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Inpassingen en buitenruimte inrichting rondom de verbrede en verdiept aangelegde A4. Door deze 
ingreep ontstaat de kans om het door de snelweg doorsneden dorp weer aan elkaar te verbinden en de 
Leidse regio beter aan het Groene Hart te koppelen. In het ontwerp zijn zowel stedelijke ruimtes (wegen, 
boulevards) aan de zijde van Leiderdorp en groene onderdelen (recreatiegebied) en parken aan de zijde 
van het Groene Hart aan bod gekomen. O.a. inpassing van een begraafplaats en een schaats- en 
skeelerbaan.  
 
Het W4 project behelst de planontwikkeling van een gebied gelegen rond de Rijksweg A4. Dit gebied zal in 
de periode 2003-2015 een transformatie gaan doormaken als gevolg van de verbreding en het verdiept 
(onder de Oude Rijn door) aanleggen van deze A4. Hierdoor is het noodzakelijk dat bestaande functies 
langs de A4 moeten wijken of veranderen en nieuwe bouwlocaties ontstaan. 
Binnen het plangebied krijgt de grens tussen stad en land vorm. De beeldvorming van de geluidwerende 
voorzieningen en het samenbrengen van de nu door weg gescheiden dorpsdelen zijn richtinggevend. 
Het plangebied kent zowel stedelijke onderdelen als landschappelijke: tegenover de stedelijke rand aan de 
westzijde rondom het Rijnlandziekenhuis wordt de Munnikenpolder ingericht als extensief recreatiegebied 
als onderdeel van het Groene Hart.  Deze polder gaat functioneren als voorportaal van het Groene Hart.en 
kent een gradatie van intensief tot extensief gebruik 
 

De buitenruimte van Vierzicht is deels functioneel van karakter en deels representatief, een boulevard 
voor bezoekers van het (uitgebreide) Meubelplein. Daarnaast is er een nieuwe hoofdontsluiting 
ontworpen waaraan een uitbreiding van de begraafplaats is vormgegeven. Ten oosten van de Rijksweg is 
in de Munnikenpolder deels een extensief recreatiegebied als onderdeel van het Groene Hart en deels een 
intensiever gebruikt park (Weteringpark) met inpassing van diverse verenigingen zoals scouting en een 
schaats- en skeelerbaan. 
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