Knoop A24 / A20
Karakteristiek voor de landschappelijke inrichting van het knooppunt A24/A20 zijn riet, gras en water. De A20 ligt hier min of meer op
maaiveld, de A24 kruist onderlangs in zogenaamde ‘dive-unders’. Het rietlandschap is doorgetrokken tot zo dicht mogelijk tegen de bakrand van de verdiepte gelegen snelweg.
De bermen zijn doorgezet over het dek van de kruisende snelweg A20. Hiertoe is in het ontwerp een grondlaag voorzien van 40 cm, voldoende voor gras. Een combinatie van vlakke bermdelen op de dekken en de hoek om gezette zijbermen leidt tot een logische samenstelling in relatie tot het alignement van de weg en de verkanting (schuinstand) van de dekken.
De wanden van de bak zijn gematerialiseerd in dezelfde prefab betonnen geprofileerde voorzetwanden als toegepast in de verdiepte ligging. De schuine dekrand vormt tevens de borstwering van het viaduct. Op deze wijze krijgen de dive-unders het karakter van een onderdoorgang in plaats van een viaduct.

Knopenkoppel; Knoop A24 / A20

Overzichtstekening

Alkeet Buitenpolder

Alkeet Binnepolder

Krabbeplas

Overzichtstekening Knoop A23-A20 (schaal 1:2000)

Knopenkoppel; Knoop A24 / A20

Doorsnede 1 Alkeet Buitenpolder (schaal 1:300)

Doorsnede 2: Krabbeplas (schaal 1:300)

Doorsnede 3: Alkeet Binnenpolder (schaal 1:300)

Doorsneden

Knopenkoppel; Knoop A24 / A20

Beplanting

Beplanting knoop A24-A20
De beplanting in de knoop bestaat uit lage moeraszones met riet. Het riet gaat
geleidelijk
over in de hoger gelegen bloemrijke grasbermen.
Rietzone
- Aanvullen/ Afgraven van grond tot 0,20 m onder waterpeil (bij te schrale
ophoogmateriaal wordt de bovenste 40 cm met humeuze-humusrijke
bovengrond aangevuld).
- Vanuit het water kruipt het riet geleidelijk het talud op.
Talud
- Bermen inzaaien met bloemrijk gras/ ruigtemengsel (in sinusbeheer).
- Berm langs de rijbaan (kort gras)
- Calamiteitenroute, verstevigde grasbaan (kort gras)
Opmerking: zie ook beplantingsplan

Bloemrijk grasland

Bloemrijke ruigte (winterbeeld)

Principe doorsnede beplanting knoop A20/ A24 (schaal 1:200)

Bloemrijke ruigte (zomerbeeld)

Riet (winterbeeld)

Sinusbeheer

Riet (zomerbeeld)

Knopenkoppel; Knoop A24 / A20

Doorsnede beplanting knoop A24-A20 (schaal 1:250)

Beplanting

Knopenkoppel; Knoop A24 / A20

Rasters

Kleinwild en vogelkerendrasters knoop A24-A20
In de knoop A20 en A24 worden Klein wild- en vogelkerendrasters
aangebracht. Om de gaashekwerk zoveel mogelijk in het landschap te laten
verdwijnen worden ze 90 cm vanuit de kniklijn van talud aangebracht. De
raster vallen zo deels achter de geleiderail weg en worden opgenomen in de
bloemrijke gras- en ruigtrezone van de berm.
Klein wildrasters: buitenzijde van het knooppunt
Vogelkerende rasters: binnenzijde ban het knooppunt

Locatie Klein wild- en vogelraster in het landschap (schaal 1:100)

Klein wildraster
Palen: Robiniapalen
Gaas: Maaswijdte ca. 25 x 50 mm (liggend)

Referentiebeeld Klein wildraster

Vogelkerendraster
Palen: Robiniapalen
Gaas: Maaswijdte ca. 150 x 150 mm
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Impressie Knooppunt A24/A20: Aalkeetpolder en Krabbeplas
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Knopenkoppel; Knoop A24 / A20

Onderdoorgangen

KW02

KW01b

KW01a
Onderdoorgangen Knoop A20 (Schaal 1:1000)
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Dive-under KW 01

