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Rijnlandroute, Laat de Stevenshof niet stikken
12 februari · 

--------------------------------------
Feiten & fabels over de Rijnlandroute (deel 3)
--------------------------------------
CHURCHILL AVENUE HELEMAAL NIET ZO DUUR
12 februari 2014 - De Rijnlandroute aanleggen volgens het Zoeken naar
Balans-tracé (door Voorschoten en langs de Stevenshof) of in een tunnel
onder de Churchilllaan: het is niet even duur. Maar de verschillen die de
provincie Zuid-Holland presenteert, zijn wel heel opvallend een
ondersteuning van het provinciale ‘voorkeurstracé’ uit het akkoord, dat
coalitiepartijen in Provinciale Staten in 2011 hebben gesloten. Er is veel
aanleiding de financiële onderbouwing nog eens grondig door te lichten.
---
Door Hans van Muiden
(Werkgroep Rijnlandroute Wijkraad Stevenshof)
---
Op 15 mei 2012 besloten Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland de
Rijnlandroute aan te leggen volgens het tracé Zoeken naar Balans en
kozen binnen deze variant voor de subvariant Zoeken naar Balans
Optimaal (ZnB+). Dat tracé loopt door Voorschoten en vlak langs de
Stevenshof. Een door burgers uitgewerkt alternatief voorstel voor een lange
tunnel, de ‘Churchill Avenue’ (CA), wees het provinciebestuur af. Als
redenen gaven GS daarvoor aan:
• CA is niet toekomstvast voor de ‘verwachte toename’ van het verkeer met
5 tot 10 procent tot 2030.
• De tunnelveiligheid is onvoldoende (bijvoorbeeld in geval van
calamiteiten).
• De variant is veel duurder dan Zoeken naar Balans en kent een baten-
kostenratio van 1,3 (ZnB+: 1,9). Dit cijfer geeft de verhouding aan tussen
de investering en wat deze oplevert aan maatschappelijke baten, zoals
sneller en efficiënter personen- en goederenvervoer door reistijdwinst en
minder files.
• De oplossing is niet robuust op aspecten als verkeersveiligheid,
rijtijdenwinst en indirecte kosten. Met indirecte kosten worden ongunstige
neveneffecten bedoeld op bijvoorbeeld de woningmarkt, transportsector en
arbeidsmarkt.
Op 27 juni 2012 stemden Provinciale Staten in met de keuze van GS.
Aannames van de provincie over de verkeersontwikkeling en de
tunnelveiligheid zijn onderuitgehaald (na de besluitvorming door
respectievelijk de Commissie MER en TNO). En uit cijfers die de provincie
destijds verstrekte, valt af te leiden dat zij de Churchill Avenue maar liefst
ruim 200 miljoen euro duurder zag uitpakken dan Zoeken naar Balans
Optimaal. Maar een berekening die deze stelling onderbouwt, is nooit
(volledig) openbaar gemaakt. Mede daarom is de vraag gerechtvaardigd:
klopt het wel dat de Churchill Avenue zoveel duurder is?
De cijfers die hieronder worden genoemd, moesten worden
bijeengesprokkeld uit een veelheid aan provinciale en andere
overheidsstukken, die in de loop der jaren over elkaar heen buitelden, want
een deugdelijke vergelijkend overzicht is niet beschikbaar. De miljoenen
zullen de lezer om de oren vliegen.
942,5 miljoen euro voor ZnB+
De provincie begrootte ZnB+ in 2012 op 931 miljoen euro. Inmiddels is er
volgens de provincie een budget voor beschikbaar van 942,5 miljoen euro.
Dit iets hogere bedrag is ontstaan doordat de gemeenten Voorschoten en
Wassenaar besloten om extra mee te betalen aan de inpassing van de weg
(boortunnel, knooppunt A44). Daarnaast is een bijdrage van Holland
Rijnland, samenwerkingsverband van veertien regiogemeenten, verhoogd
met 1 miljoen.
Het totale bedrag moet worden opgebracht door een aantal partijen. De
provincie zelf staat genoteerd voor 382 miljoen. Holland Rijnland legt uit het
Regionaal Investeringsfonds (RIF) 75 miljoen bij. Het leeuwendeel komt
van het Rijk: 445 miljoen euro. Verder is er nog een door de provincie Zuid-
Holland en de gemeente Leiden gefinancierde reservering van 30 miljoen
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euro voor herinrichting bij de knoop Leiden-West (Plesmanlaan) voor een
betere ontsluiting van het Bio Science Park.
Rijk 445 miljoen
Provincie Zuid-Holland 382 miljoen
Holland Rijnland (RIF) 75 miljoen
PZH + Leiden (Plesmanlaan) 30 miljoen
Voorschoten + Wassenaar 10,5 miljoen
--------------------------------------
Totaal 942,5 miljoen
Sinds de tracékeuze zag de provincie kans Zoeken naar Balans Optimaal
toch nog te optimaliseren. Voor het bedrag van 942,5 miljoen euro gebeurt
de inpassing van de weg ten zuiden van de Stevenshof en door
Voorschoten (met 2x2 rijstroken) nu als volgt:
• Volledige renovatie Knoop Leiden-West.
• Verbreding en vernieuwing van de A44 tussen Knoop Leiden-West en
Maaldrift.
• Volledig knooppunt bij Maaldrift met de A44. De Rijnlandroute passeert
onder de A44 door.
• De Rijnlandroute gaat onder de Veenwatering door, die een aquaduct
krijgt.
• Verdiepte ligging (4 meter onder het maaiveld) ten zuiden van de
Stevenshof.
• Een boortunnel onder Voorschoten door, vanaf de Dobbewatering tot in de
Oostvlietpolder, met een lengte van 2280 meter.
• Ligging op het maaiveld in de Oostvlietpolder op 80 meter ten noorden
van recreatiegebied Vlietland,.
• Een volledig bovenlangs knooppunt met de A4.
• De A4 krijgt ter hoogte van de Rijnlandroute extra parallelbanen.
• De Europaweg, de Lammebrug en het Lammenschansplein worden in
capaciteit vergroot.
Churchill Avenue goedkoper
De Churchill Avenue zou volgens Gedeputeerde Staten 1160 miljoen euro
kosten. Dit is 217,5 miljoen boven genoemd budget. Het gaat dan om een
tunnel onder de Churchilllaan en Doctor Lelylaan met 2x2 doorgaande
rijstroken. De tunnel loopt van het Rijn-Schiekanaal tot aan de
Plesmanlaan. Onder de Churchilllaan heeft de tunnel een extra rijstrook
met in- en uitritten bij de Haagweg en Voorschoterweg.
Het Churchill Avenue Team (zie ook: http://www.churchillavenue.nl) heeft bij
de berekening van de provincie wel wat kanttekeningen geplaatst:
• De provincie heeft in de tunnel vluchtstroken meegerekend en die hoeven
volgens de tunnelwetgeving niet aangelegd te worden. Door ze wel mee te
nemen maakt de provincie CA zo'n 25 miljoen duurder.
• De provincie heeft de tunnelconstructie en tunneltechnische installaties te
hoog begroot, wat deze variant zo'n 40 miljoen duurder maakt. Volgens het
team heeft de provincie hiervoor een hogere eenheidsprijs gehanteerd (200
euro per vierkante meter tunnel meer) dan bij ZnB+.
• Optimalisaties van het ontwerp Churchill Avenue bij de A44 van ongeveer
22 miljoen zijn niet meegenomen.
• De provincie stelde dat er een rij huizen langs de Churchilllaan gesloopt
moest worden. Dit is echter helemaal niet nodig. Besparing: 6 miljoen euro.
Geen vluchtstroken in de tunnel -25 miljoen
Tunnelconstructie en apparatuur -40 miljoen
Optimalisatie bij A44 -22 miljoen
Geen sloop woningen Churchilllaan - 6 miljoen
-------------------------------------------- 
Subtotaal - 93 miljoen
Mindering op apparaatskosten en 
onzekerheidsmarge - 24 miljoen 
-------------------------------------------- 
Totale besparing - 117 miljoen
De provincie maakt de Churchill Avenue dus 117 miljoen euro duurder dan
noodzakelijk. Dat betekent dat de kosten voor realisering van deze variant
niet, zoals de provincie stelt, 1160 miljoen bedraagt, maar 1043 miljoen.
Behalve om bij de tunnelmond nabij de Bockhorst de luchtkwaliteit binnen
de normen te houden (kan voor minder dan 1 miljoen) heeft CA geen
speciale inpassingsmaatregelen nodig, in tegenstelling tot ZnB+.
ZnB+ duurder
Bij de Stevenshof zijn dus wel extra inpassingsmaatregelen nodig en
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daarnaast is er voor de wijk nog een halve aansluiting op de RijnlandRoute
bijgekomen. De meerkosten hiervan (voor de halve aansluiting 1,5 miljoen)
zijn nog niet meegerekend. ZNB+ komt daarmee uit op zeker 944 miljoen.
Volgens het Churchill Avenue Team heeft provincie in 2012 gegoocheld met
apparaatskosten en onzekerheidsmarges. Omdat voor de Churchill Avenue
bijna geen werkzaamheden aan wegen van Rijkswaterstaat nodig zijn,
maar de provincie hier toch al haar eigen apparaatskosten en
onzekerheidsmarges volledig meerekende, ontstond een fictief gat van 34
miljoen euro. Het voert te ver om dit hier tot in alle details toe te lichten,
maar zonder gegoochel zouden de kosten voor CA uitkomen op 1051
miljoen en voor ZnB+ op 986 miljoen. Een verschil dus van maar 65 miljoen
euro. Dat is heel wat anders dan de ruim 200 miljoen die de provincie
tussen beide tracés heeft geconstrueerd.
Met een beschikbaar budget van 944 miljoen voor ZnB+ kan al bijna het
benodigde bedrag van 1051 miljoen voor de Churchill Avenue bekostigd
worden. Het verschil is nog maar 107 miljoen euro
Als je dan bedenkt dat in september 2013 bekend werd dat de verbreding
van de A4 tussen het Prins Clausplein en de Rijnlandroute 30 miljoen
minder kost dan begroot, laat het verschil zich zonder problemen nog
verder terugdringen tot 77 miljoen.
Aangezien de provincie in de kostenraming van de Churchill Avenue 179
miljoen had gereserveerd als onzekerheidsmarge, is het overduidelijk dat er
genoeg geld is voor deze variant. De provincie had nog 100 miljoen als
marge overgehouden. Overigens is de onzekerheidsmarge, gesteld op 20
procent, zonder enige onderbouwing vastgesteld. Met 10 procent had het
ook gekund.
Verkiezingsprogramma's - BAM
Het wordt nog anders wanneer we meetellen wat de Leidse coalitiepartijen
D66, SP, VVD en CDA over de Rijnlandroute in hun programma’s voor de
aanstaande gemeenteraadsverkiezingen hebben gezet. Dat varieert van
vage ambities tot iets concretere ideeën. Zo zijn er voorstanders van een
nog diepere ligging bij de Stevenshof (-6 meter) en van overkluizingen met
geluidsschermen. Men zou bereid zijn de nodige miljoenen te investeren.
De paar miljoen euro die met deze verkiezingswensen minimaal gemoeid
zijn, stuwen de kosten van ZnB nog verder op en verkleinen het verschil
met CA nog meer.
De mensen achter de Churchill Avenue hebben hun plan door bouwfirma
BAM laten doorrekenen. BAM concludeerde ook dat CA 187 miljoen euro
lager zou uitvallen dan de provincie had berekend. Volgens het bedrijf
moest het dus voor ongeveer 980 miljoen kunnen.
Alles overziende: de vergelijking door de provincie van de Churchill Avenue
en Zoeken naar Balans Optimaal op het punt van de kosten, een belangrijk
argument om CA af te wijzen, valt (onder meer door onjuiste aannames)
ten onrechte uit in het voordeel van ZNB+.
Vasthouden aan de (‘nu eenmaal’) gemaakte keuze voor Zoeken naar
Balans Optimaal zou daarom niet alleen een historische vergissing
betekenen waar het landschappelijke vernieling en gezondheidsrisico’s
voor de bevolking betreft, maar ook dubieus zijn als het om het beheer van
gemeenschapsgeld gaat.

Rijnlandroute, Laat de Stevenshof niet stikken, Robert-Jan van Ette, Martin Kroon,
Brigit van der Pluijm-Tuurenhout en 21 anderen vinden dit leuk.
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Rijnlandroute, Laat de Stevenshof niet stikken

--------------------------------------
Feiten & fabels over de Rijnlandroute (deel 5)
--------------------------------------

BELOFTEN AAN CHURCHILLLAAN ONTZENUWD

28 februari 2014 - Leidse en provinciale politici zijn altijd zeer
stellig geweest in hun bewering dat als de Rijnlandroute langs de
Stevenshof er eenmaal ligt, het op de Churchilllaan een stuk
rustiger wordt. Veel minder stank en lawaai. Maar klopt dat wel?
Je moet een stapel overheidsdocumenten doorploegen om
erachter te komen, maar wie die moeite neemt ontdekt dat het
onzin is. Het staat nota bene in de stukken van de provincie zelf.

---
Door Hans van Muiden
(Werkgroep Rijnlandroute Wijkraad Stevenshof)
---

Vermindering van het verkeer over de N206 dwars door Leiden
voeren pleitbezorgers van de Rijnlandroute geregeld aan als
argument om de weg volgens het Zoeken naar Balans-tracé door
Voorschoten en langs de Stevenshof aan te leggen. Deze N206
gaat van de A4 over Europaweg, Lammenschansbrug en -plein,
Churchilllaan en Doctor Lelylaan naar de knoop Leiden-West bij
de A44, en omgekeerd natuurlijk. Op de route staat op zo’n
veertien plekken een verkeerslichtinstallatie, wat niet erg
bevorderlijk is voor de doorstroming. Het grootste deel van de
route telt 2x2 (gescheiden) rijstroken. Maar onder meer op de
Doctor Lelylaan en bij enkele verkeerslichten (zoals op het
Lammenschansplein) is er een versmalling tot 2x1 rijstrook. De
Churchilllaan heeft over de hele lengte tussen de Voorschoterweg
en de Haagweg vier rijstroken met in het midden een
groenstrook.

