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Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte over het project A4 Haaglanden - 

N14. Heeft u een vraag? Op de contactpagina van onze projectwebsite ziet u hoe u 

ons kunt bereiken. 
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‘Klaar voor nieuwe stappen in het nieuwe jaar’ 

2022 is een bewogen jaar geweest voor het project A4 Haaglanden – N14. 

Het thema stikstof zorgde lange tijd voor onzekerheid, maar in juni werd 

duidelijk dat het project voorrang krijgt bij het maken van nieuwe 

stikstofberekeningen. In de tussentijd is doorgewerkt aan het tracébesluit. 

Projectmanager Adrie Franken blikt terug en kijkt vooruit: ‘We kijken naar 

wat wél kan.’ Lees hier het volledige interview.  

 
 

 

Waterhuishouding in kaart gebracht 

Je denkt er misschien niet meteen aan, maar de omgang met water speelt 

een grote rol bij het verbreden van snelwegen. In een waterhuishoudingsplan 

(WHP) beschrijft Rijkswaterstaat wat de effecten van de snelweg zijn op de 

waterhuishouding. Tristan Bergsma, adviseur Water bij Rijkswaterstaat, 

vertelt waarmee je rekening moet houden in een WHP. Lees hier het 

volledige artikel. 
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Nu al voorbereidende werkzaamheden aan kabels 
en leidingen 

Het duurt nog een aantal jaar voor het echte werk aan het project A4 

Haaglanden – N14 begint. Toch kan je her en der langs de snelweg al wat 

bedrijvigheid zien. Rijkswaterstaat onderzoekt namelijk waar kabels en 

leidingen liggen. Ruim 200 daarvan moet worden verplaatst, omdat ze anders 

in de knel komen. Adviseur omgeving/conditionering bij 

Rijkswaterstaat Talitha Spuij vertelt hierover. Lees hier het artikel. 
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's Avonds laat op zoek naar vleermuissporen 

Het gebied rond de projectgrenzen van A4 Haaglanden - N14 is niet alleen 

een aantrekkelijke woon-, werk en recreatieplaats voor mensen. Ook dieren, 

zoals vleermuizen, vossen en marters, verblijven hier graag. Afgelopen 

maanden voerden we ecologische onderzoeken uit. Cornel van der Kooij, 

ecoloog bij ingenieurs- en adviesbureaucombinatie FLOW4 en Benjamin 

Brandt, ecoloog bij Habitus vertellen over de stand van zaken. Lees hier het 

interview. 
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Fijne feestdagen! 

 

 

Heeft u vragen? 

Stel ze via A4-Haaglanden-N14@rws.nl. U kunt (ook) gratis bellen met onze 

landelijke informatielijn: 0800-8002. Dit nummer is bereikbaar op maandag t/m 

vrijdag tussen 07.00 en 20.00 uur, en in het weekend en op feestdagen van 10.00 

tot 18.30 uur. 

Aanmelden nieuwsbrief 

Kent u mensen die deze nieuwsbrief ook willen ontvangen? Aanmelden kan via 

Nieuwsbrieven Rijkswaterstaat. 
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