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DE AANLEG EN INGEBRUIKNAME VAN RIJKSWEG 4 
(A44) IN ZUID-HOLLAND 

Door Aad van der Geest 

In de jaren na de Eerste Wereldoorlog werd het al snel duidelijk dat het toenmalige 
Nederlandse wegennet niet toereikend zou blijken te zijn voor een land met een groeiende 
bevolking en economie. Op 4 juni 1927 kreeg een omvangrijk Rijkswegenplan zijn beslag met  
een grootse aanpak van de toekomstige Nederlandse rijkswegen. Een aanpassing van de 
reeds bestaande doorgaande wegen en rijkswegen door dorpen en steden bleek in 
combinatie met die groeiende bevolking en toenemend handelsverkeer geen optie. Gekozen 
werd voor een totale nieuwbouw over nieuwe trajecten om de belangrijkste verbindingen 
tussen de voornaamste grote steden tot stand te kunnen brengen. In 1929 werden er voor 
deze verbindingen tracés inclusief een groot aantal brugverbindingen vastgesteld. De 
aankoop van de benodigde gronden en de hiermee af en toe gepaard gaande, 
onvermijdelijke onteigeningen, gingen zoals altijd hand in hand. In hetzelfde jaar sloeg 
echter de economische crisis toe en werden de overheidsmiddelen sterk beperkt. Vanwege 
de nieuw aangenomen Wegenbelastingwet en de via het Werkfonds vrijgekomen 
aanvullende middelen voor de wegenbouw, kon de bouw van de nieuwe rijkswegen toch 
doorgaan. Met behulp van de werkverschaffing werd tevens de werkloosheid in die jaren 
bestreden om de economie, in ieder geval enigszins, uit het slop te helpen trekken. In 1932 

werd het plan met 
nog eens 500 
kilometer 
uitgebreid en 
kwamen er onder 
andere de (toen 
nog) kruispunten 
Hoevelaken en 
Oudenrijn bij. Met 
name Oudenrijn 
was belangrijk 
omdat in 1932 de 
eerste echte 
Nederlandse 
autosnelweg Den 
Haag–Utrecht, ‘de 
A12’, werd 

geopend. 

  

Uit de Nieuwe Leidsche Courant van 25 juni 1938, opening Rijksweg 4 tot aan de Postbrug bij 
Sassenheim. 
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De aanleg van Rijksweg 4 (A44) van Burgerveen tot Den Haag 

In de oorspronkelijke opzet stond de huidige A44 geregistreerd als Rijksweg 4; in 1968 is dit 
veranderd in A44. In de jaren 1934 tot en met 1938 werd er in de Haarlemmermeerpolder 
druk gewerkt aan het traject Amsterdam-Burgerveen-Sassenheim. Een autosnelweg met 
ongelijkvloerse kruisingen en 2 x 2 rijstroken, hetgeen een ongekende weelde voor die tijd 
betekende. Op 1 november 1935 kon het traject van Amsterdam tot aan Burgerveen 
geopend worden. Van de huidige fly-over aldaar was uiteraard nog geen sprake. Daarna 
kwam het 14 kilometer lange traject van Burgerveen tot aan de Postbrug bij de boerderij 

Duivenvlugt aan de Haarlemmertrekvaart in 
Sassenheim aan de beurt. Dit zou het kostbaarste 
stuk van Rijksweg 4 blijken te worden vanwege de 
slechte ondergrond. De huidige Postbrug zelf 
dateert van 1933 en heeft een aantal jaren 
geduldig op de aansluiting moeten wachten, al 
was hij vanaf 19 juni 1934 nuttig ter ontlasting van 
het stuk Rijksstraatweg tot aan het Groene Kerkje. 
In de Leidsche Courant van 1 juni 1937 stond een 
bericht dat Rijkswaterstaat het maken van de 
onderbouw voor  een basculebrug heeft gegund 
aan Christiani en Nielsen’s gewapend 
betonmaatschappij N.V. te ’s-Gravenhage voor 
een bedrag van fl. 230.470,--. Dit is de huidige 
Kaagbrug over de ringvaart van de 
Haarlemmermeerpolder. De aanbesteding kwam 

niets te vroeg daar de brug reeds over één jaar klaar moest zijn, inclusief het daarna nog te 
plaatsen beweegbare gedeelte. In datzelfde jaar werd de boerderij van de familie Ciggaar, 
die bij de Postbrug recht tegenover Duivenvlugt 
stond, gesloopt voor de aanleg van Rijksweg 4, 
nadat al op 28 april 1932 de bouw van een nieuwe 
boerderij aanbesteed was. Op 25 juni 1938 werd 
het gedeelte tot aan deze Postbrug feestelijk 
geopend, maar niet voordat in de avond en nacht 
ervoor de verbinding tussen de Postbrug en het 
spoorviaduct bij de Klinkenberg nog in allerijl in 
orde moest worden gebracht. De weg was 
versierd met een hele serie vlaggenmasten, met 
daaraan Nederlandse, Sassenheimse, 
Oranjevlaggen en de ve ertig vlaggen van de 
deelnemende landen aan het Internationale 
Wegencongres in de Haagse Houtrusthallen. Men 
had de laatste maanden keihard gewerkt om de 
opening nog tijdens dit congres plaats te laten 
vinden. De vrouw van de president van het 

De boerderij van Willem Ciggaar Pzn. werd gesloopt. 

