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P.a. Witte Singel 54, 

2311 BL Leiden 

 

 

Leiden/Voorschoten/Wassenaar/Zoeterwoude, woensdag 10 december 2014. 

 

 

PERSBERICHT! 

 

 

De RijnlandRoute moet veel beter volgens de provincie, maar kan toch worden aanbesteed? 

 

 

Inpassingsplan RijnlandRoute vastgesteld 

 

Afgelopen woensdag 10 december hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland het inpassingsplan voor de 

RijnlandRoute vastgesteld. Met dit inpassingsplan wordt de bestemming van gronden voor de RijnlandRoute 

juridisch vastgelegd. In de vergadering van Provinciale Staten ging het echter ook meteen over de aanbesteding van 

de weg. 

 

Wim ter Keurs, voorzitter van het Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute, is niet erg onder de indruk van de 

provinciale besluitvorming. Volgens hem moet de provincies nog heel wat obstakels overwinnen voordat er een 

schop de grond in kan. Ter Keurs: “het is merkwaardig dat er nu al over de aanbesteding wordt gesproken, terwijl 

de financiën voor aanleg en onderhoud van die weg nog steeds duidelijk niet geregeld zijn en er ook gezegd wordt 

dat er nog van alles verbeterd moet worden aan de inpassing van de weg, maar dat daar geen geld voor is”. 

 

Niet nagekomen toezeggingen 

 

Ter Keurs verbaast zich er ook over, dat Provinciale Staten er genoegen mee hebben genomen dat Gedeputeerde 

Staten verschillende toezeggingen niet zijn nagekomen. Ter Keurs noemt een paar voorbeelden: “Zo is er 

bijvoorbeeld geen aanvulling op het milieu-effectrapport (MER) over de RijnlandRoute gemaakt, hoewel mevrouw 

De Bondt, de verantwoordelijke gedeputeerde, dat wel had toegezegd en de onafhankelijke, landelijke Commissie 

voor de milieu-effectrapportage dat wel had geadviseerd”. Provinciale Staten hebben er ook genoegen mee 

genomen, dat mevrouw De Bondt aanvankelijk “een waanzinnig mooie inpassing” van de RijnlandRoute bij 

Vlietland had toegezegd, dat ze zich die uitspraak later niet meer kon herinneren en dat er nu bij Vlietland helemaal 

geen adequate inpasssingsmaatregelen worden voorgesteld. 

 

Provinciale Staten hebben er ook genoegen mee genomen, dat de natuurwaarden in de polders ten zuiden van 

Leiden zeer ernstig worden aangetast door de RijnlandRoute, hoewel er een reëel alternatief bestaat voor een hele 

nieuwe weg dwars door de polders; namelijk de aanpak van de knelpunten op de bestaande N206-route aan de oost- 

en de westkant van Leiden. Er is bovendien ook nog steeds geen concreet plan om de natuurverliezen te 

verminderen of goed te maken. 

 

De knelpunten op de bestaande route wegnemen 

 

De gedeputeerde reageerde in de Statenvergadering verder ook afwijzend op het verzoek van bewoners èn 

ondernemers uit Leiden en Voorschoten en het verzoek van verschillende Statenfracties om te beginnen met het 

wegnemen van knelpunten op de N206-route aan de oostkant en de westkant van Leiden (respectievelijk bij de 

Europaweg en de Tjalmaweg). Hoewel daardoor vrij snel een groot deel van de problemen kan worden opgelost, 

wil de gedeputeerde toch beginnen met de aanleg van de nieuwe weg door de polders. 
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Met die nieuwe weg door de polders haal je volgens Ter Keurs echter maar een zeer beperkt deel (minder dan 10%) 

van het verkeer over het Lammenschansplein weg: “Het is dus niet zo, dat je daarmee zoveel verkeer van het 

Lammenschansplein afhaalt, waardoor je dat plein gemakkelijker opnieuw kan inrichten. Bovendien verwacht de 

provincie, dat het verkeer over het Lammenschansplein - ook met de RijnlandRoute - in de loop der jaren enorm zal 

toenemen. Hoe langer je dus wacht, hoe moeilijker het zal worden het plein zonder problemen opnieuw in te 

richten”. 

 

Al met al is wel duidelijk, dat het Bewonersgroepenoverleg zijn verzet tegen de aanleg van de RijnlandRoute 

voorlopig niet zal opgeven. 

 

 

Wim ter Keurs, 

voorzitter van de Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland en het Bewonersgroepenoverleg 

RijnlandRoute 

 

 
Noot voor de redactie: 

 Zonder kopje en tussenkopjes: 519 woorden 

 Nadere informatie bij Wim ter Keurs, tel. 071-5613043 

 
De deelnemers aan het Bewonersgroepenoverleg (in willekeurige volorde): 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, Voorschotense Golfclub, Honk- en 

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

Belangenvereniging Krimwijk, Bewonersvereniging Gerda Brautigamsingel en de daarop aansluitende straten 


