijnacker en Zoetermeer zijn minder vanzelfsprekend en minder 
passend bij het bovenlokale karakter van de lijn. Dat geldt in het bijzonder voor de 
scherpe knikken ter plaatse van de kruising van de groenblauwe slinger en de 
Berkelseboog in deelgebied 5.  
 
Beschrijving op hoofdlijnen per deelgebied  
1.1 2.3 3.3 4.3 5.2b 

Knikken bij kruising 

A4 Wateringen  

Talrijke knikken bij 

bundeling A4 

Nvt Nvt  Nvt Enkele nadrukkelijke 

knikken 
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Beoordeling per deelgebied 
1.1 2.3 3.3 4.3 5.2b 

--- nvt nvt nvt -- 
 
Gebiedskarakteristiek 
Het karakter van Midden Delfland, als open gebied, zal in beperkte mate beïnvloed 
worden door verandering van de randkarakteristiek.  
Het verdwijnen van de bestaande 150kV lijn zal ter plaatse een licht positief effect 
hebben. Het aftakpunt voor de 150kV lijn ter hoogte van de Kruithuisweg heeft 
ruimtelijk nauwelijks betekenis. De verlenging van de 150kV lijn zal een licht effect 
hebben op de situatie ter plaatse, maar in aansluiting op de bestaande lijn de 
gebiedskarakteristiek nauwelijks beïnvloeden. 
Vanuit Midden Delfland voegt de lijn zich wat betreft maat en schaal in de rand van 
Delft. De stadsrand zal van aanzien veranderen maar geen wezenlijk ander karakter 
krijgen. Het stijg- en daalpunt net ten zuiden van de Kruithuisweg zal enige invloed 
hebben op de gebiedskarakteristiek van de recreatieve groengebieden ten westen 
van Delft. 
Door het ontstaan van een beplantingsloze strook zal het karakter van het 
recreatieve groengebied in het Abswoudse bos in beperkte mate beïnvloed worden.  
De relatie tussen woongebieden bij Zoetermeer en het omliggende landschap zal 
veranderen door de zichtbaarheid van de lijn vanuit de wijken.  
Het aantal locaties waar de lijn geheel of deels zichtbaar zal zijn blijft beperkt. Dit is 
afhankelijk van de oriëntatie het stratenpatroon in stedelijke structuur. Op veel 
plaatsen zal de stedelijke bebouwing het zicht op de lijn (vanuit de openbare ruimte 
én vanuit de woningen) sterk beperken. Op die plaatsen echter waar de lijn zichtbaar 
is zal sprake zijn van een sterk negatieve beleving. De lijn wordt immers ervaren als 
een niet bij de woonomgeving passend element. 
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Beschrijving op hoofdlijnen per deelgebied  
1.1 2.3 3.3 4.3 5.2b 

Lichte beïnvloeding 

rand-karakteristiek 

Midden Delfland  

Beplantingsloze 

strook in 

Abswoudse bos 

Geen effecten Geen effecten Lichte beinvloeding 

woongebieden 

Zoetermeer  

  
Beoordeling per deelgebied   
1.1 2.3 3.3 4.3 5.2b 

- - 0 0 - 
 
Specifieke elementen  
Er zijn geen specifieke elementen die op lijnniveau wezenlijk worden beïnvloed.  
 
Beoordeling per deelgebied 
1.1 2.3 3.3 4.3 5.2b 

0 nvt nvt nvt 0 
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4.7.3. Mastniveau  

 
 