Affiche 8e internationale wegencongres 18 juni 1938. 
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congres, mevr. Gelinck-van Nooten, verrichtte in de morgen van 25 juni 1938, in bijzijn van 
burgemeester Gouverneur en wethouder Warnaar, de opening met het doorknippen van 
een oranje lint. Na een driewerf ‘Hoera’ reden de dertig autobussen met de deelnemers van 
het congres, gevolgd door personenauto’s, richting Schiphol. Vanaf dat moment kon men 
van Sassenheim-Zuid in één keer met de auto naar Amsterdam en vice-versa rijden. 
Opmerkelijk detail is wel dat men aanvankelijk het plan had opgevat om bij de Menneweg 
een aansluiting naar Rijksweg 4 te maken om meteen vanuit het hart van Sassenheim de 
snelweg richting Amsterdam op te kunnen. We weten inmiddels dat dit er nooit van is 
gekomen. 

 

Feestelijke opening van Rijksweg 4 op 25 juni 1938 om even over 9.00 uur ’s morgens door mw. Gelinck-van Nooten (met 
hoed). De burgemeester van Sassenheim dhr. Gouverneur, wethouder Warnaar en de nodige hoogwaardigheidsbekleders 
gaven acte de presence. 

Traject Rijksweg 4/A44 in Zuid-Holland Wegwerkzaamheden Rijksweg 4 bij Oegstgeest. 
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.Sassenheimerbrug 

Bij de bouw van de Sassenheimerbrug in 1937-1938 werd er tevens een begin gemaakt met 
de omlegging van de oude Sassenheimervaart. Toen de brugpijlers eenmaal stonden, groef 
men vanaf wat nu de jachthaven Jonkman is, voorlopig een nieuwe bredere vaargang tot aan 
het dieselgemaal bij de voormalige molen van Berkhout. De oude vaarweg die aansloot op 
de ringsloot van de Poelpolder bleef vooralsnog intact. In de jaren 1939 en 1940 kwam deze 
grotendeels te vervallen omdat de nieuwe Sassenheimervaart nu tot aan de Leede werd 
doorgetrokken en de vaargang werd zoals we die tegenwoordig kennen. Op het gedempte 
gedeelte van de oude Sassenheimervaart ligt nu de rotonde bij ’t Hellegat. Op het laatste 
niet-gedempte deel van de oude Sassenheimervaart liggen nu zes woonboten, vlak bij de 
carpoolplaats aldaar. In 1940 kwam ook het gedeelte van de Van Pallandtlaan vanaf het dorp 
tot aan Rijksweg 4 tot stand, alsmede de op- en afritten. 

Het wegvak vanaf de Postbrug naar Oegstgeest rechtsaf bij de afrit naar de Rhijnzichtweg, bij 
het huidige Bastion Hotel, is  op 18 oktober 1935 in gebruik gesteld. Dit was mede belangrijk 
voor de bereikbaarheid van de veiling Flora in Rijnsburg. Via dezelfde afrit reed men de 
andere kant op via de Rhijnzichtweg naar de Endegeesterstraatweg, om vervolgens via de 
Haagsche Schouwweg en de ophaalbrug bij de Haagsche Schouw, de oude weg naar 
Wassenaar te kunnen vervolgen. De Haagsche Schouw was voorheen het knelpunt in de 
oude doorgaande route tussen Haarlem en Den Haag; hier moest men de Oude Rijn 

Bouw Sassenheimerbrug, maart 1938; van links naar rechts: Piet Dijkstra en Jan Dijkstra die zijn handen op de schouders van 
zusje Pie heeft, Wim Molenaar (met stropdas), mw. Rie Duijm, Klaske Dijkstra (met wandelstok) die Hiltje Dijkstra (7 jaar) bij 
de  bij de hand vasthoudt. Foto Jaap Dijkstra. 
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oversteken. Van oudsher werd dit met een overzetveer (schouw) gerealiseerd en vanaf 1801 
met een houten ophaalbrug ten behoeve van het steeds drukker wordende verkeer over 
land. 

Na de Tweede Wereldoorlog duurde het nog tot 1954 voordat men de aansluiting van de 
Haagsche Schouw met Wassenaar tot aan de kruising van de Papeweg met de Lange 
Kerkdam (Den Deyl) aan zou passen. Tot hier heet de route vanuit Amsterdam tegenwoordig 

Impressie van het oude overzetveer (schouw) over de Oude Rijn bij de Haagsche Schouw. 