Onderdoorgang en tunnelbak
- De wanden van de open tunnelbak liggen 70 cm boven maaiveld en zijn 50 cm dik. Ze lopen van
1,80 m -NAP geleidelijk (ca. 1 op 20) op naar de rand van de onderdoorgang.
- De rand van de onderdoorgangen wordt vormgegeven als tunnelmond (70 cm hoge betonrand).
- De aanliggende bermen langs de tunnelbak lopen mee met de hoogte van de tunnelwanden en
sluiten aan op de berm langs de kruisende snelweg. Met een talud van 1 op 3 sluiten de bermen
aan op de lager gelegen rietvelden.
Middenberm onderdoorgang
- De kunstwerken KW01 A en B krijgen een groene zij- en middenberm.
- Er wordt 40 cm dik grondpakket boven op een drainage- en bufferplaat aangebracht.
- Een drainage- en bufferplaat zorgt voor buffering van water zodat deze in droge periodes
opgenomen kan worden door de begroeiing. In natte periodes zorgt de plaat voor een snelle
afvoer van overtollig water.
- Er wordt een verhoogde schrampkant op het beton gestort om voldoende gronddekking te
kunnen maken.
- De bermen worden net als de aanliggende bermen ingezaaid met een (bloemrijk) bermmengsel

Detail middenbern (schaal 1:100)

Groene zijberm

Groene middenberm

Doorsnede onderdoorgang KW 01 (schaal 1:200)

Oplopende wand
(1:20)

-1,8

Oplopende wand
(1:20)

Detail rand brugdek (schaal 1:100)

Groene zijberm

Doorsnede onderdoorgang KW 01b (schaal 1:200)

Kw 01 b

40 cm grond
buffer- en drainagemat

verhoogde rand

Kw 01 a

Detail middenbern (schaal 1:100)

Dive-under KW 02

Onderdoorgang en tunnelbak
- De wanden van de open tunnelbak liggen 70 cm boven maaiveld en zijn 50 cm dik. Ze lopen van
1,80 m -NAP geleidelijk (ca. 1 op 20) op naar de rand van de onderdoorgang.
- De rand van de onderdoorgangen wordt vormgegeven als tunnelmond (70 cm hoge betonrand).
- De aanliggende bermen langs de tunnelbak lopen mee met de hoogte van de tunnelwanden en
sluiten aan op de berm langs de kruisende snelweg. Met een talud van 1 op 3 sluiten de bermen
aan op de lager gelegen rietvelden.
40 cm grond
buffer- en drainagemat

Middenberm onderdoorgang
- De kunstwerken KW01 A en B krijgen een groene zijbermen.
- Er wordt 40 cm dik grondpakket boven op een drainage- en bufferplaat aangebracht.
- Een drainage- en bufferplaat zorgt voor buffering van water zodat deze in droge periodes
opgenomen kan worden door de begroeiing. In natte periodes zorgt de plaat voor een snelle
afvoer van overtollig water.
- Er wordt een schrampkant op het beton gestort om voldoende gronddekking te kunnen maken.
- De bermen worden net als de aanliggende bermen ingezaaid met een (bloemrijk) bermmengsel

Detail rand brugdek (schaal 1:100)

Groene zijberm

Doorsnede onderdoorgang KW 02 (schaal 1:200)

Doorsnede onderdoorgang KW 02 (schaal 1:650)

verhoogde rand

Detail randoplossing (schaal 1:100)

Groene zijberm

Knopenkoppel; Knoop A24 / A20

Aansluiting tunnelwand op onderdoorgang (schaal 1:350)

Langsdoorsnede KW01 Dive-under, tunnelbak (schaal 1:700)

Aansluiting landschap op onderdoorgang (schaal 1:350)

Aanzicht KW01 Dive-under, landschap (schaal 1:700)