 
Context elementen 
De rijksmonumentale boerderijen in de Harnaschpolder worden op relatief grote 
afstand gepasseerd. Gezien het feit dat de relatie met de openheid van Midden 
Delfland, door de geluidsschermen hier reeds verbroken is, is van een negatieve 
beïnvloeding geen sprake.   
In en nabij de stadsrand van Zoetermeer zullen meerdere situaties ontstaan waar de 
masten op zeer korte afstand van, en zelfs in, de woonomgeving en recreatieve 
wandel, fiets en speelplekken zijn gesitueerd. 
Het opstijgpunt in deelgebied 5 ligt hier buiten de Groenblauwe slinger, en op enige 
afstand van de woonomgeving, maar wel in het verlengde van een stedelijke 
parkzone. De pomphuisjes hebben lokaal een licht negatief effect op het landschap.  
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Beschrijving op hoofdlijnen per deelgebied  
1.1 2.3 3.3 4.3 5.2b 

geen effecten  nvt nvt nvt Masten en 

opstijgpunt in 

woonomgeving 

  
Beoordeling per deelgebied   
1.1 2.3 3.3 4.3 5.2b 

0 nvt nvt nvt -- 
 
Fysieke aantasting  
Fysieke aantasting van specifieke elementen vindt niet plaats.  
 
Beoordeling per deelgebied 
1.1 2.3 3.3 4.3 5.2b 

0 0 0 0 0 
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4.8. Effecten verplaatsing station Zoetermeer  

De verplaatsing van station Zoetermeer leidt op twee fronten tot andere 
landschappelijke effecten. Enerzijds betekent het de bouw van een station op een 
geheel nieuwe locatie in plaats van uitbreiding van de bestaande stationslocatie. 
Anderzijds maakt de andere stationslocatie een andere tracering van de lijnen nodig.  
 
Wenselijk zou zijn de varianten voor de benadering van de nieuwe stationlocatie 
onder te brengen bij de integrale tracévarianten zoals die eerder voor de gehele 
Zuidring beoordeeld zijn. Voor dit moment is echter een beoordeling als losse 
segmenten gekozen die in beginsel vrij met de integrale varianten te combineren zijn. 
Hierbij zijn de mogelijkheden benoemd als directe variant en indirecte variant (met 
een extra knik ten oosten van de HSL).  
Uitgangspunt is dat in het aansluitende deel van de Noordring slechts één variant is. 
De beoordelingen zijn niet gegeven als beoordeling van de verplaatsing van het 
station maar als beoordeling van het geheel van de nieuwe situatie die hierdoor 
ontstaat. 
 
Tracéniveau  
 
Beoordelingscriterium Kwaliteit tracé 
De gevolgen op tracéniveau van de nieuwe locatie van het station zijn eigenlijk niet 
alleen voor de Zuidring afzonderlijk te bekijken ook de aansluiting op de Noordring 
moet mee in beschouwing genomen worden.  
Het is echter zo dat in beide varianten soort zigzagbeweging in de lijn ontstaat.. 
Gevolg van de stationsverplaatsing voor de autonome integrale variant (met 
deelgebiedvariant 5.3) is in elk geval dat in de Zuidring het autonome karakter sterk 
vermindert. Immers er is geen alternatief waarbij vanuit de Klapwijkse Knoop direct 
op het station aangesloten wordt. 
 
Beoordeling  
- 
In combinatie met de overige integrale varianten zal de kwaliteit van het tracé niet 
wezenlijk anders zijn  
 
Beoordeling  
Gelijk aan de oorspronkelijke integrale variant  
 
Beoordelingscriterium Landschappelijk hoofdpatroon  
Beïnvloeding van het landschappelijk hoofdpatroon vindt niet plaats.  
Beoordeling  
0 
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Lijnniveau  
 
Beoordelingscriterium Afwijkingen 
De directe variant kent geen extra afwijkingen naast de knik die op tracéniveau 
beoordeeld is.  
 
Beoordeling  
Gelijk aan oorspronkelijke alternatieven in deelgebied 5   
 
De indirecte variant kent een extra knik die samenhangt met de aanwezigheid van de 
HSL en bovendien in de toekomstige context van kassen, bedrijven en de 
aanwezigheid van het station beperkt ervaarbaar zal zijn.  
 
