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Leiden/Voorschoten, vrijdag 18 september 2009. 
 
 
 

KABINET! 
 
 
 
Aan de minister van Verkeer en Waterstaat, de heer C.M.P.S. Eurlings, 
Postbus 20901, 2500 EX Den Haag. 
 
 
 
Betreft: ons commentaar op de RijnlandRoute-presentatie die Michel Hoppenbrouwers van 

uw ministerie (DGMo) op 4 september jl. heeft gegeven voor de Leidse 
gemeenteraad 

 
 
 
Excellentie! 
 
Hierbij treft u ons commentaar aan op hierboven bedoelde RijnlandRoute-presentatie van Michel 
Hoppenbrouwers van uw ministerie. 
 
Zoals u in het hierbij gevoegde persbericht daarover kunt lezen, kunnen wij weinig bewondering 
opbrengen voor de gepresenteerde ideeën. De gepresenteerde voorstellen doen ons sterk denken aan 
de wegenplannen uit de jaren zestig en zeventig, toen de wegenaanleg nog helemaal geen rekening 
hield met de omgeving. 
 
Ook de werkwijze die werd gepresenteerd is niet meer van deze tijd. Zo is er primair gezocht naar 
de allergoedkoopste oplossing die nog net aan de wettelijke milieu-eisen voldoet en pas daarna is 
gezocht naar ‘bouwstenen’ om de weg wat beter in te passen. 
 
Wij wijzen u in het bijzonder op de slotpassage in het persbericht, waarin het erom gaat dat in de 
presentatie alleen maar aandacht wordt besteed aan varianten, die honderden miljoenen euro’s 
kosten en die de eerste jaren toch niet kunnen worden uitgevoerd, zeker ook gezien de komende 
bezuinigingen, terwijl de presentatie tegelijkertijd geen enkele aandacht besteedt aan veel 
goedkopere maatregelen op de bestaande route die nú al genomen kunnen worden en die de 
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problemen op en langs die route aanzienlijk kunnen verminderen zonder het milieu te schaden (zie 
ook onze brief aan u d.d. 4 september jl.). 
 
Het zij ons voor het overige vergund u naar hierbij gevoegde tekst te verwijzen. 
 
Graag bereid tot nadere toelichting op deze brief, met vriendelijke groet en hoogachting namens de 
Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland (www.behoudrijnland.nl), 
 
 
 

W.J. ter Keurs, J.R. van Leeuwen en E. Meelis 
 
 
 
+ bijlage (ons commentaar aan op de RijnlandRoute-presentatie die Michel Hoppenbrouwers 

van uw ministerie op 4 september jl. heeft gegeven voor de Leidse gemeenteraad) 
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