Doorsneden onderdoorgangen

Knopenkoppel; Knoop A24 / A20

Impressie KW 01 Dive Under Knoop A24/A20
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Impressie knooppunt A20/A24: zicht vanuit recreatiegebied De Krabbeplas-Surfplas
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Deelgebied Alkeetpolder
De tunnelmond vormt de overgang van de noordelijke verdiepte tunneltoerit en de landtunnel onder de Aalkeetpolder. Het dienstgebouw
staat op de kop van de tunnelmond en wordt vanaf de Zuidbuurt ontsloten. De landschappelijke opgave is om de tunnelmond en het
dienstgebouw zo verdekt en bescheiden mogelijk in te passen in het waardevolle en kwetsbare landschap van de Aalkeetpolder.
Noordelijke toerit (open tunnelbak)
De noordelijke toerit bestaat uit een verdiepte open tunnelbak die aansluit op de onderdoorgangen in het knooppunt A20/A24. De bovenbeëindiging van de wanden is voor de inpassing in het landschap een belangrijk element: deze wordt als lage borstwering vormgegeven,
70 cm hoog in combinatie met voldoende breedte om als doorvalbeveiliging te dienen. Boven op de wanden worden zonnepanelen gemonteerd. Langs de wand van de tunnelbak wordt een aarden rand aangebracht, die ervoor zorgt dat de rest van de tunnelwand uit het
beeld verdwijnt. Deze zone dient tevens als onderhoudszone. De benodigde vluchtvoorzieningen vanuit de open tunnelbak hebben een
eenvoudig en naturel karakter: betonnen schachten met daarin transparante, verzinkt stalen trappen.
Tunnelmond
De pergola vormt samen met de emissiewand het architectonische kader van de tunnelmond. Het plafond van de tunnel wordt in een
vloeiende lijn naar buiten omgezet. Aan het begin van de tunnel worden ventilatoren in een regelmatige rij geplaatst en de matrixborden
worden aan de pergola bevestigd.
Rietkavel
De open tunnelbak wordt geflankeerd door brede rietzones. Aan de westzijde is de rietzone ca. 10 meter breed en aan de zijde van de
Krabbeplas ca. 30 m. De rietzones worden begrensd door kaden. Aan de westzijde ligt over deze kade een calamiteitenweg die is uitgevoerd als verstevigde grasbaan. Aan de oostzijde, tussen de rietzone en de Krabbeplas, ligt op de kade een nieuw recreatief wandelpad.
De rietkavels worden plas-dras aangelegd en hebben een waterdiepte van ca. 20 cm. Het waterpeil is gelijk aan dat van de Krabbeplas
en de Poeldijkse wetering (zp -3,0 m NAP / wp-3,1m NAP)
De Poeldijkse wetering wordt met een omlegging over de Hollandtunnel geleid. Langs deze watergang wordt een rietzone aangelegd.
Hierdoor wordt het erf van het dienstgebouw landschappelijk onderdeel van de rietkavel. Om de watergang en de rietzone over de tunnel te realiseren is een verbijzondering in de constructie van de tunnelbuis ontworpen. De constructie wordt zo uitgevoerd dat ze onder
waterniveau ligt en niet zichtbaar is vanaf de weg.
Dienstgebouw
Het dienstgebouw ligt op de kop van de tunnelmond. Hierdoor is er geen direct zicht vanaf de Zuidbuurt op de open tunneltoerit. Vanaf
de Blankenburgverbinding toont het gebouw zich als een bekroning van de tunnelmond. Om zo veel mogelijk aan te sluiten bij de maat
en schaal – korrelgrootte – van de bestaande bebouwing langs de Zuidbuurt, wordt het dienstgebouw geleed in twee compacte volumes. Deze zijn aan elkaar geschakeld door een lager tussendeel. Een ‘huid’ van vergrijzende lamellen laat het dienstgebouw op een
vanzelfsprekende wijze opgaan in de landelijke omgeving. Deze huid dient tevens als extra veiligheidsschil, waardoor geen ongewenste
erfafscheidingen nodig zijn. Auto’s kunnen in het gebouw worden geparkeerd, waardoor buiten geen parkeerplaatsen hoeven te worden
gerealiseerd.
Erf en ontsluiting
Het erf van het dienstgebouw krijgt het karakter van de bestaande boerenerven langs de Zuidbuurt. Het erf wordt aan drie zijden begrensd door sloten en riet. Met een eenvoudige betonnen polderbrug wordt het erf van het dienstgebouw ontsloten vanaf de Zuidbuurt.
Het erf wordt ingericht met gras en bomen. Langs de rand van het perceel worden Elzensingels geplaatst en op het voorerf een Walnoot
en een Zoete Kers. De bestrating wordt uitgevoerd in grasklinkers.