Beoordeling  
Gelijk aan oorspronkelijke alternatieven in deelgebied 5 
 
Beoordelingscriterium Gebiedskarakteristiek 
Beide varianten leveren een lijn op die door een gebied met kassen en bedrijven 
loopt. Binnen deze setting heeft de lijn nagenoeg geen invloed op de 
gebiedskarakteristiek.  
De nieuwe locatie van het station heeft tot gevolg dat er in plaats van één grote 
gecombineerde stationslocatie twee afzonderlijke stationslocaties ontstaan. Binnen de 
setting van het bedrijventerrein is de invloed hiervan op de gebiedskarakteristiek 
echter beperkt. 
 
Beoordeling  
Gelijk aan oorspronkelijke alternatieven in deelgebied 5   
 
Beoordelingscriterium Specifieke elementen  
Beïnvloeding van specifieke elementen vindt niet plaats.  
 
Beoordeling  
Gelijk aan oorspronkelijke alternatieven in deelgebied 5   
 
Mastniveau  
 
Beoordelingscriterium Context elementen 
Beïnvloeding van specifieke elementen vindt niet plaats.  
 
Beoordeling  
Gelijk aan oorspronkelijke alternatieven in deelgebied 5   
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Beoordelingscriterium Fysieke aantasting  
Fysieke aantasting van specifieke elementen vindt niet plaats.  
 
Beoordeling  
Gelijk aan oorspronkelijke alternatieven in deelgebied 5   
 
Aanvullende opmerking  
In de indirecte variant is eigenlijk sprake van bundeling met de HSL vanaf de eerste 
mast oostelijk van de HSL. Het is van belang de uitvoering hiervan in relatie tot de 
Noordring te bekijken.  
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4.9. Overzicht effecten 

De integrale tracés zijn alleen beoordeeld m.b.v. de criteria op tracéniveau.  

   VVA Aut 3.1b Aut 3.1a Gebundeld Kabeltracé 

 

 

 

VT 

Tracé Kwaliteit tracé --  0 - --- 0 -- 
  Landsch.hoofdpatroon 0 0 0 0   0 
 
Er wordt geen totaalbeoordeling voor het hele integrale tracé gegeven voor criteria 
op lijn en mastniveau; deze zijn alleen per deelgebied beoordeeld. 
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 Deelgebieden 1     2       3       4     5       

 VVA 1,1    
2,1
a  

2.1 
b   3,3     4,3    

5,2
b     

Lijn Plaatselijke afwijkingen --     -  --               --      
  Gebiedskarakteristiek -    --   --    0     0    --      
  Specifieke elementen 0    0  0              0     
Mast Context elementen 0    ---  ---              ---     
  Fysieke aantasting 0     0   0   0       0     0       

 Autonoom 1,1    
2,1
a  

2.1 
b      

3,1
b 

3,1
a   

4,1
a/ 
4.2 

4,1
b    5,1   

Lijn Plaatselijke afwijkingen --     -  --       -  --    -  0    -   
  Gebiedskarakteristiek -    --   --       --- --    - --     --    
  Specifieke elementen 0    0  0      --- --    0 0    0   
Mast Context elementen 0    ---  ---      --  ---   - --     --    
  Fysieke aantasting 0     0   0       0 0   0 0     0   

 Gebundeld  1,2     
2,
2      3,2      

4.1
a/ 
4,2   

5,2
b 

5,2
a    

Lijn Plaatselijke afwijkingen  ---     -      -      -  --  -    
  Gebiedskarakteristiek  -     --       ---      -    --  --     
  Specifieke elementen  0     0      0      0   0 0    
Mast Context elementen  0     --       0      -   --- --     
  Fysieke aantasting   0     0       0       0   0 0     

 Kabeltracé   1,3     2,3 3,1     4,1        
5,2
b 

Lijn Plaatselijke afwijkingen                            
  Gebiedskarakteristiek   0     - 0     0        0 
  Specifieke elementen                            
Mast Context elementen                            
  Fysieke aantasting     0       0 0       0           0 

 