Rijnlandroute sport van een ladder

De provincie Zuid-Holland noemde haar ‘nut- en
noodzaaknotitie’ over de Rijnlandroute, gepubliceerd in
november 2007, ‘Rijnlandroute, verbinding van belang’. Daarin
betoogt de provincie dat de regio Holland Rijnland een soort spil
vormt tussen de zuidvleugel van de Randstad met havens en
industrie rond Rotterdam en de noordvleugel met greenports en
mainport Schiphol. De twee belangrijkste verkeersaders die deze
twee economisch belangrijke gebieden verbinden zijn de A4 en
A44. Om de robuustheid van dit wegensysteem te versterken zou
die een ladderstructuur moeten krijgen met tussen de A4 en A44
enkele oostwestverbindingen. De Utrechtse Baan in de A12 bij
Den Haag en de N14 als randweg ten noorden van Den Haag
fungeren reeds als ‘sporten’ van zo’n ladder. Maar de provincie
constateert dat toenemend (vracht)verkeer vanuit de Bollenstreek
op de N14 voor groeiende congestie zorgt. 

Een andere ‘sport’ tussen A4 en A44 is de N206 door Leiden. De
N&N-notitie geeft aan dat (in 2007 gemeten) 25% van het verkeer
over de N206 een doorgaand karakter heeft. Dit doorgaande
verkeer gebruikt de N206 door Leiden om van de A4 naar de A44
te komen en vice versa. Aangezien de regio Holland Rijnland de
ambitie heeft om 33.000 woningen te bouwen ten westen van de
A44 (Noordwijk, Teylingen, Katwijk, onder meer op de locatie
Nieuw Valkenburg) en een sterke groei van kantoorruimte en het
Bio Science Park voorziet, zal het verkeer in de regio ook groeien.
En daarmee zal de congestie op de binnenstedelijke N206
toenemen. De provincie suggereert dat de aanleg van een
Rijnlandroute ten zuiden van Leiden de verkeersdruk op de N206
door Leiden zal doen afnemen. Het tijdverlies door files daar zal
kunnen verminderen. Daar heeft de regionale economie baat bij.
Verder zou het de geluidsoverlast en luchtvervuiling langs de
N206 terugdringen.

Op 15 mei 2012 besloten Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
de Rijnlandroute over het Zoeken naar Balans-tracé ten zuiden
van Leiden te leggen, vlak langs de Stevenshof. Op 31 mei 2012
stemden de gemeenteraad van Leiden en op 27 juni 2012
Provinciale Staten in met dit besluit.
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Een kwart meer auto’s

Om te controleren of na aanleg van Zoeken naar Balans de
verkeersintensiteit op de Churchilllaan daadwerkelijk afneemt,
kijken we naar cijfers in de Maatschappelijke Kosten-
Batenanalyse (MKBA, 2005) en de Milieueffectrapportage (2e fase
MER, april 2012).

De MKBA geeft voor de N206 de volgende verkeersintensiteiten,
op basis van verkeerstellingen rond 2005:

Churchilllaan: circa 28.000 voertuigen/dag
Doctor Lelylaan: circa 25.000 voertuigen/dag

De 2e fase MER geeft cijfers voor het planjaar 2020 en komt
zonder aanleg van de Rijnlandroute tot deze verwachte
verkeersintensiteiten:

Churchilllaan: circa 41.000 voertuigen/dag (46% meer verkeer
dan in 2005)
Doctor Lelylaan: circa 34.000 voertuigen/dag (36% meer verkeer
dan in 2005)

De 2e fase MER geeft ook cijfers voor 2020 na aanleg van Zoeken
naar Balans:

Churchilllaan: circa 34.500 voertuigen/dag (23% meer verkeer
dan in 2005)
Doctor Lelylaan: circa 27.000 voertuigen/dag (8% meer verkeer
dan in 2005)

Een nuchtere blik op deze getallen leert ook een niet-
verkeerskundige dat na de aanleg van Zoeken naar Balans OM
Leiden heen de verkeersintensiteit op de Churchilllaan en Doctor
Lelylaan IN Leiden niet afneemt. Integendeel, het aantal auto’s
(met herrie en stank) neemt nog steeds toe ten opzichte van
2005. 

Lokale politici relativeren de getallen graag en spreken dan van
‘een relatieve afname’ van het verkeer op de Churchilllaan. Een
teruggang van 41.000 naar 34.500 voertuigen per dag in 2020
betekent 18% minder verkeer. Voor de Doctor Lelylaan komen ze
dan uit op 20% minder verkeer. Maar daarmee draaien ze
bewoners van de Churchilllaan eigenlijk een rad voor ogen. Het is
helemaal geen verbetering, maar een verslechtering. Ten
opzichte van 2005 krijgen ze bijna een kwart meer auto’s voor de
deur.

Belangrijk is ook dat uit kentekenonderzoek van de gemeente
Leiden in 2006 gebleken is dat circa 86% van het verkeer op de
Churchilllaan zijn herkomst of bestemming in Leiden heeft.
Oftewel slechts 14% van het verkeer op de N206 is doorgaand
verkeer tussen A4 en A44. Het is dus een utopie dat Zoeken naar
Balans de N206 door Leiden echt zal ontlasten: verreweg het
meeste verkeer moet gewoon in Leiden zelf zijn of komt er
vandaan. En als dat verkeer inderdaad nog verder zal groeien,
dan blijft het gewoon door Leiden rijden.

Makkelijker goedpraten

Als basis voor de ontwikkeling van de mobiliteit is voor de
Rijnlandroute gerekend met een hoog landelijk groeiscenario.
Tussen 2000 en 2040 zou een groei van 70% optreden. Bij een
laag groeiscenario zou het zo’n 10% zijn. Nu bedroeg tussen
2000 en 2010 de groei reeds 10%, dan zou in het lage
groeiscenario de groei van het verkeer na 2010 dus stagneren.
Diverse rapporten bevestigen dat de groei van het verkeer
inderdaad afvlakt en zelfs krimp plaatsvindt. 

Oorzaken zijn de sterk opgelopen olie- en hieraan gekoppelde
benzine- en dieselprijzen, minder automobiliteit van jongeren,
oplopende werkloosheid door economische stagnatie,
vergrijzing, de sterke ontwikkeling van mobiele communicatie en
thuis- en telewerken. Alhoewel rekenmodellen, zoals de
Regionale Verkeers Milieu Kaart (RVMK) die Holland Rijnland
toepast, wel met lagere groeiscenario’s kunnen rekenen,
gebruiken overheden nog steeds hoge groeiscenario’s. Dan
kunnen ze de miljoeneninvesteringen in nieuwe infrastructuur
makkelijker goedpraten. De politiek wil geen rekening houden



met de periode van laagconjunctuur en met veranderende
gedragspatronen van de bevolking. Pas als ze deze patronen in
de onderzoeken zou meenemen zou ze betrouwbare uitspraken
kunnen doen over de noodzaak van langetermijninvesteringen in
de infrastructuur. De MKBA Rijnlandroute beoordeelt de
investering (zo’n miljard euro) positief en dat kan alleen door
met hoge groeicijfers te rekenen.

Zoals hierboven al aangegeven verwacht de 2e fase MER tot het
referentiejaar 2020 een groei van circa 46% op de Churchilllaan
en van 36% op de Doctor Lelylaan. Tussen 2020 en 2030 voorziet
men zelfs nog een verdere groei van 5 tot 10%. Het argument dat
verkeersontwikkelingen in de Leidse regio afwijken van de
landelijke, zoals wel te vernemen was in Provinciale Staten, bleef
tot op heden onbewezen. Ook in de Leidse regio vlakt de
automobiliteit met grote waarschijnlijkheid af.

De helft minder auto’s

De 2e fase MER laat voor de Churchill Avenue (een tunnel met zes
rijstroken onder de Churchilllaan en een deel van de Doctor
Lelylaan) zien dat daar in 2020 nog maar 13.500 voertuigen per
dag rijden, een afname van meer dan 50%! Dit komt doordat de
Churchill Avenue ook een belangrijk deel van het stedelijk
verkeer ondergronds brengt. Zelfs met de hoge groeiscenario’s
voor het autoverkeer leidt de Churchill Avenue tot halvering van
het verkeer. Alleen wijkgebonden verkeer voor Zuid-West zal dan
nog bovengronds blijven rijden.

Zoals bekend heeft de provincie de Churchill Avenue, ontwikkeld
door deskundige burgers, afgewezen in verband met een
kostprijs die maar liefst 229 miljoen euro hoger zou liggen dan
die van Zoeken naar Balans, het tracé niet toekomstvast genoeg
zou zijn voor de verkeersdoorstroming in 2030 en de
tunnelveiligheid niet in orde zou zijn. Deze argumenten zijn
inmiddels in verschillende studies onderuit gehaald. Zie hiervoor
Feiten & fabels over de Rijnlandroute (deel 3): Churchill Avenue
helemaal niet zo duur. 

Daarnaast kun je ook in ogenschouw nemen dat de gemeente
Leiden behalve een buitenstedelijke ring tevens een
binnenstedelijke ring rond het centrum nastreeft. De
Churchilllaan is hiervan een essentieel onderdeel. De Churchill
Avenue zou beide wegprojecten (Rijnlandroute en stadsring)
efficiënt bundelen. Onder de grond ligt dan de structuur voor het
doorgaande verkeer tussen A4 en A44 die gelijktijdig onderdeel
is van de interne Leidse stadsring.

Verbazingwekkende onthulling

De gemeente Leiden voelt niets voor het eerst aanpakken van
knelpunten bij het Lammenschansplein en de knoop Leiden-
West. Men denkt dat dan, zoals wel door wethouder Robert Strijk
verwoord, de ‘sluizen naar Leiden worden geopend’, met als
gevolg het totaal vastlopen van het verkeer in de stad. 

Recent heeft de provincie op een informatiebijeenkomst voor
bewoners rond het Lammenschansplein tot ieders (inclusief
eigen) verbazing onthuld, dat er een verkeerstoename van
15.000 voertuigen per dag ontstaat na het openen van de Zoeken
naar Balans-route en de verbreding van de Europaweg en
Lammenschansbrug. Dat komt doordat verkeer van de Hoge
Rijndijk zich gaat verplaatsten naar het Lammenschansplein
omdat het daar dan beter doorstroomt. Zoals water de weg van
minste weerstand kiest, doet verkeer dat ook. Zelfs bij het
aanleggen van de Rijnlandroute rond Leiden zal het verkeer bij de
‘sluizen’ van de stad nog steeds sterk toenemen. Van een
verkeersluwer worden van het Lammenschansplein zal volstrekt
geen sprake zal zijn, alle mooie beloften ten spijt. 

Conclusie: geen keuze voor echte oplossing

Voor de mooie verhalen van politici en bestuurders over het
ontlasten van de N206 door Leiden als de Rijnlandroute maar
wordt aangelegd, is in provinciale rapporten geen spoor van
bewijs te vinden. De verkeersintensiteit op de Churchilllaan en
Doctor Lelylaan neemt zeker niet af. Er is daarentegen sprake van
een flinke toename.

Het gebruik van de hoogste groeiscenario's voor de landelijke
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mobiliteit is aanvechtbaar in het licht van de voortdurende
laagconjunctuur en hierbij optredende socio-economische
ontwikkelingen die ook hun sporen nalaten in de Leidse regio.
Maar ook bij een lagere verkeersgroei zal de Rijnlandroute het
verkeer op de N206 door Leiden maar beperkt beïnvloeden. Het
overgrote deel van het verkeer op de route heeft immers zijn
herkomst en bestemming in Leiden. 

De keuze van Gedeputeerde en Provinciale Staten voor Zoeken
naar Balans en het vervolgens klakkeloos overnemen daarvan
door de gemeente Leiden zadelen niet alleen bewoners van de
Stevenshof op met sterk toenemende luchtvervuiling en
verkeerslawaai, het doet ook niets voor Leidenaren langs
Churchilllaan en Lammenschansplein. 

De Churchill Avenue daarentegen biedt voor iedereen, zowel
langs de huidige N206 als in de Stevenshof, een oplossing. Het is
een echte oplossing: het probleem van de Churchilllaan wordt
niet verplaatst naar de Stevenshof, maar ter plekke verholpen. En
de Stevenshof wordt, zoals ook door de politiek beloofd,
gevrijwaard van overlast door de Rijnlandroute en krijgt hem niet
te horen, zien of ruiken.
Vind ik leuk · Reageren · Delen · 28 februari om 11:50 · 

Otto Swertz, Aad le Febre, Claudine Kranenburg en 21 anderen
vinden dit leuk.
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Bijlage 3 - Brief Wijkraad Stevenshof aan PS 26-02-2014 



































Bijlage 4 - Hoe Leidse politici fijnstofproblemen wegwuiven (28-01-2014) 
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Rijnlandroute, Laat de Stevenshof niet stikken

--------------------------------------
Feiten & fabels over de Rijnlandroute (deel 1)
--------------------------------------

HOE LEIDSE POLITICI FIJNSTOFPROBLEMEN WEGWUIVEN

28 januari 2014 - Met het huidige plan voor een verdiepte
ligging van de Rijnlandroute langs de Stevenshof lijken het Leidse
college van Burgemeester en Wethouders en de coalitiepartijen in
de gemeenteraad (VVD, D66, SP en CDA) op hun lauweren te
kunnen rusten. Aan de belofte van de raad dat je de
Rijnlandroute niet mag horen, zien en ruiken is met die verdiepte
inpassing immers voldaan, denken zij.