De verdekte verbinding: Hollandtunnel Noord

Overzichtstekening Hollandtunnel Noord (schaal 1:2000)

Overzichtstekening
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• Hollandtunnel Noord
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Landschappelijke inpassing, Hollandtunnel Noord (schaal 1:1000)
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De verdekte verbinding: Hollandtunnel Noord

Vogelvlucht dienstgebouw aan de Zuidbuurt

Impressie

De verdekte verbinding; Hollandtunnel Noord

Impressie dienstgebouw vanaf de Zuidbuurt
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De verdekte verbinding: Hollandtunnel Noord

Doorsnede 4: Noordelijke tunneltoerit Hollandtunnel (schaal 1:250)

Doorsnede 5: Noordelijke tunneltoerit Hollandtunnel (schaal 1:250)

Doorsnede 6 Noordelijke tunneltoerit Hollandtunnel (schaal 1:250)

Doorsneden

De verdekte verbinding; Hollandtunnel Noord

Langsdoorsnede 7: Noordelijke tunneltoerit Aalkeettunnel (schaal 1:250)

Langsdoorsnede 8: Noordelijke tunneltoerit Hollandtunnel (schaal 1:250)

Langsdoorsnede 9: Noordelijke tunneltoerit Hollandtunnel (schaal 1:250)

Doorsneden

De verdekte verbinding; Hollandtunnel Noord

Beplanting

Rietzone
Rietzone
- Aanvullen van grond tot 0,20 m onder waterpeil (bij te schrale ophoogmateriaal wordt
de bovenste 40 cm met humeuze-humusrijke bovengrond aangevuld).
Bermen
- Inzaaien met bloemrijk grasmengsel.
Opmerking:
- Zie voor nadere omschrijving het beplantingsplan.

Winterbeeld riet

Opbouw riet

Zomerbeeld riet

1,5 m

Rietzone
20 cm water
40 cm humeuze humusrijke bovengrond
Principe doorsnede beplanting rietzone

Dijkje
Bloemrijk grasmengsel

Dienstgebouw Zuidbuurt
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Landschappelijke inpassing dienstgebouw Zuidbuurt (schaal 1:250)
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Dienstgebouw Zuidbuurt
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Impressie dienstgebouw Zuidbuurt (zonder zonnepanelen)
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Impressie dienstgebouw Zuidbuurt (met zonnepanelen)

De verdekte verbinding: Hollandtunnel Noord

Dienstgebouw Zuidbuurt

Verharding Erf:
- Grasklinker (Giverbo)
- 31,5 x 11,5 x 10 cm
- Opsluitband 20 x 25 cm (donker grijs)
Detail doorsnede Poeldijkse Wetering (schaal 1:50)

Doorsnede 11: Opbouw Zuidbuurt en Erf Hollandtunnel Noord (schaal 1:100)

De verdekte verbinding: Hollandtunnel Noord

Dienstweg Hollandtunnel

Houten hek dienstweg:

Aanzicht 12: Hekwerk t.b.v. afsluiting dienstweg (schaal 1:50)

Doorsnede 13: Dienstweg Hollandtunnel (schaal 1:50)

• Hollandtunnel MIDDEN
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Landschappelijke inpassing, Alkeetpolder landbouwkavel (schaal 1:1250)
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De verdekte verbinding; Hollandunnel Midden

Doorsnede 14: Hollandtunnel Midden, Grasland laag (schaal 1:250)

Doorsnede 15: Hollandtunnel Midden, Grasland kreekrug (schaal 1:250)

Doorsnede 16: Hollandtunnel Midden, Recreatiepad (schaal 1:250)

Doorsneden

De verdekte verbinding; Hollandunnel Midden

Langsdoorsnede 17: Hollandtunnel Zuid (schaal 1:400)

Langsdoorsnede 17: Hollandtunnel Noord (schaal 1:400)

Langsdoorsnede 17: Recreatiepad (schaal 1:250)

