Factsheet Nieuwe Verbindingsweg N209-N470 (LvM-LHweg)
In juni 2011 is Bleizo gestart met het aanleggen van een nieuwe verbindingsweg. Deze weg sluit de
bestaande Laan van Mathenesse in de gemeente Lansingerland vanaf de Hoefweg (N209) via de
Lansinghageweg aan op de Oostweg (N470) in de gemeente Zoetermeer.
Opgave
Het doel van de nieuwe weg is een verbeterde verkeersafwikkeling op de Lansinghageweg, de extra
ontsluiting van de Overbuurtsepolder en de gebiedsontsluiting van het toekomstige bedrijvenpark
Bleizo. Via deze weg is ook in de toekomst het zuidelijke P&R terrein bij het nieuwe treinstation BleiZo
te bereiken Deze verbinding vormt een alternatief voor het toenemende vrachtverkeer tussen de
Greenports West- en Oostland dat nu nog gedwongen is om de A12 te gebruiken. De eerste fase van
het project is het aanleggen van een zandbaan. Naar verwachting is de verbindingsweg eind 2015
klaar.
Deeltrajecten
De weg is opgedeeld in vier deeltrajecten:
• Deel 1 (vanaf aansluiting N209 tot aan HSL tracé, ca. 1.050 km): momenteel asfaltweg met
twee rijstroken (bestaande Laan van Mathenesse).
• Deel 2 (vanaf HSL tracé tot aan Landscheiding, ca. 0.800 km): momenteel landbouwgrond.
• Deel 3 (vanaf Landscheiding tot aan aansluiting Lansinghageweg ca. 0.460 km): momenteel
groengebied, dijklichaam inclusief fietspad, watergang.
De procedure rondom de omgevingsvergunning voor dit deel is nog niet afgerond. Op dit
traject komt ook de ZoRo buslijn waarbij een verlenging van de Randstadrail in de toekomst
mogelijk wordt gemaakt.
• Deel 4 (vanaf aansluiting Lansinghageweg tot en met aansluiting op N470 (Oostweg) ca.
0.540 km): dit is momenteel een hoofdontsluitingsweg met zijwegen (Metaalstraat en
Edelgasstraat). Aan het bedrijventerrein Lansinghage zitten diverse bedrijven en ook het
gemeentelijke zelbrengdepot voor grofvuil. Dit deel 4 is opgesplitst in een deel 4A dat onder
het plan van aanpak van GR Bleizo uitgevoerd wordt met ook de middelen daaruit en een deel
4B dat de gemeente Zoetermeer uitvoert binnen de nota Mobiliteit.
De totale lengte van het toekomstige tracé komt op ca. 2.850 km.

Planning
De eerst merkbare activiteit van het aanleggen van de verbindingsweg was het storten van zand op
het traject tussen de HSL en de Landscheiding (zie kaartje). De planning voor het gehele project is als
volgt:
•
•
•
•
•

2e kwartaal 2011:
Aanleg voorbelasting deel 2
1e kwartaal 2012:
Bouwrijp maken deel 2 (weg beschikbaar
als bouwweg t.b.v. vervoersknoop Zuid)
2e kwartaal 2012:
Aanleggen voorbelasting deel 3 (na
afronding omgevingsvergunning)
4e kwartaal 2012:
Start definitieve aanleg (deel 1 t/m deel 4)
4e kwartaal 2015: Weg klaar

Initatiefnemers en financiers
De verbindingsweg wordt aangelegd met financiële steun van:
• Gemeenschappelijke Regeling Bleizo
• Stadsregio Rotterdam
• Provincie Zuid-Holland
• Rijkswaterstaat
• Gemeente Lansingerland
• Gemeente Zoetermeer
GR Bleizo
Bleizo is een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer en
betreft de ontwikkeling van een gebied van negentig hectare tussen de kern Bleiswijk in de gemeente
Lansingerland en de oostelijke stadsrand van Zoetermeer.
Kwaliteitsnet goederenvervoer
De nieuw aan te leggen verbindingsweg is onderdeel van het ‘programma Kwaliteitsnet
goederenvervoer’, waarmee Rijk, provincie, de Stadsgewesten Haaglanden en Rotterdam en overige
regionale overheden de komende jaren € 20 mln. beschikbaar hebben gesteld om op ruim 30 plaatsen
in Zuid-Holland met kleine aanpassingen de doorstroming van het vrachtvervoer verbeteren.
Transport is in Zuid-Holland met Greenports, de Rotterdamse haven en veel bedrijvigheid een
belangrijke spil van de economie. Een goede bereikbaarheid is noodzakelijk voor onze economische
welvaart.
Meer informatie en contact
Bleizo doet zijn uiterste best om de weg goed in te passen, veilig te maken en overlast bij de aanleg
van de weg zoveel mogelijk te beperken. Wij streven ernaar u tijdig en volledig informeren over de
voortgang van de aanleg van de weg en over de consequenties ervan voor het gebruik van de weg.
Heeft u vragen over de aanleg van de verbindingsweg dan kunt u contact opnemen met de
projectleider: de heer René Weerheim via r.weerheim@zoetermeer.nl
Of kijk op www.bleizo.nl

