



  


 

 




Thema : Wat zijn de gevolgen voor Leiden en  voor de 
bewoners van de Stevenshof  !!









Overlast en risico’s voor de bewoners wanneer  
de Rijnlandroute langs de Stevenshof wordt aangelegd 

DE PLANNEN IN GROTE LIJNEN:  
• Aanleg vierbaansweg in half verdiepte bak in het weiland 
• Aanleg tussen de 50 en 250 meter van de huizen aan de buitenrand 
• Aanleg groot knooppunt bij Maaldrift, direct naast het Valkenburgse meer 
• Niet onder de A44 door, maar eroverheen via een hoge fly-over 
• Een lage brug als passage over de Veenwatering nabij de molen  
• Geluidswal met scherm tussen de 2 tot 3 meter hoog langs het hele tracé 
• Hoge zichtbare verlichting langs het hele tracé 
• De wijk uit onder het spoor door in een open bak dwars door Voorschoten 

Waar de Rijnlandroute komt te lopen is nog niet besloten !!!!! 

CONCLUSIE, GEVOLGEN EN RISICO’S: 
• Niet alleen bewoners met direct zicht op de weg, maar iedereen in de wijk krijgt overlast 
• Onacceptabel dicht langs een woonwijk gesitueerd 
• De vierbaansweg komt over de ventweg richting Bosrand zeer hoog de wijk binnen 
• Waardoor heel veel geluidsoverlast voor de HELE wijk bij zuidwestelijke en zuidoostelijke 

wind (naast de huidige geluidsoverlast van verkeer op de A44, vlieg- en treinverkeer!) 
• Gezondheidsrisico’s, vooral voor kinderen, door de verhoogde uitstoot van fijnstof 
• Vrij zicht op het poldergebied verdwenen door een hoge geluidswal en lichtmasten 
• Vogel- en broedgebieden beschermde soorten ernstig aangetast 
• Kanoroute / Schaatsroute richting Horsten ontoegankelijk 
• Sterke aantasting van het recreatiegebied aan het Valkenburgse meer 
• Risico dat de huizenprijzen in de Stevenshof kunnen gaan dalen 
• Verdwijnen van de oprit bij de Haagsche Schouw naar de A44 richting Den Haag 
• Geen oprit naar de Rijnlandroute voor de Stevenshoffers bij Maaldrift 
• De wijk in/uit kan alleen nog via de Haagweg, Haagsche Schouwweg richting Holiday-Inn 

en de ventweg(en) richting Bosrand. De Stevenshof wordt dus slechter bereikbaar.
• Verdwijnen groene rand langs de Stevenshof / Aantasting groene ring om Leiden 

TOEKOMSTBEELD STEVENSHOF 2020: 
• Wijk met sterk aangetast leefmilieu en heel veel geluidsoverlast !
• Wijk met veel meer milieuvervuiling ! 
• Wijk met verhoogd risico op gezondheidsklachten ! 
• Wijk met aangetast natuurgebied en groene zone ! 
• Wijk slechter bereikbaar voor in- en uitgaand verkeer !

TOEKOMSTBEELD LEIDEN 2020: 
• Ondanks de aanleg van de weg langs de Stevenshof blijft Leiden onbereikbaar 
• Huidige route blijft probleem ( cijfers rapport 2e fase MER)  
• Met veel moeite groen gehouden OOSTVLIETPOLDER  wordt alsnog vernield  

HET ALTERNATIEF 
Het ontwerp van de Churchill Avenue, een burgerinitiatief door specialisten uit de regio , is een 
alternatief met veel voordelen voor LEIDEN. Het gaat uit van een ondertunneling van de huidige 
Churchill laan met onderdoorgang onder de Vliet . Alle omliggende gemeenten, Wassenaar, 
Zoeterwoude, Voorschoten, Katwijk steunen de uitgangspunten en vele voordelen die Churchill 
Avenue biedt. Voor meer info: www.churchillavenue.nl

Leiden’s standpunt en tracékeuze zijn ons niet duidelijk. Deze is echter essentieel omdat 
definitieve besluitvorming door het Provinciaal Bestuur de komende maanden plaatsvindt. 

Kom op 23 augustus en ontmoet de wethouder en raadsleden  
en zeg nee tegen de Rijnlandroute langs onze wijk Stevenshof