---
Door Hans van Muiden en Martin Kroon
(Werkgroep Rijnlandroute Wijkraad Stevenshof)
---

Daarop is nogal wat af te dingen. Niet zien gaat misschien nog
wel een beetje op, maar horen en ruiken zullen
Stevenshofbewoners de weg wel degelijk. Bovendien schuilt in
het ‘ruiken’ een venijnig addertje onder het gras.

In onlangs verschenen verkiezingsprogramma’s voor de
gemeenteraad 2014-2018 blijven partijen, als ze al iets zeggen
over een betere inpassing van de Rijnlandroute, uiterst vaag over
het onderwerp ‘fijnstof’ of mijden het helemaal. Zij lijken zich
niet bewust te zijn van het gevaar van de door de Rijnlandroute
sterk toenemende fijnstofuitstoot bij de Stevenshof.

Strengere normen

In het ontwerp voor de weg hanteert de provincie Zuid-Holland
de huidige Europese fijnstofnorm. Die zegt dat fijnstofdeeltjes
kleiner dan 10 micrometer (dat is één miljoenste meter, ofwel
één duizendste deel van een millimeter) toelaatbaar zijn bij een
gemiddelde jaarconcentratie van 40 microgram per kubieke
meter (1 microgram is één miljoenste gram). Europa gaat deze
PM10-norm in 2015 vervangen door een PM2,5-norm, die
fijnstofdeeltjes kleiner dan 2,5 micrometer toelaat bij een
gemiddelde jaarconcentratie van 25 microgram per kubieke
meter. De maximaal toegestane fijnstofuitstoot moet dus
aanzienlijk omlaag. Met andere woorden: in het huidige ontwerp
mag de luchtvervuiling veel erger zijn dan over elf maanden
toelaatbaar wordt geacht. En dat terwijl de weg er op zijn vroegst
pas over enkele jaren kan liggen (en er dan tientallen jaren zal
blijven liggen).

De Rijnlandroute bij de Stevenshof komt uit een tunnel en loopt
dan verder in een open bak van vier meter diep om richting A44
langzaam omhoog te gaan. Alle uitlaatgassen van de tunnel (2,2
kilometer onder Voorschoten en het spoor door) komen
geconcentreerd vrij vlakbij de Stevenshof. Daarbij veel fijnstof,
vooral van dieselmotoren. Vlak voor de tunnelmond komt nog
meer fijnstof vrij doordat het verkeer helling-op meer gas moet
geven. En de open bak, die tot de A44 doorloopt, braakt ook nog
eens constant fijnstof uit. Een modelberekening in de Milieu
Effect Rapportage (MER) van de provincie suggereert dat de
fijnstofneerslag van de Rijnlandroute grotendeels direct langs de
weg en maximaal 40 meter ervandaan plaatsvindt. En dat terwijl
de fijnstofemissies vanuit de tunnel niet eens onderzocht zijn.

Papieren en echte werkelijkheid

De Rijnlandroute scheert op zo’n 40 tot 150 meter langs onze
wijk. Alles lijkt misschien in orde, althans op papier. Maar de
werkelijkheid is anders.

Ten eerste omvat de fijnstofpluim uit de tunnelmond en de open
bak naast ‘grover’ fijnstof ook veel ‘fijner’ fijnstof (kleiner dan
0,1 micrometer). Dit ultrafijnstof is behalve kleiner ook lichter en
laat zich veel verder verspreiden. Minstens 40.000
personenauto's, bestelbusjes en vrachtwagens razen straks dag
in dag uit langs onze huizen. Met de overheersende winden (van
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noordwest tot zuidoost) zullen uitlaatgassen en roet van al dat
verkeer een permanente fijnstofregen op de Stevenshof
betekenen. Die slaat neer bij woningen en op speelplaatsen in
onze wijk. Het passeert ongehinderd de filters van de
luchtverversingsystemen in onze woningen. Dat fijnstof houdt
echt niet halt bij een paar honderd huizen aan de rand van de
wijk, zoals politici in Leiden en Den Haag ons graag willen doen
geloven.

Ten tweede laat recent onderzoek zien dat ultrafijnstof
gevaarlijker is dan eerder gedacht. Grovere deeltjes worden
grotendeels door de neus- en keelslijmvliezen afgevangen,
waarna ze met ingeslikt slijm via het maagdarmkanaal worden
afgevoerd. Maar ultrafijnstof bereikt uiteindelijk de longblaasjes
en zal daardoor verder doordringen in het lichaam. Via haarvaten
rond de longblaasjes kunnen ze in het bloed terechtkomen, zich
door het hele lichaam verspreiden en schade in vitale organen
aanrichten. Kinderen kunnen hersenschade oplopen (met
leerachterstand als gevolg) en fijnstof bevordert ook het ontstaan
van de longziekte COPD.

Ten derde: nu al ligt de Stevenshof pal onder de rook van de
A44. Met de Rijnlandroute erbij ligt onze wijk bij de heersende
windrichtingen straks aan twéé snelwegen, die vierentwintig uur
per etmaal, zeven dagen per week geluidhinder en
luchtverontreiniging veroorzaken.

Nog strengere normen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de fijnstofnorm al
aangescherpt tot 10 microgram per kubieke meter, dus nog een
factor 2,5 strenger dan de PM2,5-norm, die Europa volgend jaar
invoert. En experts twijfelen nog of ook dat wel afdoende is om
mensen effectief tegen ultrafijnstof te beschermen. Want
eigenlijk zouden normen moeten uitgaan van aantallen deeltjes
en niet van hun opgeteld gewicht. Een microgram fijnstof bevat
immers per definitie miljoenen meer ultrafijne deeltjes dan
grovere deeltjes. Ook staat vast dat de huidige katalysators en
roetfilters de grovere wel, maar de ultrafijne deeltjes niet
tegenhouden.

Deskundigen, zoals van het Longfonds, roepen overheden op
maatregelen te nemen, bijvoorbeeld door meetapparatuur te
plaatsen langs drukke wegen, rijsnelheden te verlagen en
woningen beter af te schermen van drukke wegen. En wat doet
het huidige college in Leiden? Genoegen nemen met
ontoereikende inpassingsvoorstellen, die de provincie wil
doordrukken. Sommige Leidse politici, zoals wethouder Robert
Strijk, willen de open bak op zes meter onder maaiveld zien te
krijgen. Dat lijkt mooi, maar dan blijft het een open verkeersriool
op dezelfde korte afstand van onze huizen. 

Het burgerinitiatief om de tunnel te verlengen tot voorbij de
Veenwatering en de aansluiting op de A44 (knooppunt Maaldrift)
te optimaliseren is door Rijkswaterstaat afgewezen omdat anders
op de A44 tussen Wassenaar en Leiden-Zuid geen 120 kilometer
kan worden gereden en weefvakken ‘onlogisch’ zouden zijn.
Provincie- en gemeentebestuur leggen zich kritiekloos bij deze
Rijkswaterstaat-visie neer. Minister Schultz (Infrastructuur en
Milieu), die automobilisten bijna overal harder wil laten rijden, is
onlangs door de rechter teruggefloten vanwege haar
onzorgvuldige aanpak. Ze houdt onvoldoende rekening met de
gezondheidseffecten voor omwonenden. Deze rechterlijke
terechtwijzing is ook voor de A44 en de Rijnlandroute relevant.

Wat wellicht ook enigszins kan helpen is wat bij de A4 bij
Leiderdorp gebeurt. Ook daar een open bak, maar aan
weerszijden overkluisd, met een kleine opening in het midden.
Dit geeft wat minder fijnstofuitstoot en ook minder
verkeerslawaai.

Wanneer de Rijnlandroute op de huidige plek moet komen, blijft
doortrekken van de tunnel echter de enige echte oplossing. Maar
in hun verkiezingsprogramma’s leggen de Leidse coalitiepartijen
zich neer bij de door de provincie gewenste inpassing. Als ze het
onderwerp ‘fijnstof’ mijden betekent dat in feite dat ze de
gezondheidsrisico’s, waaraan ruim 12.000 mensen in de
Stevenshof komen bloot te staan, domweg niet belangrijk genoeg
vinden om serieus te nemen.
Vind ik leuk · Reageren · Delen · 28 januari om 11:56 · 
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Rijnlandroute, Laat de Stevenshof niet stikken

--------------------------------------
Feiten & fabels over de Rijnlandroute (deel 6)
--------------------------------------

‘KRIJG IK MIJN HUIS LANGS DIE WEG NOG VERKOCHT?’

7 maart 2014 – Bewoners aan de zuidwest-rand van de
Stevenshof die hun woning willen verkopen, hebben de
Rijnlandroute als tegenstander. Sommige huizen staan al jaren te
koop. Het leidt tot zorgen bij deze verkopers, maar daar openlijk
over praten doen ze liever niet. “Als ik met mijn naam in een
artikel kom, raak ik het straks helemaal niet meer kwijt,” zegt een
vrouw. Ze wil zelfs niet dat haar straat wordt genoteerd. Het
illustreert de beklemming, die verkopers ervaren. Behalve de
huizencrisis, die het voor iedereen moeilijk maakt, hebben zij er
door de dreiging van een vierbaans weg voor de deur een
probleem bij, dat hun tienduizenden euro’s extra kan kosten. Ze
doen hun relaas anoniem. De verhalen zijn opgetekend langs de
hele rand van de wijk, van het spoor tot aan de A44.

---
Door Annelou Kingma en Peter Mom
(Werkgroep Rijnlandroute Wijkraad Stevenshof)
---

1. Eén kijker in een jaar

‘Wij zijn zeven jaar geleden in de Stevenshof komen wonen. De
wijk leek ons aantrekkelijk vanwege de scholen en winkels op
loopafstand. Er was veel groen, er was een speelveld en we
konden heerlijk wandelen langs de weilanden. Ons huis staat nu
ruim een jaar te koop. Al die tijd is er maar één kijker geweest.
De makelaar zei al dat het een lastige tijd is en waarschuwde dat
het lang kon duren. Dat was vroeger wel anders. Toen we dit huis
kochten, had het drie maanden te koop gestaan. We waren net op
tijd. Mijn man heeft nu een andere baan gekregen, ver buiten
Leiden. Onlangs hebben mensen verderop in de straat ook hun
huis te koop gezet. Toen we de vraagprijs hoorden zijn we direct
dertigduizend euro gezakt. Eerder hadden we de vraagprijs ook
al flink verlaagd. Mensen kijken wel uit om dicht tegen die weg
aan te gaan wonen. Of ze speculeren erop dat de prijzen nog
verder zakken. Ze weten dat huizen hier veel te lang te koop
staan en dat mensen ze graag kwijt willen.”

2. Aspirant-koper denkt nog eens goed na

“Nee, ik ben niet de eigenaar van dit pand, ik ben het aan het
bezichtigen. Het is een mooi huis. Vanuit de woonkamer heb ik
prachtig uitzicht op het weiland. Echt schitterend. De makelaar
heeft me verteld dat er een weg wordt aangelegd. Dat vind ik wel
iets om over na te denken. Ik heb begrepen dat die op vier meter
diepte komt en ik vraag me af of dat voldoende is om er geen
last van te hebben. Mijn zorg is ook dat er in de toekomst
misschien aan de andere kant van de weg weer gebouwd gaat
worden. Als er eenmaal een weg ligt is een beluit om er een
bedrijventerrein aan te leggen, zo genomen. Buurtbewoners zijn
daar bang voor, heb ik gemerkt. Dan ben ik dat prachtige uitzicht
kwijt. Op de stank van de auto’s zit ik trouwens ook niet te
wachten. Aan de rand van de wijk staan veel huizen te koop. Dat
ze in prijs dalen is voor mij heel aantrekkelijk. Maar voor ik een
besluit neem, ga ik grondig onderzoeken wat me te wachten
staat als de weg er eenmaal ligt.”

3. Verder zakken kan niet

“Wilt u mijn naam en adres niet noteren? Ik wil niet dat mijn huis
helemaal onverkoopbaar wordt. We zijn al jaren bezig om de weg
tegen te houden. Nu het besluit genomen is om hem toch aan te
leggen, willen we weg. We wonen pal aan het tracé. Verdiept of
niet, last zullen we ervan krijgen. Ik wil mijn kinderen niet
blootstellen aan de rotzooi van die auto’s. Zelf rijden we geen
auto, wij zijn van het openbaar vervoer. En dan zou je in de stank
van anderen moeten gaan zitten. Mijn man werkt in het centrum
van Leiden, ik in Den Haag. We willen zo gauw mogelijk weg,
maar het schiet niet erg op. We zijn gezakt in prijs, door de crisis
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en ook nog eens door de weg. Dat houdt een keer op. We kunnen
niet meer zakken, want dan komen we in de financiële problemen
door een grote restschuld.”

4. Tijdelijk verhuurd

“Onze buren hebben al drie jaar hun appartement te koop staan.
Ze wonen inmiddels ergens anders en hebben het sindsdien een
aantal malen tijdelijk verhuurd, omdat ze niet in staat zijn twee
hypotheken te betalen. Nu zit er al een tijd een gezin. Als het zo
lang duurt, geeft het allerlei spanningen. Mensen willen met hun
leven door. Er zijn kijkers geweest, maar niemand heeft nog
toegehapt. Het zijn echt heel mooie appartementen, met
geweldig uitzicht. Vroeger stonden dit soort appartementen maar
een paar weken te koop. Ze waren zo weg. Dat er een weg komt,
heeft zeker invloed op de verkoop. Alleen al in deze flat staan
twee appartementen te koop, verderop in de straat nog een
paar.”

