
PERSBERICHT 
(van het Recreatiecentrum Vlietland d.d. 22 maart 2013) 
 
Besluit provincie inzake de RijnlandRoute dramatisch voor recreatiegebied Vlietland!  
 
Op dinsdag 19 maart jl. hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een besluit genomen inzake de exacte ligging van 
de Rijnlandroute en de aansluiting op de A4, dat dramatisch slecht uitpakt voor het gebruik en de toekomst van het 
recreatiegebied Vlietland en de Oostvlietpolder. Inmiddels hebben zowel de gemeente Leidschendam-Voorburg als 
andere direct bij Vlietland betrokken partijen verontwaardigd gereageerd op dit besluit.  
 
Toen de Provincie Zuid-Holland vorig jaar koos voor een tracé van de RijnlandRoute op slechts 80 meter afstand van 
Vlietland en zelfs deels dwars door het recreatiegebied heen, werd gezegd dat dit een ‘voorlopig ontwerp’ betrof dat 
‘verdere inpassing en optimalisatie behoefde’. Omdat de provincie vervolgens niet met concrete voorstellen kwam voor 
inpassing van deze nieuwe vierbaansweg, hebben bij het recreatiegebied betrokken partijen de voor Vlietland meest 
noodzakelijke inpassingen laten ontwerpen. Dit ter voorkoming van de allerergste overlast -door lawaai, stank, 
luchtvervuiling en lelijk uitzicht- voor dit grootste recreatiegebied van de provincie Zuid-Holland, waar jaarlijks meer dan 
een miljoen mensen komen. Naar nu blijkt heeft de provincie geen van deze voorstellen overgenomen. 
 
Wethouder Peter van Ostaaijen van Leidschendam Voorburg noemt met name “de kolossale aansluiting” van de 
Rijnlandroute op de Rijksweg A4 “via een soort Prins Clausplein” met twee viaducten van meer dan 10 meter hoog “een 
regelrechte aantasting van Vlietland en de groene Oostvlietpolder” en betreurt het tevens dat (nog) niet is voorzien in 
goede geluidwerende voorzieningen. 
 
“Indien afdoende maatregelen uitblijven om de ergste overlast van de RijnlandRoute voor Vlietland te verminderen, dan 
zal dat zeer ernstige gevolgen hebben voor het gebruik en de toekomst van Vlietland”, zegt Bart Carpentier Alting, 
directeur van Recreatiecentrum Vlietland. “Vlietland kan dan waarschijnlijk niet gratis toegankelijk blijven en het wordt 
onmogelijk de nieuwe voorzieningen zoals gepland te realiseren. Dit zal ook betekenen dat de werkgelegenheid komt te 
vervallen voor circa 100 mensen die nodig zouden zijn voor de exploitatie van deze nieuwe voorzieningen”. In door de 
gemeente Leidschendam-Voorburg eerder verstuurde persberichten werd het door de provincie gekozen tracé voor de 
RijnlandRoute al “desastreus en onaanvaardbaar” genoemd. Met name werd daarbij gewezen op het grote belang dat 
recreatiegebied Vlietland heeft voor de inwoners van de regio. Ook diverse andere betrokken partijen, waaronder 
vertegenwoordigers van de recreanten die gebruik maken van Vlietland, hebben de provincie gewaarschuwd voor de 
enorme schade die de Rijnlandroute zo dicht bij Vlietland zonder goede inpassingen zal veroorzaken. In een persbericht 
heeft de Vereniging Vrienden van Vlietland eerder laten weten met verbijstering kennis te hebben genomen van de keuze 
voor het tracé van de RijnlandRoute pal langs Vlietland. “De VVV vindt het onbegrijpelijk dat de Provincie heeft gekozen 
voor een tracé dat zo dicht tegen natuur- en recreatiegebied Vlietland aanligt, waardoor volledig voorbij wordt gegaan 
aan de belangen van de vele tienduizenden recreanten die jaarlijks dit gebied bezoeken”. Daarnaast heeft de VVV 
aangegeven dat het nu voorgestelde viaduct “in grove mate de nu nog landschappelijke omgeving ontsiert.”  
De ondernemingen die verantwoordelijk zijn voor de realisatie van nieuwe voorzieningen in Vlietland voorzien zeer grote 
schade en hebben de provincie gewaarschuwd voor omvangrijke schadeclaims die het uitblijven van de meest 
noodzakelijke inpassingsmaatregelen tot gevolg zullen hebben. De voorzitter van de vereniging De Vlietzeilers, Harry 
Kortman, noemt het gebrek aan goede inpassingsmaatregelen van de Rijnlandroute voor Vlietland “onbegrijpelijk, 
onacceptabel en in strijd met gewekte verwachtingen tijdens vooroverleg”. 
 
Directeur Bart Alting van Vlietland zegt desgevraagd te hopen dat de verantwoordelijke statenleden van de provincie 
Zuid-Holland en de politici in omringende gemeenten -waaronder met name Leiden- het grote belang van Vlietland voor 
hun inwoners zullen onderkennen en mee zullen strijden voor het behoud van Vlietland als hoogwaardig, openbaar en 
gratis toegankelijk recreatiegebied.  
……………………………………………………………………………………………………………... 
Belangrijke data inzake de besluitvorming omtrent de (inpassing van) de Rijnlandroute zijn:  
3 april a.s. vergadering van commissie verkeer van de provincie en 8 april a.s. vergadering in de daarvoor geëigende 
commissie van de Tweede Kamer. De betrokken gemeenten zullen binnenkort bekendmaken wanneer zij over dit 
inpassingsplan willen gaan besluiten. Provinciale Staten (PS) zullen naar verwachting in juni 2013 besluiten over het 
definitieve voorstel van GS. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Voor de reactie: meer informatie te verkrijgen bij: 
Bart C. Alting van Recreatiecentrum Vlietland tel. 0654662004  


