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De aanleg van de RijnlandRoute zou waarschijnlijk 
een dikke 300 miljoen à 800 miljoen euro kosten.

De provincie en de regiogemeenten brengen 
gezamenlijk op zijn best 120 miljoen op.

Veruit het meeste geld moet dus van het rijk komen.

Maar ...



...

De minister heeft de RijnlandRoute:

• niet opgenomen in het Urgentieprogramma Randstad 
en

• ook niet in het MIRT*)-Projectenboek 2008.
*) MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.

• De minister heeft de Tweede Kamer in december laten weten, dat 
hij zijn handen al meer dan vol heeft aan het UPR en het MIRT.

• Hij wil deze zomer best naar de financieringsmogelijkheden kijken, 
maar dan moet de regio wel eensgezind zijn.



Op dit moment gaat de discussie over twee rapporten die 
de provincie heeft laten maken:

• een Maatschappelijke Kosten-BatenAnalyse (afgekort MKBA) 
“RijnlandRoute Structurerend element in de As Leiden Katwijk” en

• een nut-en-noodzaaknotitie “RijnlandRoute - Verbinding van 
belang.

We zullen het nu eerst hebben over de nut-en-
noodzaaknotitie.
Daarin proberen de provincie en de regio te bewijzen dat de 
RijnlandRoute nodig is. En daar slepen ze van alles bij!



Is de RijnlandRoute nodig? (1)
Voor de bebouwing van het vliegveld Valkenburg is de 
RijnlandRoute helemaal niet nodig:

• Sluit Valkenburg aan op de (verbrede) Tjalmaweg.

• Sluit Valkenburg tijdig aan op de RijnGouweLijn.

• Zorg voor goede fietspaden.

Voor Valkenburg is de RijnlandRoute tussen de A44 en de 
A4 niet nodig.



Is de RijnlandRoute nodig? (2)
Ook voor de bloemenveiling in Rijnsburg is de RijnlandRoute 
niet nodig:

• Bloemenverkeer uit Rijnsburg rijdt vooral over de A4 richting 
Schiphol en bovendien buiten de spits als er geen files zijn.

• Bovendien ligt Aalsmeer veel dichter bij Schiphol en is daar ook 
ondergronds filevrij mee te verbinden.

• Op een rit naar Duitsland of België maakt een paar minuten 
tijdwinst tussen Rijnsburg en de A4 trouwens ook niet uit.



Is de RijnlandRoute nodig? (3)
Voor het Bio Science Park in de Leeuwenhoek is de 
RijnlandRoute zeker niet nodig:

• Leiden gaat de concurrentieslag zeker niet winnen dankzij een 
nieuwe autoweg. Heel andere zaken spelen een rol.

• Het Bio Science Park is bovendien goed aangesloten op de 
A44 en

• Veel medewerkers komen op de fiets en het station Leiden 
Centraal ligt op loopafstand.



Is de RijnlandRoute nodig? (4)
Ook voor de kantorensector is de RijnlandRoute niet nodig.

De provincie en de regio voorspellen een absurd grote toename 
van de kantoorruimte in de regio (alsof het om de Amsterdamse 
zuidas gaat!),

maar:

•Veel kantoren staan leeg en de leegstand zal nog verder 
toenemen.

•Bovendien leidt meer kantoorruimte niet per se tot meer 
arbeidsplaatsen of meer autoverkeer.

(Hetzelfde geldt voor de veronderstelde toename van de oppervlakte bedrijfsterreinen.)



De nut-en-noodzaaknotitie van de provincie w.b. 
verkeer en vervoer:

• gaat uit van een ‘onverminderde’ verdere groei van het 
autoverkeer,

• vermeldt niet welk deel van de verplaatsingen met het openbaar 
vervoer en de fiets plaatsvindt
(in een vorige studie nam men daarvoor nog 15% aan!).

• Houdt geeen enkele rekening met ‘rekening rijden’ en ook 
niet met het Leidse parkeerbeleid.

•De vraag of de Leidse agglomeratie zo’n groei van het autoverkeer 
wel aankan wordt in de notitie niet gesteld, laat staan beantwoord.



De ontlastende werking van de RijnlandRoute:

• De RijnlandRoute zal de Wassenaarseweg/Katwijkseweg niet 
ontlasten; het autoverkeer op de Lange Kerkdam in Wassenaar 
komt vooral uit Wassenaar zèlf.

• De RijnlandRoute zal ook de Lelylaan-Churchilllaan niet 
ontlasten:
* Het meeste verkeer daar (90%!) komt namelijk uit Leiden en/of 
moet daar zijn.
* Eventueel vrijkomende ruimte zal onmiddellijk door ander 
verkeer worden opgevuld.









De denkfout van het Leidse gemeentebestuur (1):

• Leiden wil het autoverkeer uit de stad naar buiten ‘dringen’,
• maar dan kan de Churchilllaan te vol raken,
• dan moet het verkeer nog verder naar buiten worden 
gedrongen
• en daar heb je de RijnlandRoute voor nodig.

Alsof:
• verkeer zomaar ‘nergens vandaan nergens naartoe’ rondrijdt,
• dat verkeer niet in de stad zelf moet zijn,
• je dat verkeer zomaar overal naartoe kunt leiden.

