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PERSBERICHT! 

 

 

Bewonersgroepenoverleg: “Opschepperij provincie over inpassing RijnlandRoute niet terecht” 
 

Het Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute, waarin 28 organisaties vertegenwoordigd zijn, vindt de 

berichtgeving van de provincie over de inpassing van de RijnlandRoute misleidend. De gepresenteerde 

inpassingsplannen vormen misschien wel een verbetering ten opzichte van de oorspronkelijke plannen, 

maar zeker geen verbetering ten opzichte van de huidige situatie. 

 
Nog steeds gaat de RijnlandRoute met hoge viaducten over de A4 heen, nog steeds loopt de weg in een open bak 

door de Oostvlietpolder en vlak langs Vlietland, nog steeds loopt de weg in een open bak vlak langs de Stevenshof 

door één van de weidevogelrijkste polders in de regio, nog steeds komt er een enorme aansluiting op de A44, nog 

steeds moeten daar huizen voor worden gesloopt. Er is dus geen enkele reden om de inpassingsmaatregelen voor de 

RijnlandRoute als een “sterke verbetering” te presenteren, zoals de provincie doet. 

 

Het Bewonersgroepenoverleg betreurt het zeer, dat de provincie in een tijd van draconische bezuinigingen 

blijft vasthouden aan een extreem dure weg (van ongeveer één miljard euro), die op volstrekt irreële 

verkeersprognoses is gebaseerd en heel veel schade doet aan natuur en landschap en woonomgeving. 

Tegelijkertijd weigert de provincie nog steeds maatregelen nemen, die de knelpunten op de bestaande route 

wegnemen, maatregelen die veel goedkoper zijn en geen natuur en landschap en woonomgeving aantasten. 

 

Wim ter Keurs, de voorzitter van het Bewonersgroepenoverleg, verbaast zich niet over de opschepperij van 

de provincie: “Het is jammer genoeg niet ongebruikelijk, dat een overheid niet afziet van plannen die op 

grote maatschappelijke weerstand stuiten, maar die plannen met allerlei inpassingsmaatregelen 

maatschappelijk aanvaardbaar probeert te maken en zich daarbij soms letterlijk en figuurlijk in bochten 

wringt”. Hij vindt dat treurig, maar niet onbegrijpelijk: “kennelijk winnen de emotie en het prestige het in 

zo’n geval gemakkelijk van de ratio”. 
 

Noot voor de redactie: 

 Zonder kop telt het persbericht 287 woorden. 

 nadere informatie: Wim ter Keurs (E: wimterkeurs@behoudrijnland.nl; T: 071-5613043). 

 
De 28 deelnemers aan het Bewonersgroepenoverleg (in willekeurige volgorde): Stichting Buurtschap Zuidwijkse Polder, 

Bewonersvereniging Feministenbuurt Voorschoten, Wijkvereniging Wijkraad Stevenshof, Initiatief Burgernotitie 

RijnlandRoute, Bewonersvereniging ZuiderZeehelden, Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland, 

Bewonersvereniging Het Wedde, STICHTING GROTE POLDER GROENe hart, Platform Duurzaam Voorschoten, 

Fietsersbond Voorschoten, Buurtvereniging St. Nicolaaspark en omgeving, Bewonersvereniging Park Allemansgeest, Stichting 

Tijd voor Groen/SnelwegofGroenweg, Vereniging tot behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten, Stichting Horst en 

Weide, Agrarische Natuurvereniging Santvoorde, Bewonersvereniging Charlotte Köhlerpad e.o., Stichting tot Behoud van 

CultuurHistorische Buitenplaatsen, Milieudefensie Voorschoten, Milieudefensie Leiden, Vereniging Vrienden Oostvlietpolder, 

Bewonersvereniging Boschgeest, Voetbal- en atletiekvereniging Voorschoten 97, Voorschotense Golfclub, Honk- en 

Softbalvereniging "Adegeest", Volkstuindersvereniging Voorschoten, Bewonersvereniging Stevenshof Vlek 17, 

Belangenvereniging Krimwijk,  
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