5. Opgezadeld met restschuld

“Toen we dit huis eind 2008 kochten, was de crisis net
begonnen. Het had voor 330.000 euro te koop gestaan, maar wij
konden het krijgen voor 280.000. We namen een hypotheek van
drie ton. Nu moeten we ervan af omdat we uit elkaar gaan en
geen van ons het alleen kan opbrengen. We dachten dat we op
z’n minst de aankoopprijs terug konden krijgen, maar we
schrokken toen het werd getaxeerd. De makelaar zei: ‘Het is een
prachtig huis, maar er komt een weg voor de deur. Hou daar
rekening mee. Kijkers beginnen daarover, áls ze al komen.’
Inderdaad, sinds september hebben we vijf kijkers gehad en
iedereen zei het. We hadden 275.000 gevraagd. Maar de meesten
knapten af op die weg. Eentje bood 235.000, want ja, die weg…
Dat hebben we niet gedaan, maar door onze situatie konden we
niet te lang wachten. We hebben het nu onder voorbehoud
kunnen verkopen voor 265.000. Ja, met een restschuld van
35.000 euro.”

6. Niet weten hoe het gaat worden

“Inderdaad, er staan hier geen huizen te koop, terwijl we ten
opzichte van de nieuwe weg zeer ongunstig zitten. Het duurt ook
allemaal erg lang en we weten nog steeds niet precies hoe de
weg er daadwerkelijk uit gaat zien en welke gevolgen die voor
ons gaat hebben. Dat geeft allerlei onzekerheden, voor ons, maar
ook voor eventuele nieuwe bewoners. Moet u eens horen hoeveel
lawaai die A44 al maakt. Daar komt de Rijnlandroute nog eens
bij. We zitten precies in de verkeerde hoek. Vanaf een tekening
op een informatieavond is het moeilijk je er een voorstelling van
te maken. Als eenmaal duidelijk is hoe de weg er precies uitziet,
weten we pas echt waar we aan toe zijn. Voordien zitten we in de
onzekerheid en heeft het toch geen zin het huis te koop te
zetten.”

7. Huis 60.000 euro minder waard

“Mijn vrouw heeft de gemeente nog gebeld toen we hier in 1999
kwamen wonen. Als je de Lotte Beesestraat denkbeeldig
doortrekt tot aan de A44 ontstaat voor het Charlotte Köhlerpad
een brede strook, waar de gemeente best nog eens huizen zou
kunnen neerzetten, dachten wij. Bij de gemeente Leiden
verzekerde men dat daar niks zou komen. We hebben dat
natuurlijk niet zwart op wit, we dachten dat we ervan op aan
konden. Nu moet er die weg komen. Toen ik onlangs de aanslag
voor de gemeentelijke en waterschapsbelastingen in de bus
kreeg ,zag ik dat de WOZ-waarde van ons huis weer lager was
dan vorig jaar. Ik ben dat toen eens op een rijtje gaan zetten.
Dan blijkt de eerste aanslag gebaseerd te zijn geweest op een
taxatie per 1 januari 1995. Toen was de waarde 262.000 gulden.
Dat is 118.890 euro. Dat loopt dan op tot 304.000 euro per
begin 2008. Dan gaat het in 2009 omlaag naar 284.000 en een
jaar later komt er gek genoeg 1.000 bij. In 2011 wordt het
269.000, in 2012 253.000 en volgens de laatste taxatie per
begin 2013 was ons huis 244.000 waard. Sinds 2008, in vijf jaar,
kelderde de waarde dus 60.000 euro.”

8. Moeilijke prijsklasse

“We hebben dit huis tien jaar geleden gekocht. Het stond niet te
koop. Huizen hier stonden nooit te koop. Geen bordjes in de



tuin. Je moest er toevallig lucht van krijgen dat mensen wilden
verhuizen, dan kon je aanbellen en hopen dat je de eerste was.
Zó gewild waren ze. Nu staat het onze wel te koop. Ja, het heeft
een zekere urgentie, want we moeten ervan af omdat we gaan
scheiden. Het hoeft niet per se morgen te worden verkocht, maar
als het al te lang gaat duren, wordt het wel een probleem om de
hypotheek op te brengen. De makelaar heeft huurders die er
tijdelijk in willen, maar daar willen we nog niet aan. Misschien
later als het nodig is. We hebben er destijds 575.000 euro voor
betaald. Het is, zeker in deze tijd, een moeilijke prijsklasse. De
vraagprijs is nu 543.000 euro. In drie maanden hebben we vier
kijkers gehad. Dat zijn geen kopers geworden omdat ze hun
eigen huis nog niet verkocht konden krijgen. Nee, dat heeft niks
met de Rijnlandroute te maken. Maar als ze hun huis wel konden
verkopen, zou het toch een factor zijn. Iedereen heeft het erover.
Je merkt de onzekerheid. Als het helemaal ondertunneld zou
worden zou het waarschijnlijk makkelijker gaan.”

Waardedaling

Wie op huizensites kijkt, ziet dat woningen lang te koop staan en
niet opbrengen wat de verkoper in eerste instantie in gedachte
had. Huizen in de Stevenshof maken duikelingen van 29.000
euro, 90.000 en zelfs 104.00 euro.

Wim Lemckert noemt zich op de website van RE/MAX
Makelaarscentrum, waar hij bij is aangesloten, ‘wijkmakelaar voor
de Stevenshof’ en stelt dat de prijzen door de crisis op de
woningmarkt 15 tot 20 procent zijn gezakt. Voor de rand van de
Stevenshof, waar de Rijnlandroute is gepland, durft hij daar nog
wel 10 à 15 procent bij op te tellen. Dan komt de
waardevermindering in totaal dus neer op 25 tot 35 procent. 

Zijn collega Wim H. de Leeuw van De Leeuw Makelaardij is wat
terughoudender. Hij brengt jaarlijks een publicatie met veel
cijfers uit, die actuele ontwikkelingen in historisch perspectief
plaatst. De laatste editie, ‘Zicht op de Woningmarkt 2007-2013’,
biedt voor De Leeuw weinig aanknopingspunten om een keihard
verband aan te tonen tussen de komst van de Rijnlandroute en
stagnerende verkoop in de Stevenshof. Maar hij tekent daarbij
aan dat zijn cijfers betrekking hebben op de hele Stevenshof. En
vindt het aannemelijk dat zich aan de Rijnlandroute-kant wel een
negatief effect voordoet.

Onzekerheid

Vooral de voortdurende onzekerheid kan verkopers daar parten
spelen. “In zijn algemeenheid is onzekerheid over een negatieve
factor negatiever voor de woningmarkt of een deel daarvan dan
wanneer de dreiging eenmaal bekend is,” stelt hij.

De Leeuw toont zich voorzichtig, maar toch bevat zijn rapportage
een aantal opmerkelijke cijfers. Zo vonden in 2013 door leden
van de Nederlandse Vereniging van Makelaars maar 14
woningtransacties plaats in de Stevenshof. Dat is ongeveer de
helft van het aantal transacties door NVM-makelaars in 2012,
toen zij 27 woningen verkocht kregen. In 2011 waren het er 29.
Vergeleken met 2007 was het aantal verkochte woningen vorig
jaar met 86 procent afgenomen.

De afname van 2013 ten opzichte van 2012 (48 procent) is
opmerkelijk veel groter dan voor Leiden als geheel. In de hele
stad werden ‘maar’ 7 procent minder huizen verkocht. Mogelijk
is de teruggang in onze wijk iets minder dat genoemde cijfers
aangeven. De Leeuw en Meeùs hebben namelijk hun vestiging in
de Stevenshof gesloten en Werk Makelaardij is er juist
neergestreken. Dat is geen NVM-makelaar. Zijn resultaten zijn
daarom niet vertegenwoordigd in de cijfers van De Leeuw.

Verkooptijd in Stevenshof het langst

Andere opmerkelijke uitkomst voor de Stevenshof betreft de
periode dat het duurt eer een huis verkocht wordt. Die loopt in
onze wijk met uitzondering van 2012 al zeven jaar op, van
gemiddeld 54 dagen in 2007, via 115, 126, 206, 225 en 172
dagen tot maar liefst 410 dagen in 2013. Van alle Leidse wijken
duurde het in de Stevenshof het langste. Het is maar liefst 125
dagen langer dan het in het Houtkwartier duurde, de wijk die qua
‘lang te koop staan’ de tweede plaats inneemt.



Zoals gezegd signaleert De Leeuw verkoopproblemen door de
Rijnlandroute vooral aan de rand van de wijk. “Voor de straten
die de zuidwestelijke grens van de wijk vormen, zal er
ongetwijfeld een groter probleem zijn. Voor mijn gevoel staan er
op dit moment ook relatief veel woningen te koop in dit gedeelte
van de Stevenshof, zoals ook blijkt uit gegevens van Funda. Wat
het uiteindelijke effect is van de Rijnlandroute op de woningen
aan de rand, vind ik lastig te zeggen,” aldus De Leeuw, die
behalve voorzichtig ook optimistisch is. “Ik denk dat het vooral
een effect op de kortere termijn zou kunnen zijn. Als de
Rijnlandroute er eenmaal is én er een aansluiting voor de
Stevenshof is gerealiseerd, zou dat effect best mee kunnen
vallen.”

---------------------------------------
Feiten & fabels over de Rijnlandroute (deel 6A)
---------------------------------------

RECHT HELPT WEINIG BIJ ONVERKOOPBAAR HUIS

7 maart 2014 - Gelukkig leven we in Nederland in een
rechtsstaat. Zeker vergeleken met een fors aantal andere landen,
waar een heersende clan (‘overheid’ is daarvoor een te mooi
begrip) alle touwtjes in handen heeft en je als onderdaan je bezit
of leven niet zeker bent. Dat is in Nederland beter geregeld. Hier
hebben we milieuwetten en andere wetgeving die ons beschermt,
een Onteigeningswet, schadevergoeding voor wie onevenredige
schade lijdt, inspraak, een onafhankelijke rechter et cetera.

---
Door Martin Kroon
(Werkgroep Rijnlandroute Wijkraad Stevenshof)
---

Nou, daar denken ze in Oost-Groningen en rond Schiphol anders
over. En wij straks in de Stevenshof mogelijk ook. Als het om
groot geld en grote belangen gaat, en het de overheid is die daar
het meest van profiteert, dan heb je als ‘gelaedeerde burger’
meestal het nakijken. Voor de benadeelde burger is slikken of
stikken dan wel verhuizen de keus. Niet elke schade die de
overheid met zogenoemde ‘rechtmatige overheidsdaden’
toebrengt, wordt vergoed. Voor het algemeen belang moet men
wel eens enig woongenot inleveren, denk aan de vliegtuigen rond
Schiphol. Dat geldt ook als de overheid een algemeen belang ziet
in de aanleg van wegen. Van de Rijnlandroute bijvoorbeeld.

Slopen

Voor huizen die afgebroken moeten worden, geldt in zo’n geval
wel de Onteigeningswet. Deze voorziet in een vergoeding ter
hoogte van ongeveer de marktwaarde. Bewoners van Maaldrift en
Tienhuizen, die daarmee hoogstwaarschijnlijk te maken krijgen,
weten echter nog steeds niet waar ze aan toe zijn. Intussen
kunnen ze hun huis niet kwijt, want geen hond wil dat kopen. Dit
is ook schade en die wordt niet vergoed. Het is afwachten totdat
de provincie de woning heeft overgenomen voor de sloop.

Aan de rand van de Stevenshof staan ook huizen, waarvan de
bewoners nu al schade lijden door de al jarenlang dreigende
komst van de Rijnlandroute. Bewoners van circa tweehonderd
(koop)huizen genieten nu nog van rust, schone lucht en stilte (zij
het richting A44 minder) en van een fantastisch uitzicht. Juist om
die reden hebben velen daar een huis gekocht. 

Menselijk schild

Het streepje in de oude Bosatlas, tientallen jaren geleden
getrokken door een ambtenaar die er ‘RW11 West’ bij zette,
stond toen onze wijk nog gebouwd moest worden, voor een vaag
en onzeker idee over een weg ver van de bebouwde kom. Leiden
was er faliekant tegen. De gemeente plande zelfs een stukje
woonwijk het weiland in om de weg tegen te houden. Dat is ‘Vlek
17’, ook wel genoemd ‘het balkon’ of ‘de puist’, een buurt die
westelijk van het Antonia Korvezeepad het laatste stuk van de
Margaret Staalstraat, de Lotte Beesestraat (met vijf flats pal aan
de Rijnlandroute), Louise Kerling- en Cornelia van Arkelstraat
omvat. In feite heeft de gemeente hier een macaber en
bestuurlijk dubieus ‘menselijk schild’ gecreëerd tegen plannen
die ze toen verwerpelijk vond, maar tegenwoordig dus royaal
omarmt.
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Tureluurs

Nu de Rijnlandroute als ‘verdiepte’, maar bovengrondse
vierstrooks autoweg door de weilanden vlak langs de Stevenshof
is gepland, wordt schade een actueel thema. Dreigende
gezondheidsschade en afbreuk aan woongenot en leefbaarheid
hebben we al eerder beschreven. Zie: Feiten & fabels over de
Rijnlandroute (deel 1), Hoe Leidse politici fijnstofproblemen
wegwuiven. Over de vernietiging van uitzicht en natuurwaarden
hebben we het niet (behalve dan dat we er even op wijzen dat de
grutto en tureluur, allebei op de ‘Rode Lijst’ van verdwenen en
bedreigde vogels, in ieder geval moeten verkassen, al is
onduidelijk waarheen). Maar hoe zit het met de waardedaling van
onze woningen?

‘Geen schade’, dus geen vergoeding

Vaststaat dat de huidige jurisprudentie over planschade bij
wegenaanleg weinig kansen biedt om huidige en toekomstige
schade door de (dreiging van de) Rijnlandroute vergoed te
krijgen. Onze woningen liggen te ver van het tracé om onteigend
te worden en zo schadevergoeding te krijgen, ook al kijk je vanaf
de bovenste appartementen aan de Lotte Beestraat zo in de
asfaltbak met Rijnsburgse zware trucks. Luchtvervuiling en lawaai
van die trucks en andere auto’s geven geen recht op
(plan)schadevergoeding. 