Maar: …



De denkfout van het Leidse gemeentebestuur (2):

• ‘Randwegen’ houden het autoverkeer echter niet uit de stad 
weg.

• ‘Randwegen’ maken het juist mogelijk om meer autoverkeer 
tegelijk de stad in te brengen, óók op drukke momenten.

• Veel verkeer moet daar namelijk zijn.

Dat weet Leiden natuurlijk ook wel.
• Daarom wil Leiden ook één of twee aansluitingen op de 
RijnlandRoute (op de knoop Leiden West, op de Haagweg bij Ter 
Wadding en/of op de Voorschoterweg bij Berbice).
• En die aansluitingen brengen weer meer verkeer de stad in.



Kortom: het Leidse gemeentebestuur:

• schreit ‘krokodillentranen’ over de Churchilllaan, maar laat tot 
nu toe na het daar ook echt veiliger en leefbaarder te maken,

• zadelt de Stevenshofbewoners op met een autoweg ‘voor hun 
deur’, met bijna 40.000 motorvoertuigen/etmaal (fors meer dan 
nu over de Churchilllaan rijden)

• en heeft het er liever niet over dat uit de provinciale 
berekeningen óók komt,
- dat de Lammeschansweg in 2020 zo’n 30% drukker zal zijn dan 
nu en
- dat ook de Plesmanlaan, de Willem de Zwijgerlaan en de 
Europaweg in 2020 een stuk drukker zullen zijn.





Dan over de Maatschappelijke Kosten-BatenAnalyse,

de MKBA:



De minister heeft - wat de MKBA betreft - heel goede 
redenen voor terughoudendheid t.o.v. de 
RijnlandRoute (1):

1. Tegenover de enorme kosten voor de RijnlandRoute staat 
volgens de MKBA 0,5 à 1 minuut tijdwinst per gemiddelde 
verplaatsing (tijdens de ochtend- en avondspitsperiode!).

2. De MKBA heeft niet onderzocht of er geen goedkopere en betere 
oplossingen mogelijk zijn, met minder schade aan stad en 
landschap (het zgn. ‘nulalternatief’).

Daardoor voldoet het rapport niet aan de eisen die het rijk daaraan 
stelt.



Maar de minister heeft - gezien de MKBA - nog 
méér redenen voor terughoudendheid (2):

3. Voor de verwachtingen van de luchtkwaliteit zijn 
discutabele aannamen en grove schattingen gedaan.

4. Het geluidsonderzoek heeft zich beperkt tot de 
onmiddellijke omgeving van de tracé’s.

5. Er is bv. niet onderzocht:
* hoeveel autoverkeer de Leidse agglomeratie met de 
RijnlandRoute te verstouwen krijgt en
* wat dat voor gevolgen heeft voor de veiligheid op de wegen 
en straten in de stad.



Nòg meer redenen voor terughoudendheid van de 
minister (3):

6. De opstellers blijken onbekend met natuur en landschap ten 
zuiden van Leiden.
Het meest gênante voorbeeld: de beschrijving van “Vlietland” (tussen de Vliet en de 
A4) blijkt letterlijk overgeschreven van de beschrijving van “de Vlaardingse
Vlietlanden” (tussen Vlaardingen en Maasland) op de website van Natuurmonumenten.

7. De opstellers van het rapport hebben ook geen idee welke 
planten en dieren er voorkomen in de polders waar de 
RijnlandRoute zou moeten worden aangelegd.



Het is de opstellers van de MKBA kennelijk 
geheel ontgaan, dat de RijnlandRoute:

• een grove aantasting zou vormen van één van de 
belangrijkste weidevogelgebieden in de omgeving en

• een aantasting van het grootste beschermd 
dorpsgezicht van Nederland in de polders van Wassenaar 
en Voorschoten.



Kortom: De MKBA deugt niet; het is ‘broddelwerk’.

Toch heeft de stuurgroep RijnlandRoute eind vorig jaar juist op 
basis van dat rapport wèl een voorkeurstracé gekozen.

Dat was onverantwoord en zorgwekkend, omdat die keuze is 
gemaakt:
• op basis van een rapport dat niet deugt en bovendien
• geheel buiten de meest betrokken gemeenteraden om.



Maar de voorstanders van de RijnlandRoute hebben 
één ijzersterk ‘argument’:

• “Er wordt nu al veertig jaar of zestig jaar over de RijnlandRoute 
(vroeger: Rijksweg 11 west) gesproken en ‘dus’ moet die weg nu 
maar eens worden aangelegd.”

Dat is een idiote ‘redenering’:

• Als er al zo lang over die weg is gesproken, dan is er kennelijk 
telkens weer besloten om hem toch maar niet aan te leggen.

• En dan moet je je dus afvragen waarom je dat nu ineens wel zou 
doen.



Sterker nog:
• de provincie moet zich juist afvragen hoe lang ze de mensen 
langs het tracé kan blijven bedreigen met een weg,

- die niets oplost,

- maar wel een hoop schade zal doen aan stad, natuur en 
landschap.

Kortom: ...



Teken de petitie

STOP
Rijnlandroute
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