Voorkeursalternati
ef   1,2      2,3 3,1     4,1    5,1    

Lijn Plaatselijke afwijkingen  ---                   --     
  Gebiedskarakteristiek  -      - 0     0    -     
  Specifieke elementen  0                   0    
Mast Context elementen  -                   --    
  Fysieke aantasting  0        0 0       0     0    
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4.9.1. Deelgebied 1  

 1.1 1.2 1.3 

Afwijkingen  Richtingsveranderingen bij

A4 Wateringen zijn 

negatief  

Richtingsveranderingen bij

Gaag en kruising A4 

kennen een logische 

aanleiding en dragen niet 

bij aan negatieve 

beoordeling 

Knikken bij kruising A4 

Wateringen  

Talrijke knikken bij 

bundeling A4 

Nvt  

Gebiedskarakteristiek  Lichte beïnvloeding rand-

karakteristiek Midden 

Delfland 

Lichte beïnvloeding 

randkarakteristiek Midden 

Delfland 

Geen effecten  

Elementen lijnniveau  Geen effecten Geen effecten  Nvt  

Elementen mastniveau  Geen effecten  Geen effecten  Nvt  

Fysieke aantasting  Geen effecten  Geen effecten  Geen effecten  

 
4.9.2. Deelgebied 2  

 2.1a 2.1b 2.2 2.3 

Afwijkingen  Enkele lichte 

afwijkingen  

Masthoogte 

variaties 

Duidelijke knik 

Masthoogte 

variaties 

Afwijkingen maar 

in samenhang met 

structuurelemente

n  

Nvt  

Gebiedskarakteristiek  Lichte beïnvloeding 

randkarakteristiek 

Midden Delfland  

Beïnvloeding 

recreatieve 

groengebieden 

Lichte beïnvloeding 

randkarakteristiek 

Midden Delfland  

Beïnvloeding 

recreatieve 

groengebieden 

Lichte 

beïnvloeding 

randkarakteristiek 

Midden Delfland  

Beïnvloeding 

recreatieve 

groengebieden 

Beplantingsloze 

strook in 

Abswoudse bos 

Elementen lijnniveau  Geen effecten Geen effecten Geen effecten  Nvt  

Elementen mastniveau  Mast dicht bij 

boerderij aan Schie 

Masten in woon en 

recreatieve 

omgeving 

Mast zeer dicht bij 

boerderij aan Schie 

Masten in woon en 

recreatieve 

omgeving 

Masten in woon 

en recreatieve 

omgeving  

Mast bij lint 

Abstwoude 

Nvt  

Fysieke aantasting  Geen effecten  Geen effecten Geen effecten Geen effecten 
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4.9.3. Deelgebied 3  

 3.3 3.2 3.1b 3.1a 

Afwijkingen  Nvt Naast afwijkingen 

die het gevolg zijn 

van bundeling nog 

enkele knikken 

Enkele knik  Enkele knikken  

In samenhang met 

landschapsstructuur 

  

Gebiedskarakteristiek  Lichte beïnvloeding 

rand-karakteristiek 

Zuidpolder (lijn 

oostelijk van 

Pijnacker) 

Zeer sterke 

beïnvloeding 

randkarakteristiek 

Zuidpolder 

Zeer sterke 

Beïnvloeding rand-

karakteristiek 

Zuidpolder 

Beïnvloeding rand-

karakteristiek 

Zuidpolder 

Elementen lijnniveau  Nvt  Geen effecten  Zeer sterke 

beïnvloeding lint 

Oude Leede 

beïnvloeding Lint 

Oude Leede 

Elementen mastniveau  Nvt  Geen effecten Mast op korte 

afstand lint 

Zuideindseweg 

Mast op zeer korte 

afstand lint 

Zuideindse-weg 

Fysieke aantasting  Geen effecten  Geen effecten Geen effecten Geen effecten 

 
4.9.4. Deelgebied 4  

 4.3 4.1a/4.2 4.1b 

Afwijkingen  Nvt Enkele knik Geen effecten 

Gebiedskarakteristiek  Geen effecten  Beïnvloeding recreatieve 

groengebieden GBS  

Sterke beïnvloeding 

recreatieve 

groengebieden GBS  

Elementen lijnniveau  Nvt  Geen effecten  Geen effecten  

Elementen mastniveau  Nvt  Masten van invloed op  

woon- en recreatieve 

omgeving 

Masten van sterke invloed 

op woon- en recreatieve 

omgeving 

Fysieke aantasting  Geen effecten  Geen effecten  Geen effecten  
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4.9.5. Deelgebied 5  