Bewoners ondervinden namelijk, in de redenering van de
overheid, geen schade, want de weg wordt ‘verdiept’ aangelegd.
Ook wordt ‘aan alle milieunormen voldaan’. De rechterlijke
bescherming geldt primair de portemonnee van asfalterende
overheden en komt er ongeveer op neer dat een weg nagenoeg
door je tuin moet lopen om je huis onteigend te krijgen en je
schade vergoed. Bovendien was het de laatste jaren te voorzien
dat daar een weg zou komen, zal de rechter zeggen. Dat de
gemeente daar geen honderden woningen moest plannen (in Vlek
17 nota bene om een weg tegen te houden), telt dan niet. 

Rechtsstaat

Sommige woningen staan al jaren te koop. Je zult maar
gescheiden zijn of werkloos zijn geraakt. En/of een baan ver weg
gevonden hebben. Wie wil hier nu nog gaan wonen, met straks
zo’n stinkende weg voor de deur? Dat zal voor de huizen achter
de eerste linie minder opgaan, hoewel ook die eigenaar-
bewoners schade kunnen ondervinden van de aanwezigheid van
een tweede snelweg zo dichtbij.

Daarover zwijgt de politiek en het provinciaal projectteam
Rijnlandroute in alle talen. Juridisch kunnen we er volgens
experts weinig tegen doen. Dit deel van ons recht, kan de cynicus
concluderen, is krom. Nederland rechtsstaat? Gedupeerde
bewoners van de Stevenshof, die alleen maar nadelen en geen
enkel voordeel van de Rijnlandroute ondervinden, zullen er hun
twijfels over hebben.
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Druk op Enter om te plaatsen.

Schrijf een reactie...

  Bericht boostenBericht boosten

https://www.facebook.com/facebook
https://www.facebook.com/campaign/landing.php?placement=pf&campaign_id=466780656697650&extra_1=auto
https://www.facebook.com/pages/create/?ref_type=sitefooter
https://developers.facebook.com/?ref=pf
https://www.facebook.com/careers/?ref=pf
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/help/cookies/?ref=sitefooter
https://www.facebook.com/policies/?ref=pf
https://www.facebook.com/help/?ref=pf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=619548118114142&id=414954818573474#
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=619548118114142&id=414954818573474#
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=619548118114142&id=414954818573474#
https://www.facebook.com/ajax/sharer/?s=22&appid=25554907596&p%5B0%5D=414954818573474&p%5B1%5D=619548118114142&share_source_type=unknown
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=619548118114142&id=414954818573474&stream_ref=5
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=619548118114142&id=414954818573474#


Bijlage 6 - Zes km omrijden voor Wassenaar en Den Haag (04-02-2014) 



 

Advertentie makenGesponsord

Appartement te Valkenburg
deleeuw.nl

Modern 3-kamer-
appartement met
parkeerplaats.
Vraagprijs: €
186.000,-

214 personen vinden dit leuk.

eL&P
Loonadministratie en
payrolling door de
kenners laten
verzorgen? Ga naar
www.elenp.nl.

 · Vind ik leuk 563 personen vinden eL&P
leuk.

Een middel tegen kaalheid
hairgrowwin.com

Een in de V.S.
ontwikkelde natuurlijke
remedie laat haar
opleven en stimuleert
groei

Prioderm
Feitjes, weetjes én
tips over hoofdluis
voorkomen en
behandelen!

 · Vind ik leuk 1.016 personen vinden
Prioderm leuk.

Nokia Lumia 1520
pdashop.nl

Vandaag voor 23.59
besteld bij PDAshop.nl?
Morgen gratis bezorgd!

Word lid van WNL
omroepwnl.nl

Voor maar €5,72 per
jaar steunt u onze
omroep en ontvangt u
de WNL-nieuwsmok!

Rijnlandroute, Laat de Stevenshof niet stikken

--------------------------------------
Feiten & fabels over de Rijnlandroute (deel 2)
--------------------------------------

ZES KM OMRIJDEN VOOR WASSENAAR EN DEN HAAG

4 februari 2014 - Voor bewoners van de Stevenshof brengt de
Rijnlandroute, als deze er komt volgens het zogenaamde ‘Zoeken
naar Balans’-tracé, alleen maar nadelen. Om de belangrijkste te
noemen: lawaai, stank, luchtverontreiniging, waardeverlies van
woningen en het ruïneren van waardevolle groene vogelweiden.
Binnen het tracé zijn nog diverse varianten mogelijk. De provincie
Zuid-Holland kiest voor ‘Maaldrift Compact’. ‘Maaldrift Minimaal’
had de lading beter gedekt. 

---
Door Martin Kroon, met medewerking van Jan Visser
(Werkgroep Rijnlandroute Wijkraad Stevenshof)
---

Maaldrift Compact verbindt de Rijnlandroute en de A44 met een
‘halve knoopaansluiting’, zeg maar een kwart klaverblad. Cruciaal
in deze variant is dat de bestaande aansluiting Leiden-Zuid
vervalt. Deskundigen van de Werkgroep Rijnlandroute van
Wijkraad Stevenshof hebben daarvoor een alternatief uitgewerkt:
‘Maaldrift Optimaal’. Deze variant kent een volledige
knoopaansluiting als verbinding tussen Rijnlandroute en A44,
waardoor de aansluiting Leiden-Zuid kan blijven. De aansluiting
is volledig, maar tegelijkertijd toch compact.

Op aandrang van Rijkswaterstaat heeft de provincie deze
oplossing echter afgewezen, onder meer omdat het onmogelijk
zou worden om tussen Wassenaar en Leiden-Zuid 120 kilometer
te rijden. Hard rijden is immers een stokpaardje van Melanie
Schultz, VVD-minister niet alleen van Infrastructuur, maar ook (!)
van Milieu.

Miskennen en verzwijgen

De provincie houdt dus vast aan Maaldrift Compact. Maar aan
genoemde extra nadelen (halve aansluiting en schrappen Leiden-
Zuid) is in de Milieu Effect Rapportage (MER) nauwelijks aandacht
gegeven. En in de provinciale propaganda voor deze slechtere
variant evenmin. De provincie volgt Rijkswaterstaat en de
gemeente Leiden volgt op haar beurt de provincie. Ze
beschouwen de slechtere oplossing als onvermijdelijk gevolg van
de keuze voor het Zoeken naar Balans-tracé, die nu eenmaal, zij
het met een kleine meerderheid, door Provinciale Staten is
goedgekeurd. Daarbij miskennen en verzwijgen ze de gevolgen
voor de Stevenshof. Ze zadelen ons op met de lasten van een
slecht ontworpen Rijnlandroute. En de lusten, voor wie zijn die
eigenlijk? In elk geval niet voor de Stevenshof.

Als politici gedupeerden niet informeren over de gevolgen van
hun handelen, dan doen wij het.

Behalve de aansluiting Leiden-Zuid verdwijnt ook de oostelijke
parallelweg langs de A44 (waar nu café Maaldrift en koffiezaak
De Drie Wilgen aan liggen). Een en ander veroorzaakt enorme
verkeerseffecten voor de Stevenshof en heeft ook grote financiële
consequenties voor bewoners. Die treffen vooral automobilisten
die vanuit onze wijk naar Wassenaar, Den Haag en Scheveningen
pendelen, al zijn het niet alleen Stevenshofbewoners die de
aansluiting Leiden-Zuid straks moeten missen.

Oegstgeest

Verkeer richting Den Haag moet dan eerst naar het noorden,
doorrijden tot aan de knoop Leiden-West en pas daar, ter hoogte
van Oegstgeest, een draai maken om naar het zuiden te kunnen
rijden. Voor de terugweg heeft de provincie dezelfde omweg in
petto. Heen en terug is dat 3 km. Naar het werk in Den Haag en
terug betekent dat je dagelijks 6 km moet omrijden. En al dat
omrijden betekent ook nog eens een extra belasting voor het
milieu.