Het oude overzetveer werd in 1801 vervangen door een houten ophaalbrug. Deze werd op zijn beurt in 1924 door een 
metalen ophaalbrug vervangen, die in 1995 door de huidige brug vervangen is geworden. De oeververbinding van de Oude 
Rijn in de route Haarle 
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A44. Vanaf deze kruising tot aan het Malieveld N44. Deze N44 staat tegenwoordig juist ter 
discussie om mogelijk te moeten verdwijnen. In 1966 volgde dan uiteindelijk de openstelling 
van de brug over de Oude Rijn, westelijk van begraafplaats Rhijnhof. Na het realiseren van 
de benodigde aansluitingen met het reeds bestaande traject kon de automobilist nu in één 
keer van Amsterdam zonder omwegen naar Den Haag rijden, files daargelaten.  

De A44 is een van de weinige snelwegen in Nederland die niet over de volle lengte verlicht 
wordt, maar vanaf 2014 weer wel over een 7 kilometer lang traject voorzien is van 
ledverlichting. Van Burgerveen tot de Kaagbrug rijdt men over een weldadig verlichte A44. 

Destijds een wereldprimeur voor Nederland, maar wel een tikkeltje tegenstrijdig. Vanaf de 
Kaagbrug richting Wassenaar rijdt men daarna langs Sassenheim ‘s nachts in het donker, 
hetgeen vooral ook nog eens bij regen en mist uiterst irritant is. 

In de oksel van de A44 bij de afrit naar Sassenheim en de oprit richting Wassenaar bij de 
Hellegatspolder ligt het tankstation van Total, voorheen Purfina. Op 2 april 1948 diende de 
N.V. Petroleum Maatschappij Sinfina een verzoek in bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Sassenheim om een bouwvergunning voor de bouw van een servicestation 
aan Rijksweg 4. De bouwkosten werden geraamd op F 19.000,--, maar de bouwvergunning 
werd pas ruim twee jaar later afgegeven, terwijl het kostenplaatje intussen tot F 27.000,-- 
was opgelopen. Op 1 juli 1950 volgde de toestemming van het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat, die onder speciale voorwaarden was afgegeven. Zo moest het Rijk zorg dragen 
voor de egalisatie van het terrein en was Sinfina verantwoordelijk voor de bestrating, de 
bouw en de verlichting. Gekleurd licht werd ook niet toegestaan, op gewoon helder licht en 
lichtblauw na. Kleine herstelwerkzaamheden aan motorvoertuigen, zoals het verwisselen 
van bougies, gloeilampen, autobanden en het reinigen en nastellen van carburateurs en 

Brug over de Oude Rijn bij begraafplaats Rhijnhof uit 1966; foto: Joop van Houdt 
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brandstofpompen, was tevens toegestaan. Betalende klanten moesten op verzoek gratis 
lucht en water ter beschikking worden gesteld. Dit van oorsprong opvallende tankstation 
werd in 1951/1952 gerealiseerd naar een ontwerp van architect Sybold van Ravesteyn en 
was jarenlang een eyecatcher langs de A44. De naam Sinfina is later veranderd in Purfina en 
weer later in simpelweg Fina, nu opgegaan in het Total-Fina-Elf-concern 

Rijksweg 4/A44, afslag bij het tankstation. Foto uit: Op weg-4000 jaar Nederlandse wegen (NVWB 1987). 

De N44 bij de kruising Lange Kerkdam-Papeweg, komende vanuit Den Haag. Linksaf binnendoor naar Katwijk en rechtsaf naar 
Voorschoten. Voorbij de kruising begint de A44 richting Leiden en Amsterdam. Foto 1977 
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Artikel uit het Algemeen Dagblad van 29 mei 2015 over 60 jaar fileleed in Nederland. Het bijschrift bij het artikel (links 
onder) wil ons doen geloven dat de foto bij Utrecht is genomen. Op het viaduct staat echter de naam ‘Warmonderviaduct’ te 
lezen en precies onder die naam ziet u de watertoren van Sassenheim die aan de Wasbeekerlaan, vlak langs de Rijksweg 4 
staat. Mooie foto, maar niet van Utrecht! 
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De bouw van het Postviaduct bij de Haarlemmertrekvaart in Sassenheim in 1937 in volle gang. Linksaf gaat men naar 
Voorhout. De omlegging van de bovenleiding van de elektrische tram was eerder klaar dan de voltooiing van Rijksweg 4. In 
1938 werd in de nacht voorafgaande aan de opening van Rijksweg 4 op 25 juni nog koortsachtig gewerkt om alles op tijd 
klaar te krijgen. 

BRONNEN: 

Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, Bulletin 1996-1997 nr. 1.  

Archief Stichting Oud Sassenheim. 

Diverse krantenartikelen. 

Mondelinge mededelingen mw. Hiltje Steenwinkel-Dijkstra. 

Algemeen Dagblad 29 mei 2015. 