Doorsneden

Deelgebied Tussen de tunnels
Tussen de Hollandtunnel en Blankenburgtunnel passeert de A24 de kanteldijk die voorkomt dat de polder kan volstromen met water in
geval van een calamiteit in de tunnel. Dit betekent dat de snelweg na de verdiepte ligging en de Hollandtunnel stijgt tot het niveau van
de dijk, om vervolgens de Maasdeltatunnel in te dalen. Twee viaducten kruisen hier de A24: het spoorviaduct van de Hoekse Lijn en de
weg over de Maassluissedijk. De dijk wordt tot zo dicht mogelijk op de weg voortgezet en beplant met abelen.
De beide tunnelmonden (Hollandtunnel Zuid en Maasdeltatunnel Noord) liggen verscholen in bosschage. De vormgeving van de tunnelmonden is verwant aan die van de Hollandtunnel in de Zuidbuurt. De verwantschap, rust en continuïteit in het wegbeeld worden versterkt
door dezelfde materialisering toe te passen: zijwanden uit geprofileerd prefab beton en rechte stempels, die in deze beide tunnelmonden
geen constructieve functie hebben.
De tunnelmond van de Hollandtunnel Zuid bevat alleen een toetredingspunt op maaiveld (verscholen in de bosschage), de tunnelmond
van de Blankenburgtunnel Noord bevat een dienstgebouw. Dit dienstgebouw ligt zo veel mogelijk verdekt in het maaiveld, waarbij de
bovenzijde van het gebouw de hoogte heeft van de bakrand van de verdiepte ligging. Evenals in het dienstgebouw van de Hollandtunnel
Noord fungeert de gevel van het gebouw als beveiligingsschil, uitgevoerd als houten lamellen. Ook hier wordt in het gebouw geparkeerd.
Direct achter het dienstgebouw ligt een deel van het gebouw onder maaiveld. De gronddekking op dit deel van het gebouw is oplopend
en zodanig dat op het dunste deel nog bosschage mogelijk is (70 cm). Daar waar de bosschage in het inrichtingsplan de hoek omgaat,
en een dichte begroeiing cruciaal is voor het beoogde beeld, is de gronddekking het hoogst.
De twee viaducten tussen de tunnels zijn in samenhang met elkaar en met het viaduct over de Droespolderweg ontworpen: het viaduct
in de Hoeke Lijn en het viaduct in de Maassluissedijk hebben een geprofileerde vorm dankzij afschuiningen, verjongingen en afrondingen, een vergelijkbare geometrie van de ondersteuningen en een gelijke materialisering met randelementen en afschermingen in RVS.

De verdekte verbinding; Tussen de tunnels

Overzichtstekening

Tunnelmond
Hollandtunnel Zuid

Hoekselijn

Kanteldijk
Tunnelmond
Maasdeltatunnel Noord

Rietputten

Oeverbos

Maassluisedijk

Landschappelijke inpassing, Tussen de tunnels (schaal 1:2000)

De verdekte verbinding; Tussen de tunnels

Impressie Maassluissedijk - tussen de tunnels
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Landschappelijke inpassing, Hollandtunnel Zuid (schaal 1:1000)

De verdekte verbinding; Hollandunnel Zuid

Doorsnede 18: tunneltoerit Hollandtunnel Zuid, Bos (schaal 1:300)

Doorsnede 19: tunneltoerit Hollandtunnel Zuid, Hoekselijn (schaal 1:300)

Doorsnede 20: tunneltoerit Hollandtunnel Zuid, Rietputten (schaal 1:300)

Doorsneden

De verdekte verbinding; Hollandunnel Zuid

Doorsnede tunnelmond Hollandtunnel Zuid

Langsdoorsnede 21: Zuidelijke tunneltoerit Hollandtunnel (schaal 1:250)

Tunnelmond Hollandtunnel Zuid

De verdekte verbinding; Hollandunnel Zuid

Impressie Hollandtunnel Zuid
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landschappelijke inpassing, Maasdeltatunnel Noord (schaal 1:1000)

De verdekte verbinding; Maasdeltatunnel Noord

Doorsnede 22: tunneltoerit Maasdeltatunnel Noord, Kanteldijk en Rietputten (schaal 1:300)

Doorsnede 23: tunneltoerit Maasdeltatunnel Noord, Maassluisdijk (schaal 1:300)