Instellingen Afmelden

https://www.facebook.com/campaign/landing.php?placement=advf2&campaign_id=368901427978&extra_1=auto
https://www.facebook.com/campaign/landing.php?placement=egot&campaign_id=366925476690229&extra_1=auto
https://www.facebook.com/campaign/landing.php?placement=egot&campaign_id=366925476690229&extra_1=auto
https://www.facebook.com/a.php?u=http%3A%2F%2Fwww.deleeuw.nl%2Fmakelaarsmodule%3Fview%3Dobjectdetails%26objectid%3D2670338&mac=AQIWEz5ZD_wx2glt&__tn__=%2AB&xt=3.AQK9zmtMB2972aMdO2uAd49xrzELnALAB2jVxeOIzUWh1urFASPnza3uhwNbCNPzdf0CVYugNEIZn-NEdXqy0vjrQSfAgEUpNZi0U3g21HwaRFVpPO78dqjTPjuz9QdOBi8s3JkfYWctVQZww64ICSllENvQ1UpT8lf92GzVrvXIxFD6WmC4DbHlFBw5imSX9DSPQspAUO3iBnwxT1gunuL6MbAytp0qZosuV77D0n8xXY8fzhGG8latvNMlpsGNLJliQbs1nV54PIQjQWChOH2ZDOIVJbn_qTLJ7V2U0orxiCWpAHPcj_jIaOiCb6gve2pNH4_VxxE25wymk8gEL_UwSr4MmyEEXjexvSpm3EDtj2yBTdKphIZFqEP8FA94R6Zfr_riIPnbOYZdpxJLrwBPK3poJ_R1fqeok51BjxfzJZccWE1LUkEKJWfF3YjLvZgmsvX3ASzX79-GShU4tYfkvUrVdYnnoLlXNSQ9EZ-FcLTq4ouRcDGoW-CJ2S84C6mDtpDDbGNVgNlU2qjhtIcLgk4lTECoaWUhjm00QFIcQUzLi2m6sObVJsOPeoU-iv4PijC-Q3FVPzh7s4YJWot4Jwuw7x2weVrluh1AuKsVtOCQyLtPveW7SV3qnK12eXWjaHLRAUXDlqN9OTcD7cDeRXPxv1Jg5EstwN7tsrghme33iodZ1hQvOKEwqGCKZdh3klCYqajuNa44AlGNpL909SK9mt7-Qd0J3Kf8AUuHGL8D7OBxdfLqLTsRIF9Bh8EBgILuNi0ffjORNz0vLxIpgBEEVsjGAL5ArpP8ZVLcz_MHrpvUuLu8fWKj6EGZqY8V0NSPmz291hkedkXTWnM45bmrMYjIut2p8Q_l8NiG4GoDqAzMyKk_RpjjSCx4ucaNV9yjnwbUgJsbD_03Wk7Zyy6UBCQTGZeTiCYeSz9OsxZorULfe_Fw2fyFtGZn6XjPjUQpVAUkpIaTbCSZlauU8txJxBYCFAXqLqxp4wd7i3EuULc0GKJ-U8CC5D0rJ3RVIOEMUzZsJE3c2LPoCRaJ6LgW6z9SQuxLff0OMTr130NGjlc6GV5GZ-GuMrO6ApeXjjiZeQ3Lz4TZtFnnYazmAa8nDXqFxvX5r7zA2N3JgX_0z1g3LFgvy97TDwqhHcfJRclMkg5_-7L_Ds6saZW0QCzE59H1pdAEqTMn0FS2SCXbC41Qpk7zurnUek2mCy8aBvJb77EWFQunA3e6Exii5LChmiLGisQ5b6oTuVf5Uo75SlIndrBR95tnOurMZwXXlXn1q3SgiI6G27e25gi7ez81K3Y4d9Dp42Xs1fa0yxivSxy9W3y_bRE9Y2uP6plYQgorstrcrEYd5sFG9aKL8eq0kabYo28gn_HaRbI4-QmxI-XUx_X7PytUbhsbWGgp31Gm72iu5JF1aeSwzSYGKKF2pc_OwKcHTDiks3qPA24f_EK2u-54H81_ToboIZtxVsenIjgPHexEp6saWBJnUW2a7GAk72znKdQ17gag6LcO4I9Y9fjloUJFIysBA5s
https://www.facebook.com/a.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FeLP%2F219036141487312&mac=AQJOPHWJ2XzwXJ6A&__tn__=%2AB&xt=3.AQKLCIsmnHEy8LCtMj9xLzjG2crDEbepVZ53fDOjQyQYmEJi7sXjHlSAxXk_7mQpN5mIMAg1x_s0xyzh62YHvRXb-nF_ooCHyoA-ieW2_uJbsR0B6dRcJrUX7MITCxIqOHN6K_8Akqzt6vOhxwdxxxzlpGEVaVW3cGbhbF74ko4M_lOn0RyrHplEot-WWnhNOF3h5mdXekc3zF3yzdPSxE0OvY141pNH0CDgfRSWUDU1tXsmwNt6c3Uvc81RNaQnMCTL4cEPgR7FhdJL3qDS3bUO6C_MRhpMTLuwtNN4claPLdkOHLI_T4KfKl81dvTkRka7QLfPpVWywO29DPcM3rdvKRgDuumA15PsmAc-5LRSDBRAv0cEHqGPGni8JRkyH5-mBJBKVwzkNEqs-fw6i2Y_0Ql3zNtdzeE45tXUM1i_MqLhug8NYSUQKTH6sHTwvZKwkL9vtdwVdpdjpsO9BvbiCRDvkmAbmzJghVWqKtITz14AiG2JoFFPLutBSzXK81wPy9lySDWGaxBwz4EuusSfAu9SFBZAAgDOyGXa2mUJ2zY_FXZ41TT23cA9KabXrjcH_tcIjqiMl4W1hNKL-_Y8WiIVsxehdh2CBlgAMgTuiu0PPtM98Nwh2ILpEDCPBg-YskZvVrttjyWOqxYxUlARpPT3Ok3Xqakef3LvvhgkJ_kdJMiwIxeB4QcWYwN9XRU0V9EQ5Nlo3uhcaHGquxZpO8u2qn2kd24v2QZFTyaPOjhLRJYRvAfFLQtRB9lE_X54DSPliIVmcGNe86dfDC2K5gE3PSHf-6qr5V3HTaNgJ6_X52n5NtlOBykCfXl9TQyBSZv19wc60XPe4trlAJ1RSbOZ7Ahvrv5eXLHs0O4DjSWQjkToGCuMcCk03BGM5VXD2y--cyPJWDD2odllSrX1Mon4Dt5VK1Tm66mokyTeMiT56sT2FM_A_7mBtFnRKLTFtHFYwGw3QYPOTBP_cRTMAd5YTTAh7vbHW7fHu7pDV9wW3SFw_paivbERrxjVNK58Ir__RYFVoTNbzqjvVPX9yxMBdjdvI37BJVRnhAl9YWYpTb6jMKsAkcF9p5C60cu-1NV9hPk0LCihW6yjCtNTeWZAwziWEwluV0z8-5R115Qz59V1ppAp09Iqk0lAvLrdQeZJGguhRKuGz45uLM1LqzVVAI_Z8NtrBC30DSuECor0P_CywM1fNj7dlDA_ik4YxVBKsVLM_bQgMKM8GRrD7RTQOxyxqU5rkqSl9hbE3aSJ3mC6KQbNSTrsosbkxRYDvs51MXIbdMRggLzOGMT01Q1YNV0UL8wIXPL9-mRQXcmoxKWDdZ4GWU_irTOUaaQ0s70cMaimjzrFemhngEUt1RzoHuNNV5_uMmwiivu2GszdIswmOa4Z1GTGjomKaQUul4_z5Byo8Uw7kxA9vWju0ICSUKAvapuXvHmnzYFI84xrxaR_QjiPM-Ki5BgijllINGLptl2NkOQipUbHunROVMFNCHwCnfrBcH_STf5qhD7WGgKT0aW2S-eXqHBnXeI
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=605180252884262&%20id=414954818573474#
https://www.facebook.com/a.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hairgrowwin.com%2Fnl2QaZRgn%2Ftrack.php%3Fplacement_id%3D1400414657%26flight_id%3D9834601%26banner_id%3D100152259%26hcountry_id%3DNETHERLANDS%26hcity_id%3DAmsterdam&mac=AQJZcSr_zzyMZbJd&__tn__=%2AB&xt=3.AQIHXausF-HVUFmLJMkNmvVa63kv4cW05gYaU91izIYvibnDT-QbGcHUhgY7h7q3I98r70h2HS9DU_NRWygWjX3wZSgeIyQIZJeLFK4B5qEzC5MFyL4-ZkMA1yL-0x-8DSNYXk8r8WP3CxRx6nacthcRa5INafynoWUUO5z5eoTJv1mHlfYo327w_KnLITTU_ifMQpPhfcnBgFQjlKqo39TFT0tc2OC3HOOTn5_tSunEqQdCk1chCZ1koN4MR6KcBXrir6roaoLkYv91IrD_cWFEp-rLCLbwiQdcB6hpUi2RaI2oj8545zNEmiv3nBiqLCS5lW2PXRsFKr9jxYKOChUi9FUQn8SOlCHhS9TDs3PGjPkc29aAcwEbT07WOX24Ff0ip7od48-ioZlzdPLiGfuSsc7QMU5utba4zRELSAZoIJJTxpHJNimc5JXgLv0id4m1INJdUwdY-ameEr1nfkShd1UZgWurT1Z9MdVOAPiKRtoaXt83aiA8EfcdKp3_gQ0Y-k7GtuCEQLvw7d32K2IZGZl1UBU91Xjsf1V9Yn3xs6qmw6Np05LPPmAbO_82S_-eySq5D1ba56M98FgfNZkn14mkF7_1uFz1i5s5hBq1ULwQdoTibGR5fYEtTo2Gs6KzYWX1Phhmg_ancMcSgxjA6cc1-1rDHHNTm-6LTzx7SHbDkzn7ryT_ermebYyR3NE9htmvbmdPPTf4hVlBsZf6y18SESsxcEoml6hEOgFhgPI9-Nld7d0mdYWE4NsEf-s4tstNY_zXpSDUurghkIwdF0Aw6dw6pWkdd6f-wlqllVqkamdJXNV_qHxF4VGN6G6ejQLOVgS_ddUFeyCqI2tsEM3pDWJxFfrBog4tCFPpeRVsYvgtzm-BDOGrtDcnqM2B3V4JkER-nsx55paf_s_sc9s-xeCXNxu_GMFjUIMSpHQPuHoQea2Dt81sHvlyHHbUGrx7YKBGa5luHlhlPpJB2PXX-R6DBEevnf3fCY9aLjg-eVJRP0cfo_rtXMLHvhJ5UewhBaSSHEP92Xgt3-UrISUVPxRYPcdMpT7jXfHxARDutNfsNc-Di0KyYlsDAODjvfowxVjT6nUcEKz1i6S-03zIsRiVDcUeKiMEEx61NizJuQ9rXpWygZFt4ljq1uTlVl7JknR4nHSGzi120Jp65IuPwKvPCvpip0aqUltIDJG7WXakxUUk_RJD797avzsXv9l-st6dkikoS15wjMlzA-PjDpSxPFOKgDyGp3Omw0kFLY5wqOwMvsd4UTgK_-gTTHKAF4BRqJtcr6mHkNwYIMfwSIMKyEs5ucxl2CMBue-T0lF2EHfXz-8qVElya9qnTRFYwhrqt6v5r55sNNsNJO1r3FtEpmTxV5D_osXsvGrHaTkp44_oMRIYP8xQulAIsh6XTsYl701aYwh30hNpMex5j2QeS_dWhjKqxMl37--qbZEdoFFYXjFLDjhOtd1ng8UKmgj7TiLOPhDmn4gMsc_NX7wLP9vZAEPGrWk1yg
https://www.facebook.com/a.php?u=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FPrioderm%3Fsk%3Dtimeline&mac=AQL4TpS41ySSEmQX&__tn__=%2AB&xt=3.AQKKGadiaHIrTuYHDrIOj8nW0zhfhYsQM9hAhl9SY76XpDXctKx3qtSDJ9oMp_kF3QXH3YWsK3tIKS_81YFpYRifMHAiW1yCD_pQR3R3ZHmfakn3jP4Vl5ulOjWxhcLp8QHzAxwylShw8nKvSDfIRFd1pQ0VjT7C-i3NCyn1hOP0yOrngDn4aK_Pi8v7rrqty12C2IesD2Gi4zyCoSkICjVLoJ6_RgqsEjYfXnBJAh_FuiwQ1au_ISR0tSs6cLolgrkyWIvQ2MigeJEahls8X7JaFbQg6FNGvv0nojwdUQDFsON7lLxNxFeX3xuuwTUbGUg9Wlo6XwoEgv00FPqE5wcFnOLW7vyvapCuGeZ6o9j7WxwPP6X7ecCDJv2ygU_sZv0V4GT7-sHQz8alMFQBl0Gy95rYtzMdJGYMS1acECK8B8kCRFP0bvxXEHvhjwN3YHkA7rJWpKxn_Mfdr4a8m4hDIT8QLjpC2Mq8U7i7bXu9jkmgpWT-8zyaur0FheSyXk6qxXgE58RAjKUZOTzxiJsM-PwOWgJg_jfTxBfajQzNRnlPht4GQdFhJrjznt_NT-_ZaBrxco17bUjgmowFWPl83Duf2xaRjM5G-S76QQ_p4Q-aK3lia9qZLOkQXysAmEd9R_KNGcatS94vbERR3ObvzjAwlYW8ZDbgcPrfUbvZfcgOagId-hVtMFXlc2zD8Uk5q9aO4Xqgdnp518rdsd4LpinMNnmLOan3AqqQ1366AlouEujKdqU-SZMazHKydxLMYTG7DQ3E100du6VLT1ExwinDUk1t1inZ8RQnbUM79npGrXF-IurJMvbZa8-1w-NrOUip7QorHBoNNQDtr0YwjL2Dv4yroADyS3EQ_2KXGjlR5Us7WeC-MjTFyyQrfHdfiFMRiEGBlgePu6FTlXllhHkXqQiiyvkwKfU2Rx_a8cZwkfxG4xzKg0m0N1xpMJoMPsKmWDjS5hU0BmWPN8tUtvJGbsdlUgQlobZ_MjZFY8zrhQWuIpmMs25i0Gy-Xg7M74VbIV2mVybyOk5yqyw7yWj3qkinZmoPjuZSe1NzoBYThCGuTMX3pQxPvj4vEWIwKW-0mcnuxH7x0zKrzkWGtPbMAlkVNtTEBZ_gMbn3vkVmyI8hyb1HTgPylRhchSe7nhe7fBP2SwnnzmJb3G94Yvvu6YHgbcKJBumOaH2q-_nfeIpR2ZeVEwDOy3BpAwukUSWsg3bZ4TE21NPh4fdA5cbQLMTsnVQOzkHWluxGsYjb1eglp1vAx9ArsXfp_2CRI-KkMtyz9LTkwGBZ0eEBuu2OauFxpLXh2_ElrPSPfxj5DqXPCk2NgTbXlGBGLflQP0Qk6QmMTCiEWmYw6Rp53o1bZcly9DfnnLua09qJawaNusaTNWvuaSySmslr1VdPu14pJWna1jpva5Bf_tpU3z11JaVsrriwF-eH-1omSNZvniBRjjzp1kloOaMGsX8HUAktdf1CcJ8SZSYLnjJosFb1xv8-2ytkl8MzG7Fo_w9rC_WTZviEGiuSWdDzVLs
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=605180252884262&%20id=414954818573474#
https://www.facebook.com/a.php?u=http%3A%2F%2Ffbm.mysocialpixel.com%2Fredirect%2F5301c0533d2b2a9a79550705&mac=AQLV-lexU7G3Eg_Q&__tn__=%2AB&xt=3.AQIOe7FO18Hr64lg1KJuYpR8Bjb0rMjjJwLKxwvRanR3Ehq-OQVZYz6dH1wNvRUFXhZkdIDH3yGOgo0xxj8Int5RndmLaUElkiTETSVtPK0pDO3IGTKJIqq9i0QfddRnk2QBPnrBbRverFqya_Xk5dhmyMORgwE2GqndZK0y1JHkupA6_6Rxm_R5_suzaIbgYhV5vAfZEBQOf9-DOqnew8KC2uI-3L6hOkiNbr-tokxNZT1u3iMdTUSy0vZRFUdebasywBkvIYpASFuQtexlZGl0yOR3ft5L7kqpVHQWEHeF0A7LAybOwW6IB-wV3vX_Aqi6LZrs63KfConz9yz_jHC8xHwwrIkCm-Z9WvbjUqHjS-sR8y64lFfflXm2lsvwH2n5VcmZDomlrOkamA5cuXvDCD5riQuZMQgHMq_XQVWMVXEOGL2bvuonRTYP6xGEmQKRq3qQ17JlQej1ot1G1l5I-Ka7hmKSknpPaKY9m54cPtNvpcxXj7NBJrXYKjkpLVJbxi6U7ICC_ECijTEm2UrC-3llaQQgBfXhKczXG94pCuDWuL1BQ3izRdmm_AShiOkuu3tYToIMk3ejC-PVv-nQ8YukPE0rVmwgCEkrFGUk0SaYX--OVtWsUScAOquNiffnRdTNMR7wj0S5QZO2-igJUdOqRj6i4aGmyh3c6JNaCUcVCLxCxOaFImf1pCcc-ukwyQAGE0o_QRpAPFmba-2S-QdKB_AzNFDz3v_MppOMr19R3UVQJm996fhrM-S7QYIn-JqNMdy8CV4cTZvrg8ChQsBwNulsPF06wkyDMtxGXqJyZZJWBQt3GaR8F09jMDTcUfUr-VaPyOUL-78a30DHC03--BSmOdwBrEqeMWkdogA25PDgZ0JfLhUSEMyWSEBcJgx_rtQZlV4KZQ2pSxCTIFLf03YYB8Vjihgx56-wWLUqvuNmfxOTMx2Fk7scDZiSWGmen0js6Z5YYSmVK_wLiNdkB4ST1p_WTVYrDn7NKM7fgKmY9IhtVJu7K14oQOXd2Vu2LcqmquvtpF-OKLXjPsV0WkxGe1wsawL6T382OBkDmCFXC4u2CnShMV5MsQ_VwMAdiWq_TX75wXfmUocSCVh2XOgzzTi9S4lEhri70A6rjnI3uosb_bxLIGviobMIO61DAavqzIvfNAvZ6kMoTfn_PillQHdx8m5aJdMFfd7t9hW1ebaT5vjN5zqeVnDn5-yNmbq3b2aY7eJney2q9BhyRQFdvSOcYvZ5PyNNWc-g24GzHai1rIMNJlHrFE6lWBcQy-N0cQ-1Da8dLkpLmDLH5jDgruEjI-1ARd5iKPec-VmZvT4_NvaM0-Hdaw3YBPf-7GYEA3ZfGfxjx7EDGB_X70rb7YpHuLjHSVpkX_xOzBZ9tYPJRJzt2jqFXbnq_Rc7HkL19vUoXjGhyeTnN9QssOOoujBg7qjsGTHLxlcWtjzPX0tE08sKqxhDhDoOvKCQ45lpaqR6yIJ88__gt7fnYcnytf01isNaVygYSw
https://www.facebook.com/a.php?u=http%3A%2F%2Fwww.omroepwnl.nl%2Fleden&mac=AQJyMXdM3mxoKuUG&__tn__=%2AB&xt=3.AQLFhlsUuZLQ2I5OQDSnAj8E3X_AoPWrFBVYN5BCG7m7YX-2Kdah4NqH8ofD-d1BBjLt9TdF1ceMAu9JlrSqcTnzIKKjrzxYtqZBb_2BMG3HW-V7a5Ush30AlV30mplQMP18vrj2v_nDw3f79gU-lVCaU3kaRpWoDSvw_rqp796G9Fx83QXbDRc_aRk7IVWohkMiUsUdG4V4V2nN7IrD_cx4kL4XiPvcLADLUbebF0Ji24cdy_8kKhdsz2PT_3htiVZXNw1tqawPR18IyovWnJ6b0ygXc14S6Dmv3y6H4hO8Ms5YakbvCaWnjVWEf7RXkbTkcUELb1Aflm34wuw6IASwiqtU1bNb8PQdQXVTnNGJiinI-p8fxD7EU3mW1EOHHrWf8h2peY-8H4sAx41Mz4D2ZWDTrevhovp9uf4PNb_d_QK6OMuTJTQRgDqCtGRbgmguRfVNrPk5JAF5KACsr1j_Pd3T9n7YEq7dJVQIktVGtlktWTBXOCKVhlKJd_0oJQmUxdzjOXwdGQt2MU9f70s0EA3V2OJeSFSf7rOEcbXi9cMInbtBH0HLJCWSmEsAYOx94_vsFK8z2q9-vBen8WqQ2GLMTwlDEEblHu5TfHUfcE3W8kKFs--l2xNCJdK--rry0nIoMRXkdby-5rXd2YIGUVqLnm3l2ZcIy2hWvv3CQ3Xd6_lM4LVzNUVPa2JC03L-hKxVI72o32NpD76elV37oYAJ1sL63s1GGLxg-mRRglf8s4QGDPLm0vYjAkzVWcykXptAmo5XsUp0m2JmxCnF3Y_DHdaS4SHFxSvBVBqxmbSCis7OE67jeoUJ1VzctL6CL_wJh1NgBuFXIaLlE_SMRY3F8L5tFw7i9ay0q8m5VH24gRDSnvIqcQycKMfAhuOqTaWrmx5RXh_kkGvSOAVGE0Lbe8YFuNpj_tAJgCfyJCKLrfTAhkFzOYweOTfweAAjxhequ7wY6nbiX6ydl1Y1dyOMhR3-qjP_i2z6L98pFKFEhHUMR6_IhQd7GgC1UQJS68FQneaBaJY37QVFxxVpW2NmPu6OFLT19yk03pkiAmOFXT3oJqbbFxP0x5qEdWiT7iv52TqFMXAcaaQzvJE3AzSOIxv3oRxdhV7Z9pO06FKr1gtz4AUAwoEDPD98w98ML7TPrjfyVCcR5yzosyl6E18Ou2omI2DEEB9TuSdB0CJA9SR--B0VF-IbF-gbQBkftrGwkFaEDV9t2SUuBABZbIb3ACMhcNYaFKE1Yg10EhG1Z19ZN1JFf_ZBgAqg3f0ZkuQozjM3f8PYzYaHc1RVz3AKyXJFjuVsOLjhJY4W8nrr8lVIa4ISU6rJL0UTZqtP7VfWZPpPHkl1alj8VKguYbsUYT_Qa-isMg8Q08keRB3D99y_L65DsrddZ3SXda9skz3pmP-T_KoEnlYslqXB-tBKeI5PrviLERvptWbTmMn6vJDMQn7ykBmDXYFXJzzbihcZDYh1MErQ2lXKeAQDcEPw6behWZEp5s-lxJtZQYsaQ5HC3k8mVC9tzuUwKExieeAveiRcw7Y1QXNPU9-XO4XoRzGnWEbBAWBaR9DqE12cgjR5k698NjNpQp6k2kUJqHJodYxgjh1fOklecYqNEo1SQbOCAiuCgnsd0oLoVg
https://www.facebook.com/pages/Rijnlandroute-Laat-de-Stevenshof-niet-stikken/414954818573474
https://www.facebook.com/pages/Rijnlandroute-Laat-de-Stevenshof-niet-stikken/414954818573474
https://www.facebook.com/business/dashboard/
https://www.facebook.com/editaccount.php?ref=mb&drop
https://www.facebook.com/logout.php?h=AfcQ-1gc0d0EnGme&t=1393755462&ref=mb


