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Leiden/Voorschoten, 3 augustus 2011 

 

Aan het College van B & W van Leiden, 

Postbus 9100, 2300 PC Leiden. 

Sleutel@Leiden.nl 

 

De stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland  heeft kennis genomen van het voorstel  de 
Structuurvisie Leiden 2025 (Oostvlietpolder) te wijzigen. Wij maken daar de volgende aantekeningen 
bij in de vorm van onderstaande Zienswijze. Wij beperken ons tot  het gebied van de Oostvlietpolder 
en het op de kaart ingetekende  tracé van de Rijnlandroute en de gebieden, ook liggend op het 
grondgebied van omliggende gemeenten, die daarmee verband houden. 

1. Wij maken ernstig bezwaar tegen opnemen van een tracé voor de Rijnlandroute door de polders, 
pal langs de woonwijk Stevenshof, dwars door Voorschoten en door de Oostvlietpolder.  

2. Wij maken ernstig bezwaar tegen het ontbreken van de mogelijkheid (bijvoorbeeld in de vorm 
van het vermelden van de mogelijkheid van het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid in het 
bestemmingsplan) te zijner tijd de aanleg van de zogenaamde “bypass-Oostvlietpolder” (in het 
verlengde van de Churchilllaan) mogelijk te maken. 

3. Wij maken ernstig bezwaar tegen de ruimte die in het voorstel wordt geboden voor een 
verdergaande verrommeling van de polder  door het mogelijk maken van horecavoorzieningen 
etc. 

4. Hoe de barrièrewerking van de Europaweg ongedaan zal worden gemaakt, zoals in de toelichting 
wordt gesteld, blijft onduidelijk. 

5. In de toelichting op het voorstel wordt geheel en al voorbijgegaan aan de enorme impact die de 
verbreding van de A4 heeft op het gebied: 2 x 3 (met ruimte voor 4) rijstroken en parallelwegen.  

 

Het bestuur van de Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland, 

 

W.J. ter Keurs, voorzitter E.Meelis, secretaris J.R. van Leeuwen, penningmeester 

mailto:info@behoudrijnland.nl
http://www.behoudrijnland.nl/
mailto:Sleutel@Leiden.nl

