
Rijnlandroute

Visievorming 

landschappelijke inpassing



Opgave

Het geven van een visie hoe de 

Rijnlandroute landschappelijke ingepast kan 

worden.



Inhoud presentatie

1. Terugkoppeling gesprekken

2. Samenvatting waarden (landschap, natuur, 

cultuurhistorie en  leefomgeving) van het 

tracégebied

3. Visievorming landschappelijke  inpassing 
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Inpassingsconcepten 



Tracé

‘Zoeken naar 

balans’



Deelgebieden



Beschouwing inpassingsopgave

Rijnlandroute

Opgave is integraal en heeft betrekking op:

• leefomgeving 

• natuur, landschap en cultuurhistorie 

• verkeer en vervoer 

• milieukwaliteit



1 Terugkoppeling gesprekken 

belanghebbenden

Meest gehoord:

• Grote bezorgdheid over leefomgeving en landschap

• Grote betrokkenheid bij gebied

• Trace wordt ervaren als een ingrijpende verandering

• Vele partijen niet overtuigd van nut en noodzaak

• Vele partijen zijn overtuigd dat de ‘Churchill Avenue’

een betere oplossing is dan ‘Zoeken naar Balans’

• Waarom niet eerst starten met no regret maatregelen?



Terugkoppeling gesprekken 

gemeenten

Meest gehoord:

• Bezorgheid over aantasting van de leefomgeving

• Bezorgheid over aantasting/inpassing van 
bestaande voorzieningen (sportvelden, 
volkstuinen)

• Bezorgdheid aantasting lokale bereikbaarheid 
(vervallen aansluiting Leiden-zuid, doorkruisen 
fietsverbindingen, wijzigingen lokale 
verkeersstromen)

• Afstemming met lokale plannen (ontwikkeling 
Valkenburg, ontwikkeling natuur en ecologie)



2 Waarden van het gebied



2 Waarden van het gebied

duinen

polderlandschap

Landgoederenzone 

Wassenaar

strandvlakte
Groene Hart

strandwal



Deelgebied A: Ir. G. Tjalmaweg



Kwaliteiten Omgeving

• Oude Rijn

• Stadsrand Valkenburg

• Kassencultuur

• Voormalig vliegveld Valkenburg = open 

landschap

• Valkenburgse Meer



Groene inbedding



Deelgebied B: Knoop Leiden–West A44



Kwaliteiten

• Oude Rijn

• (Uitbreiding) Valkenburgse Meer

• Ontwikkeling Groene Buffer

• Groene verbinding tussen kust en Groene 

Hart



Uitzicht op Valkenburgse Meer



Deelgebied C: Stevenshof



Kwaliteiten

• Stevenshof met fraai uitzicht

• Uniek open weidelandschap

• Agrarisch karakter

• Weidevogels

• ME verkaveling en waterlopen

• Landgoederen



Papenwegsepolder



Deelgebied C: Stevenshof-

Papendrechtsepolder



Samenvatting waarden

Trace ‘zoeken naar balans’

• Open polders, uitzicht

• Bestaande groenstructuur

• Historische Landgoederen

• Weidevogels

• Cultuurhistorische linten en waterstructuren

(Oude Rijn, Vliet, Wateringen)

• Grote groene zone in Voorschoten



3. Visievorming landschappelijke

inpassing Rijnlandroute

• Ruimtelijke kwaliteiten in stand houden

• Niet horen, zien of ruiken-> varianten

• Compenseren verloren waarden

• Eenduidige vormgeving verdiepte ligging/tunnel

• Optimaliseren ruimtegebruik 

– Aansluiting op A44 ( N44) compacter

– Open bak + dijkjes (compact profiel) 

– Grasdak bij halfverdiept profiel

– Verdiepte ligging/ tunneldak met recreatieve functies

• Versterken recreatieve verbindingen vanuit wijk

• Versterken ecologische verbindingen



Aandachtspunten

• Woon- en leefmilieu in stand houden

• Recreatieve verbindingen ontwikkelen (stad-land en 
dwarsverbindingen)

• Openheid agrarisch polderlandschap in stand houden

• Vrij uitzicht in stand houden

• Waterstructuren in stand houden

• Weidevogelgebieden vitaliseren

• Landgoederen in stand houden/vitaliseren

• Ecologische verbindingszone ontwikkelen -> ecoducten

• Vormgeven aan stadsranden



Deelgebied A: Ir. G. Tjalmaweg



Deelgebied A: Ir. G. Tjalmaweg



‘verdiepte’ ligging Ir. G. Tjalmaweg



Deelgebied B: Maaldrift/ A44



Deelgebied B: Maaldrift/ A44



Deelgebied C: Deelgebied C: StevenshofStevenshof
Variant Papenwegsepolder







Grasdijkjes langs tracé

Papenwegsepolder



Deelgebied C: Deelgebied C: StevenshofStevenshof
Variant ‘langs Stevenshof met ‘grasdak’







Voorbeeld Ecoduct



Grasdak langs gedeelte Stevenshof



Inspiratie dakconstructie grasdak



Deelgebied C: Deelgebied C: StevenshofStevenshof
Variant ‘langs Stevenshof met ‘grasdak’

+  instandhouding ‘verbinding’ Veenwatering





‘verbinding’ Veenwatering

ter hoogte van tracé



Deelgebied D: VoorschotenDeelgebied D: Voorschoten
Variant open verdiepte ligging





Profielen Voorschoten

variant open bak 4 m verdiept



V2 
Deelgebied D: VoorschotenDeelgebied D: Voorschoten

Open tunnelbak met volkstuinen

Volkstuinengebied wordt sportveld





Profielen Voorschoten

variant open 4 m verdiept bak



V3
Deelgebied D: VoorschotenDeelgebied D: Voorschoten
Gesloten tunneldak met sportvelden





Profielen Voorschoten

variant open bak 4 m verdiept



Deelgebied E: Deelgebied E: 
Variant open verdiepte ligging





Dank voor uw aandacht!