Voor Den Haag Centrum kun je ook omrijden via de A4 en de
A12 (Utrechtsebaan), maar dat is een grotere afstand en betekent
nog meer tijdverlies. Er bestaat wel een kortere mogelijkheid,
maar dat is een sluiproute: bij Het Haagsche Schouw de A44
onderdoor en dan de westelijke parallelweg in zuidelijke richting
(Ommedijkseweg). Als iedereen echter zo gaat rijden loopt het
verkeer bij Wassenaar meteen vast.

Intussen beweren provincie (gedeputeerde Ingrid de Bondt, VVD)
en gemeente (wethouder Robert Strijk, D66) met droge ogen dat
met de komst van de Rijnlandroute de bereikbaarheid van de
Stevenshof gewaarborgd is.

Minimaal 4,4 miljoen euro per jaar

De Werkgroep Rijnlandroute van Wijkraad Stevenshof heeft de
omrij-effecten bekeken en de kosten en andere gevolgen daarvan
berekend. Dat gebeurde door middel van een geïnstrumenteerde
testrit in een middenklasse auto. Gereden werd in een (voorlaatst
model) Opel Zafira 1,8 benzine, buiten de spits, dus met
optimale doorstroming en korte wachttijden bij vier stoplichten.
Een boordcomputer legde de ritgegevens (afstand, reistijd en
brandstofverbruik) nauwkeurig vast. De onderzochte omrijroute
start bij de brug over de Oude Rijn en loopt via Leiden-West over
de A44 tot aan het viaduct over de Ommedijkseweg.

De provincie heeft gesteld dat in 2030 dagelijks zo’n 5000 auto’s
van de Stevenshof richting Den Haag rijden en terug. Met dit
aantal per dag 6 km omrijden betekent dat de keuze voor
Maaldrift Compact wijkbewoners op termijn jaarlijks een extra
financiële last bezorgt van zo’n 4,4 tot 6,6 miljoen euro. Bij de te
verwachten toenemende verkeersdrukte en files kan dat oplopen
tot 10 miljoen euro.

Hieronder volgen onze bevindingen gedetailleerd (VRI =
Verkeersregelinstallatie, ofwel stoplicht; CO2 = koolstofdioxide).

1. Omrij-effecten per auto per dag

Lengte omrijroute: 3 km
Reistijd omrijden: 5 min. 10 sec.
Extra VRI-stops: 4
Extra brandstofverbruik: 0,3 liter
Heen en weer betekent dit gemiddeld per auto per dag 6 km
omrijden, wat 10 minuten en 20 seconden extra reistijd kost en
0,6 liter extra brandstof.

2. Omrij-effecten per autoforens per jaar

We gaan uit van 200 werkdagen per jaar en van 40 cent/km
totale privé-autokosten (bron: Consumentenbond). Voor de
kosten van de extra reistijd is 10 euro per uur genomen, een
cijfer dat ook Rijkswaterstaat hanteert. De CO2-emissie is
bepaald volgens een gangbare berekeningsmethode. Dan
betekent de keuze voor Maaldrift Compact per autoforens:

Extra omrijkilometers: 1200 km
Extra brandstofverbruik: ca. 120 liter
Extra reistijdverlies: ca. 40 uur
Extra reistijdkosten: ca. 400 euro
Extra autokosten: ca. 480 euro 
Extra CO2-emissie: ca. 250 kg

Dit zijn minimale effecten. Bij een spitsuur-rit kunnen
reistijdverliezen, brandstofkosten en CO2-emissies (meer dan)
verdubbelen. Voor gebruikers van de oostelijke parallelweg langs
de A44 , die immers zal vervallen, worden de omrij-afstanden
nog groter. Bij toenemende congestie (Haagsche Schouwweg en
knoop Leiden-West worden zwaarder belast) en bij brugopening
is een extra reistijd van maximaal een uur per dag voor spits-
forensen een realistische aanname. Met sociaal-recreatieve
(winkel/weekend-)ritten erbij en met vrachtverkeer
verdisconteerd zijn de gevolgen per automobilist nog groter.

3. Omrij-effecten alle automobilisten Stevenshof en omgeving
per jaar in 2030

Zoals aangegeven, gaat de provincie voor 2030 uit van zo’n 5000
auto’s per etmaal in en uit de richting Den Haag. Het is daarbij



niet duidelijk hoe de verdeling benzine-diesel(-elektrisch) is en
evenmin het onderscheid tussen personen- en vrachtauto’s. Ook
is onbekend welk aandeel het sociaal-recreatieve verkeer heeft.
Omdat niet op alle 365 dagen van het jaar 5000 auto’s richting
Den Haag rijden en terug hebben we naast 200 dagen voor
woon-werkverkeer geen 165, maar 100 dagen voor niet-woon-
werkverkeer opgenomen. In totaal dus 300 dagen maal 5000
voertuigen. Dan krijg je dit:

Extra omrijkilometers: 9 miljoen km
Extra brandstofverbruik: ca. 900.000 liter
Extra reistijdverlies: ca. 300.000 uur
Extra reistijdkosten: ca. 3 miljoen euro
Extra autokosten: ca. 3,6 miljoen euro 
Extra CO2-emissie: ca. 2 miljoen kg 

Ook hier geldt weer dat meer spitskilometers reistijd,
brandstofverbruik en CO2-emissie omhoog stuwen. 

Reactie provincie

De meting heeft voorjaar 2013 plaatsgevonden. Wijkraad
Stevenshof heeft ze in april gepresenteerd. Kort daarop heeft de
provincie plotseling het plan ingrijpend gewijzigd. Bij de
Stevenshof is een aansluiting op de Rijnlandroute gemaakt. Voor
wethouder Strijk aanleiding om te jubelen, want de Stevenshof
had nu zijn aansluiting en het omrijprobleem was opgelost.

Maar behalve dat zo’n fundamentele wijziging van het plan laat
zien dat het onrijp en ondoordacht was, vindt de wethouderlijke
jubel maar voor een klein deel rechtvaardiging in die
planwijziging. Het is immers een aansluiting (via Het Haagsche
Schouw) op de Rijnlandroute en niet op de A44. De planwijziging
heeft dus tot gevolg dat het deel van het verkeer dat nu vanuit de
Stevenshof via de A44 even vóór Den Haag naar de N14
(Sijtwendetunnel) of A12 (Utrechtsebaan) richting Leidschendam,
Zoetermeer of Delft rijdt, voortaan via de Rijnlandroute op de A4
kan komen. Dat (onbekende) aantal kan dan van de voorspelde
5000 auto’s per dag uit de Stevenshof worden afgetrokken. Maar
automobilisten richting Den Haag en Scheveningen moeten heen
en weer 6 km blijven omrijden via Leiden-West. Als ze via de
nieuwe aansluiting gaan, hebben ze via de Rijnlandroute een nog
langere weg, plus nog eens files op de Utrechtsebaan.

Conclusie: nóg ongunstiger

De negatieve gevolgen voor automobilisten uit de Stevenshof van
de Rijnlandroute volgens het Zoeken naar Balans-tracé in de
variant Maaldrift Compact blijken nog ongunstiger dan
aanvankelijk werd aangenomen. Dit vanwege het vervallen van de
aansluiting Leiden-Zuid op de A44. De hierdoor verslechterde
bereikbaarheid van de Stevenshof is onvoldoende onderkend,
zowel door de gemeente Leiden als door de provincie Zuid-
Holland. De extra omrijkosten kunnen niet vermeden worden
(behalve door de fiets te pakken of te gaan lopen) en komen elk
jaar terug.

Bij bovenstaande berekeningen op grond van een realistische
testrit zijn conservatieve aannames gehanteerd. Omrijdend
vrachtverkeer laat zich moeilijk in de berekening meenemen.
Spitsverkeer maakt de gevolgen nog ongunstiger. Vanwege het
ontbreken van reële alternatieven voor de route richting Den
Haag/Scheveningen zullen bewoners en bedrijven jaar in jaar uit
met substantiële reistijdverliezen en omrijkosten te maken
krijgen. Die lopen in twee decennia voor alle bewoners samen op
tot meer dan 100 miljoen euro. Dat bedrag komt in geen enkele
berekening van provincie en gemeente voor, maar overtreft de
beweerde extra kosten van de betere variant Maaldrift Optimaal
en van een langere boortunnel tot aan de A44. 

Intussen moet de Stevenshof bloeden voor het stokpaardje van
(Leidse) Melanie Schultz. Enkele seconden tijdwinst voor wie
straks op de A44 tussen Wassenaar en Leiden-West 120
kilometer mag racen.
Vind ik leuk · Reageren · Delen · 4 februari om 11:55 · 

Frank Overpelt, Naovarat Ratanopas, Aad de Vette en 6 anderen
vinden dit leuk.

12 keer gedeeld
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Aad de Vette Het lijkt net alsof alleen de Stevenshof last heeft van
het vervallen van de aansluiting Leid Zuid, maar dat is niet zo. Ook
veel bewoners van Voorschoten en Leiden gebruiken deze aansluiting.
Verder zullen de voertuigen die moeten omrijden de toch al drukke
aansluiting Leiden West nog meer belasten, zodat de congestie hier
compleet wordt. Leiden, hoe heb je je zó kunnen laten inpakken?
4 februari om 23:06 · Vind ik leuk

Gerard Kwakkenbos per jaar 300.000 uur reistijdverlies, en
dat voor een paar seconden winst op de A44, want al ver voor
de kruising Rozenweg in Wassenaar moet worden afgeremd naar
50/uur. Heeft iemand al eens uitgerekend of deze reistijdwinst
op jaarbasis opweegt tegen het reistijdverlies? Hoe deze
berekening ook uitvalt: in beide gevallen neemt de uitstoot van
schadelijke stoffen toe.
6 februari om 1:04 · Vind ik leuk · 1
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Nokia Lumia 1520
pdashop.nl

Vandaag voor 23.59
besteld bij PDAshop.nl?
Morgen gratis bezorgd!

V.S. overwint haaruitval
hairgrowwin.com

Amerikanen hebben
een zeldzame
natuurlijke
samenstelling ontdekt,
die het haar "wekt"

37x kans op een auto!
autojackpot.vriendenloterij.nl

En prijzenpot ter
waarde van € 3,1
miljoen +
gegarandeerd
welkomstpakket!