 5.2b 5.2a 5.1 5.3 

Afwijkingen  Enkele 

nadrukkelijke 

knikken, deels in 

korte opeenvolging 

Naast afwijkingen 

die het gevolg zijn 

van bundeling nog 

enkele knikken 

Enkele knik 

knikken bij 

Berkelseboog 

kennen een 

duidelijke 

aanleiding en 

beperkte invloed 

op beleving 

Nvt  

Gebiedskarakteristiek  Sterke beïnvloeding

randkarakteristiek 

grenzend aan GBS 

Sterke beïnvloeding

randkarakteristiek 

grenzend aan GBS 

 

Sterke 

beïnvloeding van 

recreatieve 

groengebieden 

GBS  

Geen effecten  

Elementen lijnniveau Geen effecten  Geen effecten  Geen effecten  Nvt  

Elementen mastniveau  Door Opstijgpunt 

in recreatieve 

omgeving GBS zeer

sterke beïnvloeding 

Sterke beïnvloeding

door Masten in 

woon en 

recreatieve 

omgeving  

Mast bij lint 

Kleihogt 

Sterke 

beinvloeding door 

Mast op korte 

afstand lint 

Berkelseboog 

Nvt  

Fysieke aantasting  Geen effecten  Geen effecten  Geen effecten  Geen effecten  
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5. Mitigerende en compenserende maatregelen 

 
 
Relevante mitigende maatregelen:  
• Herziening inrichting / landschapsbouw Abswoudsebos  
• Aanpassen inrichtingsplan Groenblauwe slinger  
• Aanpassing van situering, oriëntatie en vormgeving van pomphuisjes  
 
Herinrichting Abswoudse bos (deelgebied 2) 
In het gebied zijn een aantal wandel en fietspaden aanwezig. De zichtbaarheid van de 
lijn en met name de nabijheid van de mastvoeten kan door het zorgvuldig 
aanbrengen van beplantingen en/of het wijzigen van het tracé van paden plaatselijk 
worden verminderd. Dat betekent dat de negatieve beoordeling op het criterium: 
Beïnvloeding van samenhang tussen specifieke elementen en hun context (element 
mastniveau) deels kan worden gemitigeerd. 
 
Scoreverandering: 
Voor bovengrondse varianten valt de verbetering buiten de nauwkeurigheid van de 
gehanteerde 7-punts schaal. 
Voor de ondergrondse variant is een verschuiving van – naar 0 mogelijk. Dit heeft 
geen gevolgen voor de rangorde. 
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Planaanpassing Groen Blauwe Slinger 
Voor het gebied zijn inrichtingsplannen opgesteld. Deze plannen gaan uit van een 
ontwikkeling naar een recreatiegebied met belangrijke natuurwaarden. De plannen 
zijn nog niet uitgevoerd dus aanpassingen zijn relatief eenvoudig te realiseren.  De 
zichtbaarheid van de lijn en met name de nabijheid van de mastvoeten kan door het 
zorgvuldig ontwerpen van beplantingen en/of het wijzigen van het tracé van paden 
plaatselijk worden verminderd. Dat betekent dat de negatieve beoordeling op het 
criterium: Beïnvloeding van samenhang tussen specifieke elementen en hun context 
(element mastniveau) deels kan worden gemitigeerd. 
 
Scoreverandering:  
De verbetering valt buiten de nauwkeurigheid van de gehanteerde 7-punts schaal. 
 