Doorsnede 24: tunneltoerit Maasdeltatunnel Noord, Oeverbos (schaal 1:300)

Doorsneden

De verdekte verbinding; Maasdeltatunnel Noord

Doorsnede 25A: Maassluisedijk calamiteitenweg (oostzijde viaduct)

Doorsnede 25B: Maassluisedijk aardenbaan viaduct (westzijde van viaduct)

Doorsnede 25C: Maassluisedijk dijk afgang (westzijde viaduct)

Doorsneden Maassluisedijk

De verdekte verbinding; Maasdeltatunnel Noord

Impressie Maassluissedijk
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Langsdoorsnede 26: Noordelijke tunneltoerit Maasdeltatunnel (schaal 1:250)

Doorsneden

De verdekte verbinding; Maasdeltatunnel Noord

Beplanting

Beplanting Kanteldijk / Rietputten
De beplanting in het gebied tussen de tunnels bestaat uit een moeraszones met riet (rietputten),
taluds beplant met struweel groepen (kanteldijk) en bos rond de tunneltoeriten.
Rietputten
- Langs de rietputten wordt een nieuwe kade aangelegd. De kade wordt ingezaaid met een
bloemrijk grasmengsel
- Aan de teen van de kade wordt riet aangeplant

Eik

Kanteldijk
- Langs de watergang aan de voet van de kanteldijk wordt riet aangeplant.
- Op het talud worden losse groepen struweel (Spaans Aak (35%), Kornoelje (35%), Sleedoorn
(10%), Liguster (10%), Meidoorn (10%) en Gelderse roos (10%) aangeplant. De beplanting
verzacht het beeld van de snelweg in het landschap en zorgt er voor dat vleermuizen en vogels
hoog over de weg vliegen.
- Het struweel wordt zo geplant dat er vanaf de weg nog zicht is over de Rietputten.
- Het talud en de bermen worden ingezaaid met een bloemrijk grasmengsel
- Calamiteitenroute (langs de watergang), verstevigde grasbaan (kort gras met kruidenmengsel)
Doornstruweel
Sleedoorn, meidoorn en
gelderse roos

Oeverbos rond de toerit van de Maasdeltatunnel
- De noordelijke toerit van de Blankenburgtunnel ligt in een dichte boswal. De tunneltoerit snijdt in
de wal. Hierdoor is de tunneltoerit niet zichtbaar vanuit het oeverbos. De wal wordt ingeplant met
dicht eikenbos.
- Langs de rand van het bos (tunnelzijde) wordt een mantel- en zoom vegetatie aangelegd
(geleidelijke overgang van grasland naar bos). Als struweel wordt sleedoorn, meidoorn en
gelderse roos aangeplant.
- De iets verdiepte strook lang de tunneltoerit wordt ingezaaid met een bloemrijk grasmengsel en
vormt een onderdeel van de zoom.

Bloemrijk
grasland

Bos

Mantel

Zoom

Grasland

Bos met mantel- en zoomvegetatie (rond de tunneltoerit)

Struweel
(Spaans Aak, Kornoelje,
Sleedoorn, Liguster, Meidoorn en
Gelderse roos)
Grasberm

Berm

Kanteldijk ingeplant met stuweelgroepen

Calamiteitenroute

Helling, bloemrijk gras met struweelgroepen

Onderhoudspad

Watergang met rietoevers

• Oeverbos
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Ds

29

Ds
n

.2

8

Ds
n

.2

7

n.

Overzichtstekening

Ontwerp oeverbos (schaal 1:2000)
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Doorsneden

Doorsnede 27: Oeverbos (schaal 1:750)

Doorsnede 28: Oeverbos (schaal 1:750)

Doorsnede 29: Aanzicht vanaf Het Scheur (schaal 1:750)
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Beplanting

Solitaire bomen
Ap
As
Jr
Pc
Pr
Qr
Te

Acer pseudoplatanus
Acer saccharinum
Juglans regia
Populus canescens
Prunus avium
Quercus robur
Tilia europaea

Beplantingsplan Oeverbos (schaal 1:2000)

Abelenbos

Eikenbos

Haagbeukenbos

Berkenbos

Lindenbos

Beukenbos
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