Top Tandartsen Rotterdam
tandartsenpraktijkgroenendaal.nl

Patiëntgericht, veilig en
Modern. Klik hier en
schrijf je nu in of bel
voor een afspraak.

83 personen vinden dit leuk.

Eneco
thuis.eneco.nl

Stap gratis over op de
voordelige en 100%
groene Eneco energie!

Trouwringen 2e gratis
desieraderie.nl

Trouwringen de
herenring gratis plus
gratis cadeaubon van
50,- euro!

Rijnlandroute, Laat de Stevenshof niet stikken

--------------------------------------
Feiten & fabels over de Rijnlandroute (deel 4)
--------------------------------------

ALLEMAAL BETALEN VOOR ‘LEKKER DÓÓR-RIJE’ 

20 februari 2014 - De VVD probeert als auto- en asfaltpartij
automobiele kiezers aan zich te binden met hogere
snelheidslimieten. Dan kunnen ze ‘lekker dóór-rije’. Ook de
verkeersminister in het kabinet-Rutte, onze plaatsgenote Melanie
Schultz, houdt van lekker hard rijden en verhoogt de maximum
snelheid. Voor de gevolgen heeft de VVD minder aandacht: meer
verkeersdoden en -gewonden, en meer lawaai en vuile lucht voor
omwonenden. 

---
Door Martin Kroon
(Werkgroep Rijnlandroute Wijkraad Stevenshof)
---

Maar onlangs kwam er toch een kink in deze ‘liberale’ kabel.
Twee rechtbanken floten de minister terug. In november 2013
vernietigde de rechtbank Rotterdam het besluit van Schultz om
de 80 km-limiet op de A13 bij Overschie naar 100 km/uur te
verhogen. En in januari deed de rechtbank Amsterdam hetzelfde
voor de A10 West, waar net als in Rotterdam vele honderden
woningen vlak langs de snelweg liggen. Twee rechters die een
minister op de vingers tikken, dat zegt wat. 

Prijskaartje voor ons allemaal

Rijplezier heeft een prijs en die laat de VVD ons collectief
betalen. Als automobilist denken we misschien dat we veel
tijdwinst boeken met hard rijden. Maar dat valt tegen, blijkt uit
rijtests van onder andere de ANWB en ook in de praktijk van
alledag. Intussen hangt er wel een prijskaartje aan harder rijden,
voor mensen die langs de snelweg wonen en voor
automobilisten. Behalve extra risico’s en extra slijtage kost
harder rijden vooral veel brandstof. Bij het opvoeren van de
snelheid neemt de luchtweerstand versneld toe. Om van 100 naar
120 of 130 km/uur te accelereren moet je flink gas (=brandstof)
bijgeven. Terwijl het ook op langere afstanden maar enkele
minuten tijdwinst oplevert. En dan hebben we het nog niet over
meer uitstoot van het broeikasgas koolstofdioxide (CO2).

De automobilist levert hard rijden weinig op, in de schatkist
daarentegen stromen vele miljoenen aan extra accijns. Dat vertelt
de VVD, van oudsher op de bres voor de belastingbetaler, de
doorrijende automobilist er niet bij.

En ons, omwonenden, bezorgt hard rijden meer lawaai (dus
hinder en slaapstoornissen) en luchtverontreiniging (dus
gezondheidsrisico). Zie het artikel ‘Hoe Leidse politici
fijnstofproblemen wegwuiven’ van 28 januari 2014
(http://tinyurl.com/na5wq39) over de gevolgen van de
Rijnlandroute voor de luchtkwaliteit.

Korte metten

De 80 km-limieten bij Amsterdam en Rotterdam, en ook bij Den
Haag en Utrecht, zijn in de jaren ’90 ingesteld om de gezondheid
van omwonenden rond snelwegen te beschermen. Schultz stelde
nu dat door het schoner worden van auto’s harder rijden weinig
extra luchtverontreiniging oplevert en een hogere limiet niet tot
overschrijding van de normen voor fijnstof en stikstofdioxide
(NO2) leidt. Daar maakten de rechters korte metten mee nu
metingen van GGD en TNO aantonen dat de blootstelling aan
NO2 langs die wegen veel ernstiger is dan de minister beweert.
Volgens de rechters heeft de minister de gezondheid van
omwonenden onvoldoende gewicht gegeven tegenover de
beoogde betere doorstroming, tijdwinst en ‘beleving’ van
automobilisten.

Te slap

Instellingen Afmelden
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Deskundigen beschouwen de Nederlandse luchtkwaliteitsnormen
over het algemeen als te slap en niet up-to-date (de
Wereldgezondheidsorganisatie WHO adviseert veel strengere
normen vanwege de negatieve gezondheidseffecten). De
rekenmodellen van Rijkswaterstaat waar Schultz zich op baseert,
nemen allerlei verzwarende factoren niet mee, zoals het gevaar
van zeer kleine (roet)deeltjes, extra vervuiling door dynamischer
rijgedrag en, de grootste bron van extra vervuiling, hogere
snelheden (>80 km/uur) en grotere NO2-uitstoot van
vrachtauto’s. Gemiddeld vervuilen auto’s bij 100 km/uur circa 20
procent meer dan bij 80. Van 100 naar 120 km/uur nemen
vervuiling en brandstofverbruik (door de luchtweerstand) nog
veel meer dan 20 procent toe. Ook blijkt uit TNO-onderzoek dat
veel ‘schone’ auto’s - vooral diesels - in de praktijk sterker
vervuilen dan eerder werd aangenomen, onder meer bij stevig
accelereren, wat bij hogere limieten veelvuldig gebeurt.

Stevenshof onder geluidsdeken

Zo krijgt de Stevenshof nu al van de A44 ook zijn portie mee. De
A44 is een van de oudste snelwegen in Nederland, waarvan
sommige delen nog van voor de oorlog stammen, zoals de smalle
viaducten in de Haarlemmermeer. We mogen daar 120 rijden
terwijl die weg op maximaal 100 ontworpen is. Op die viaducten
kun je vrachtwagens niet veilig passeren; in Duitsland zou daar
hooguit 80 gereden mogen worden. Er gebeuren dan ook vaak
ongevallen op de A44, die bekend staat als één van de
onveiligste wegen in Nederland. Publiek geheim is dat
diplomaten en politici, die graag snel op Schiphol willen zijn
vanuit Den Haag, eraan hebben bijgedragen dat je op de A44
vanaf Wassenaar toch 120 mag.

Op grote delen van de A44 zou alleen al vanwege de veiligheid
en volgens de normen van Rijkswaterstaat voor dergelijke wegen
(met veel op- en afritten en verouderd dwarsprofiel) niet harder
dan 100 gereden mogen worden. Wie vanaf de stoplichten in
Wassenaar meteen doorstoot naar 120 maakt ter hoogte van de
Stevenshof flink lawaai. Daar staan geen geluidschermen en ligt
geen modern ZOAB (zeer open asfaltbeton). Bij zuidwestenwind
hoor je hier motorfietsen al kilometers van tevoren aankomen.
Onze wijk ligt dus bij de overheersende windrichtingen nu al
onder een deken van lawaai van de A44.

Dat zou minder zijn als er maximaal 100 gereden zou worden.
Maar dat wil Schultz niet, want dan komen VVD-kiezers
misschien wel ietsje later in Amsterdam of Den Haag aan. Dat
laatste is overigens een kwestie van toeval, want het helpt niets
om bij de Stevenshof 120 te rijden als je even verderop bij
Wassenaar terug moet naar 100, dan naar 70 en 50, om met
bijna 100 procent kans vervolgens voor het stoplicht te moeten
stoppen. Weg tijdwinst, die hooguit een paar seconden zou
hebben bedragen als het groen was geweest. Wie vanaf de oprit
Leiden-Zuid de A44 oprijdt, komt aan 120 niet eens toe.

Handhaving knudde

Wettelijke geluidhinder-normen bieden, door geluidschermen,
alleen bescherming tegen de allerhoogste lawaainiveaus. Ze doen
niets aan de alom aanwezige geluidhinder. Volgens de wet
kunnen woningen, zoals die vlakbij de A44, wel aan de norm
voldoen, maar kun je daar ’s zomers toch niet lekker buiten
zitten door de herrie van lekker doorrijende auto’s. Milieunormen
houden al helemaal geen rekening met motorfietsen met
afgezaagde uitlaat (Hells Angels, Ducati’s) of opgevoerde
autootjes met 100 decibel megafoonuitlaat en halve pubers
achter het stuur. Het ver dragende effect van deze rijdende
snelvuurkanonnen wordt in de geluidhindermodellen helemaal
niet meegeteld. Daarbij komt dat de handhaving van de wettelijke
uitlaatnormen ronduit knudde is in Nederland. Eén zo’n
motorfiets volgas over de A44 en je bent wakker. ’s Zomers met
een raampje open slapen is er niet bij.

Milieunormen ‘beschermen’ in de praktijk dus meer de
veroorzakers dan degenen van wie gezondheid, slaap en
woongenot beschermd moeten worden. Dat geldt voor de A44 en
als hij er komt straks ook voor de Rijnlandroute. Het zegt dus
eigenlijk niets, zoals de provincie beweert bij de Rijnlandroute,
dat geluidhinder- of luchtkwaliteitsnormen ‘niet overschreden’
worden. De huidige normen voorkomen niet dat
gezondheidsschade en extra sterfte (onder andere door meer



hart- en vaatziekten en COPD) optreden bij langdurige
blootstelling aan lawaai en fijnstof/NO2 vlak ‘onder’ de norm.

Bescherming van onze gezondheid is een overheidstaak, zelfs
vastgelegd in (artikel 22 van) de Grondwet. Bevordering van
‘rijplezier’ of tijdwinst is helemaal geen wettelijke overheidstaak.
Gezondheid, leefbaarheid en woongenot van omwonenden
moeten veel zwaarder wegen dan een paar seconden tijdwinst
voor toevallig passerende automobilisten en motorrijders.

Langere boortunnel

Het vasthouden van Schultz aan 120 kilometer per uur op de A44
heeft nog een schadelijk en blijvend gevolg in relatie tot de
Rijnlandroute en daarmee voor de Stevenshof. Voor het nakomen
van de belofte van Leidse politici dat Stevenshofbewoners de
Rijnlandroute niet mogen horen, zien en ruiken is het niet
genoeg dat de weg vier meter ‘verdiept’ in een open bak komt te
liggen. Zes meter onder het maaiveld, zoals momenteel in de
aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen kan worden
vernomen, verandert daar maar weinig aan.

Verlenging van de boortunnel onder Voorschoten tot vlakbij de
A44 zou wel helpen, mét daaraan gekoppeld een verbeterd
ontwerp van het knooppunt Maaldrift. Daartoe hebben
deskundigen van de Werkgroep Rijnlandroute van Wijkraad
Stevenshof de variant 'Maaldrift Optimaal’ uitgedacht. In dit
voorstel blijft voor verkeer uit de Stevenshof en van elders ook de
aansluiting Leiden-Zuid op de A44 richting Den Haag behouden
(zie het artikel ‘Zes km omrijden voor Wassenaar en Den Haag’
van 4 februari 2014, http://tinyurl.com/pp9zm27).

Maaldrift Optimaal kan met zowel 120 als 100 kilometer per uur
als limiet voor dit stukje A44 ontworpen worden. Echter,
uitvoering met 120 op de A44 kost 6 à 7 miljoen euro meer. Met
een keuze voor 100 km/uur zouden woningen langs de A44 bij
Wassenaar (buurtschap Zuidwijk) niet gesloopt hoeven te worden.
Het daarmee bespaarde geld zou dan naar het verlengen van de
boortunnel kunnen, dus worden bestemd voor een betere
inpassing van de Rijnlandroute. De provincie heeft dit bedrag
bevestigd.

Geen argument

Maar Rijkswaterstaat heeft Maaldrift Optimaal afgewezen, primair
omdat men een ‘volledig knooppunt’ met korte lussen bij
Maaldrift wil aanleggen. Dat is een moeilijk te begrijpen
standpunt, want verkeersmodellen verwachten tussen Wassenaar
en de A4 via de Rijnlandroute maar weinig verkeer. Waarom moet
voor zo’n klein aantal auto’s per se een volledig knooppunt
worden aangelegd? En dat terwijl in Maaldrift Optimaal dit
verkeersstroompje uitstekend via het bestaande viaduct bij
Leiden-Zuid afgewikkeld kan worden. Rijkswaterstaat heeft nooit
een hard argument gegeven voor het volledige knooppunt.
Tweede reden om Maaldrift Optimaal te blokkeren was dat
minister Schultz geen 100 kilometer per uur op de A44 wil
accepteren. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Leiden
hebben zich zonder morren bij het afserveren van deze oplossing
neergelegd.

Zo wordt een woonwijk met 12.000 inwoners blijvend
opgescheept met een lawaaiige stinkende snelweg op te korte
afstand mede dankzij de doorrij-hobby van één minister (die
weer weg is als die weg er is) en slappe knieën van provincie en
gemeente. Of kwam het Leiden misschien wel goed uit dat
Rijkswaterstaat ‘njet’ zei omdat het (anders dan de gemeente
Voorschoten) voor verlenging van de boortunnel niets extra’s
over heeft?
Vind ik leuk · Reageren · Delen · 20 februari om 11:53 · 

Elise Asma, Sandra Bergman, Brigit van der Pluijm-Tuurenhout en
14 anderen vinden dit leuk.

2 keer gedeeld

Aad de Vette Dus een lange tunnel zou wel kunnen als het
stuk A44 tussen Leiden en Wassenaar 100 km per uur zou
zijn!? En dan zou ook de aansluiting Leiden-Zuid behouden
kunnen blijven!? Als dat zo is, dan herhaal ik nog maar een keer :
Leiden hoe heb je je zó in kunnen laten inpakken?
22 februari om 0:25 · Bewerkt · Vind ik leuk
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