
Rijnlandroute

Visievorming 

Ruimtelijke inpassing



Opgave

Het geven van een visie hoe de 

Rijnlandroute landschappelijk en ruimtelijk  

ingepast kan worden.



Inhoud presentatie

1. Terugkoppeling gesprekken

2. Samenvatting waarden (landschap, natuur, 

cultuurhistorie en  leefomgeving) van de 

tracégebieden

3. Visievorming inpassing deelgebieden:

D E F G 





Proces

Gesprekken 

belanghebbenden 

Waarden 

gebied

Gesprekken 

gemeenten 

Opgave + Visievorming 

inpassing Rijnlandroute

Inpassingsconcepten



Beschouwing inpassingsopgave

Rijnlandroute

Opgave is integraal en heeft betrekking op:

• Leefomgeving stad en land

• Verbetering ruimtelijke kwaliteit

• Natuur, landschap en cultuurhistorie

• Verkeer en vervoer

• Milieukwaliteit



1. Terugkoppeling gesprekken 

belanghebbenden

Meest gehoord:

• Grote bezorgdheid over leefomgeving, cultuurhistorie en landschap

• Grote betrokkenheid bij gebied

• Tracé ‘Zoeken naar Balans’ wordt ervaren als een ingrijpende 

verandering

• Tracé ‘Churchill Avenue’ wordt ervaren als een meervoudige 

oplossing 

• Bezorgdheid over (tijdelijke) ontsluiting

• Bezorgdheid over bouwoverlast

• Bezorgdheid over  verkeersveiligheid in tunnels (bij calamiteiten) 

• Vele partijen niet overtuigd van nut en noodzaak

• Waarom niet eerst starten met ‘no regret’ maatregelen?



Terugkoppeling gesprekken gemeenten

Meest gehoord:

• Bezorgdheid over aantasting van de leefomgeving

• Bezorgdheid 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

(Landschappelijk en stedelijk)



2 Waarden van het gebied

duinen

polderlandschap

Landgoederenzone 

Wassenaar

strandvlakte

Groene Hart

Oude Rijn

De Vliet

Historisch centrum Leiden

Berbice

Strandwal 



Deelgebied D: Strandwal van 

Voorschoten



Kwaliteiten

• Groene zone door stedelijk gebied

• Hoge woonkwaliteit

• Langoed Berbice met cultuurhistorische waarden

• Sportpark Adegeest; voetbal en softbal

• Voorschotense Golf Club

• Volkstuinencomplex Adegeest

• Verrommeld Vlietwijk



Deelgebied D: Strandwal van 

Voorschoten



Sportvelden en groenzone langs 

woningen



Deelgebied E: Oostvlietpolder



Kwaliteiten

• Vliet met oude lintbebouwing

• Oud veenweidelandschap

• Weidevogelgebied

• Begin Groene Hart

• Recreatieve route Vlietweg

• Volkstuinen

• Recreatiegebieden Vlietland en Cronestein



Vliet met lintbebouwing



Oostvlietpolder



Vlietpark



Samenvatting waarden

Trace ‘zoeken naar balans’

• Grote groene zone in Voorschoten

• Bestaande groenstructuur en 
sportvoorzieningen

• Historische Landgoederen

• Cultuurhistorische linten en waterstructuren
(Oude Rijn, Vliet, Wateringen)

• Open polders, uitzicht

• Weidevogels



Churchilllaan



Kwaliteiten

• Breed profiel

• Hoofdontsluiting voor aanliggende wijken

• Hoogbouw versterkt hoofdontsluiting 

• Aanliggende sportvoorzieningen

• Langzaamverkeersroutes (fietsen, wandelen)

• Bestaande groenstructuur





Dr. Lelylaan



(dis)Kwaliteiten

• Smaller profiel

• Bestaande groenstructuur beslotener beeld

• Achterkanten van woningen

• Afgeschermde sportvelden

• Uitzicht op Oude Rijn

• Minder ruimte voor langzaam verkeersroutes 
(fietsen, wandelen)

• Onoverzichtelijk knooppunt Holiday Inn





3. Visievorming inpassing Rijnlandroute

• Ruimtelijke kwaliteiten (landschappelijk, stedenbouwkundig, ecologisch, 

cultuurhistorisch)  in stand houden/versterken

• Niet horen, zien of ruiken-> varianten

• Compenseren verloren waarden

• Vormgeving inpassing aansluiten op kwaliteiten omgeving

• Eenduidige vormgeving verdiepte ligging/tunnel

• Optimaliseren ruimtegebruik, zoeken naar mogelijkheden (meervoudig) 

ruimtegebruik i.c.m. herinrichten gebieden 

• Versterken recreatieve verbindingen vanuit woonomgeving

• Aandacht voor ecologische waarden/weidevogels



Deelgebied D 
Parklandschap in Voorschoten







verdiepte ligging open tunnelbak 



Deelgebied D 
Herrangschikken functies sport, volkstuinen







verdiepte ligging + volkstuinen 





Profielen Voorschoten

variant gesloten dak met sportfunctie



Deelgebied E: Deelgebied E: OostvlietpolderOostvlietpolder
Langs Vlietland





Deelgebied E: Deelgebied E: OostvlietpolderOostvlietpolder
midden door polder



Trace midden door polder 

landschappelijk niet 

gewenst



Deelgebied E: Deelgebied E: OostvlietpolderOostvlietpolder
N206 entrée Churchill avenue





Optimalisatie deelgebied E

1. Tunnelbak verder van 

bebouwingslint langs de Vliet

plaatsen, waardoor

cultuurhistorisch lint herkenbaar

blijft

1



Huidige situatie N206 deelgebied E



Nieuwe situatie N206 Groene bomenallee

Introductie Churchill Avenue



Deelgebied G: Deelgebied G: 
Parkstrook Churchill avenue



Brede groenstrook met bomenallee

Rotondes zorgen voor veilige

doorstroming

Fiets en wandel verbindingen

Parkstrook aan zijde woningen het

breedst



Optimalisatie deelgebied G

1. Downgraden kruispunt Dr. 

Lelylaan/ Haagweg

2. Aanbrengen rotonde

Churchilllaan/ Brandts Buyskade

3. Optimalisatie wegligging

Churchilllaan zodat er ruimte

ontstaat voor een aantrekkelijke

parkzone

1

2

3









Huidig profiel Nieuw profiel



Profiel Parkstrook Churchill Avenue



Deelgebied F: Deelgebied F: 
Parkstrook Doctor Lelylaan



Groenstrook met bomenallee

Rotondes zorgen voor veilige

doorstroming

Fiets- en wandel verbindingen

Parkstrook aan zijde woningen het

breedst









Huidig profiel Nieuw profiel



Profiel Parkstrook Doctor Lelylaan



Dank voor uw aandacht!