 

 
De mate waarin de lijn in een gebied ook daadwerkelijk waargenomen en/of ervaren wordt 
is sterk afhankelijk van de inrichting van een gebied. Hierbij kan gedacht worden aan de 
ligging van fiets- en/of wandelroutes en eventueel hiermee samenhangende beplanting. 
Bovenstaande visualisaties illustreren dit: in het bovenste beeld is de lijn weergegeven 
zoals hij te zien zou zijn als langs het pad geen beplanting stond. Het onderste beeld is de 
werkelijke situatie waarin de lijn grotendeels achter de beplanting schuil gaat 
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Aanpassing van situering, oriëntatie en vormgeving van pomphuisjes  
• Omdat er geen herkenbare samenhang van de pomphuisjes met de 

ondergrondse hoogspanningsverbinding is kan, bij de situering en oriëntatie ervan 
het best worden aangesloten op de lokale situatie. Dat wil zeggen dicht bij 
andere elementen zoals infrastructuur, bebouwing en beplanting en wat richting 
betreft aansluitend op bijvoorbeeld de kavelrichting ter plaatse.  

• Een terughoudende vormgeving en materiaalgebruik wil niet zeggen dat prefab 
betonblokjes de enige oplossing zijn. Een aangepast ontwerp kan voldoen aan de 
eisen van terughoudendheid maar kan daarnaast voor de “goede lezer” een 
extra kwaliteit toevoegen. De in Twente, bij de zoutwinning toegepaste 
“zouthuisjes” zijn daarvan een aardig voorbeeld. Daarbij moet overigens direct 
worden opgemerkt dat het enigszins historiserend karakter van deze zouthuisjes 
voor de pomphuisjes niet de juiste vormtaal is. 

 

 
Zouthuisje in Twente  
 
Scoreverandering:  
De verbetering valt buiten de nauwkeurigheid van de gehanteerde 7-punts schaal. 
 
Landschappelijke en cultuurhistorische effecten van mitigatiemaatregelen ten 
behoeve van beperking effecten bij andere aspecten.  
Mitigatiemaatregelen die tot landschappelijke en cultuurhistorische effecten zouden 
kunnen leiden zijn:  
• aanpassing tracé, verplaatsing mastvoet ter voorkoming van aantasting van 

aardkundige en archeologische waarden. Dit kan, in het bijzonder als sprake is 
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van nieuwe afwijkingen, gevolgen hebben voor de kwaliteit van de lijn op zowel 
lijn- als tracéniveau. Gevolgen voor de rangorde van varianten is onwaarschijnlijk; 

• markeren van passive loop en bliksemdraden met varkenskrullen ten behoeve 
van de beperking van draadslachtoffers zal leiden tot een iets meer 
nadrukkelijke ruimtelijke aanwezigheid van de lijn. Het effect hiervan lijkt (zolang 
er geen grote bollen toegepast worden) echter zeer beperkt en gevolgen voor 
de rangorde van varianten is dus onwaarschijnlijk; 

• toepassing van portaalmasten met fasedraden op dezelfde hoogte ten behoeve 
van de beperking van draadslachtoffers zal leiden tot een geheel andere 
ruimtelijke aanwezigheid van de lijn en daarmee mogelijk ook tot verandering 
van de effecten op gebiedskarakteristiek en de context van elementen op lijn- 
en mastniveau. Gevolgen voor de rangorde van varianten is denkbaar ; 

• het niet laten ontstaan van gaten in lijnvormige structuren ter beperking van het 
effect op vleermuizen zal mogelijk ook landschappelijke aspecten licht 
beperken.Gevolgen voor de rangorde van varianten is onwaarschijnlijk. 
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Hiernaast is van diverse meer algemene bronnen gebruik gemaakt zoals topografisch 
kaartmateriaal, geomorfologische kaarten, bodemkaarten, historische topografische 
kaarten en luchtbeelden.  
 
Tevens zijn diverse niet afzonderlijk benoemde gemeentelijke bestemmingsplannen 
benut. 
 


