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Betreft: Zienswijze Ontwerp-tracébesluit A4 en A44 (RijnlandRoute) 
 
 
Geachte directie, 
 
Toen mijn man en ik in 1999 voornemens waren te gaan wonen in het huis aan de Margaret 
Staalstraat met het hoogste even nummer (vanaf het terras op de tweede etage aan de 
voorkant zouden we tussen de flats in de Lotte Beesestraat door uitzicht op het weiland 
krijgen), heb ik bij de gemeente Leiden geïnformeerd of er plannen waren voor de strook 
grond tussen het Charlotte Köhlerpad en het denkbeeldig doorgetrokken Tine Tammespad. 
Het buurtje steekt merkwaardig het weiland in, heet ‘Vlek 17’ en was, naar verluidde, door de 
gemeente Leiden medio jaren negentig als laatste stukje van de wijk Stevenshof 
gerealiseerd om eventuele 
plannen om in dat weiland een 
weg aan te leggen te 
dwarsbomen. ‘Nee,’ luidde het 
antwoord van de gemeente, ‘er 
zijn geen bouwplannen voor die 
strook grond, het blijft daar 
groen.’ 
 
Enige tijd later, het moet 2002 
of 2003 zijn geweest, vond in 
het buurtcentrum Stevenshof 
een informatiebijeenkomst 
plaats over de Rijnlandroute. Ik 
herinner mij daarvan dat er 
grofweg twee opties waren. De 
ene optie hield in dat de weg op 
zo’n 500 meter van genoemde 
flats aan de Lotte Beesestraat 
kon komen te liggen, de andere 
dat de weg een stuk dichterbij 
kon komen, maar nog altijd op 
zeker ruim 100 meter. 
 
Inmiddels zijn we ruim tien jaar 
verder en wil de provincie Zuid-



Holland met uw steun een weg in dat weiland neerleggen op aanzienlijk minder dan 100 
meter van de bebouwing. 
 
Ik realiseer me heel goed dat de gemeente Leiden, die mij dus in 1999 verzekerde dat onze 
wijk van zo’n weg door het weiland gevrijwaard zou blijven, niet de provincie is, noch het 
ministerie van Infrastructuur (en Milieu?), al geven diverse overheidsprogramma’s aan, zoals 
voor elektronische dienstverlening aan burgers en bedrijven, dat het niet relevant is met 
welke bestuurslaag burgers van doen hebben, omdat ze de overheid als één geheel ervaren. 
Hoe dat ook zij, met de hierboven geschetste gang van zaken toont de overheid zich 
onbetrouwbaar in haar mededelingen en gecommuniceerde plannen. Waar in 1999 de 
polder nog groen bleef, kon deze enkele jaren later ineens een weg op 500 meter van de 
bebouwing krijgen en vijftien jaar later zelfs eentje op zo’n 80 meter. 

 
Niet alleen deze flagrante schending 
van het betrouwbaarheidsbeginsel 
moet er mijns inziens toe leiden dat 
van de aanleg van de Rijnlandroute 
wordt afgezien, het ontbreken van 
nut en noodzaak zou tot eenzelfde 
besluit tot afstel moeten leiden. Het 
is een prestigeproject geworden, 
waardoor zo’n besluit amper meer 
genomen kan worden zonder enig 
gezichtsverlies. Het zou echter van 
bestuurlijke moed (en realiteitszin en 
inlevingsvermogen in de ernstig 
bedreigde leefwereld van ruim 
10.000 Leidenaren) getuigen als 
bestuurders zulk gezichtsverlies 
zouden durven incasseren. Het valt 
bovendien in het niet bij het verlies 
aan kwaliteit van de leefomgeving 
(herrie, stank, bedreiging van de 
gezondheid) van een woonwijk met 
veel jonge kinderen. 
 
Ik ben in de gelegenheid geweest de 
conceptzienswijzen op de OTB’en te 
bekijken van de Wijkraad Stevenshof 
en van het Bewonersgroepenoverleg!
RijnlandRoute. Een overheid die 
burgers in hun kracht zegt te willen 
zetten, en de steeds gejaagder 
functionerende samenleving mogen 

zich gelukkig prijzen met zo veel burgerparticipatie en de enorme deskundigheid, waarmee 
deze maatschappelijke betrokkenheid gepaard gaat. Waar menigeen al lang zou zijn 
afgehaakt door de oeverloze hoeveelheid documenten die in de loop der jaren over hen werd 
uitgestort en die een grote hoeveelheid procedurele onvolkomenheden herbergt, gingen die 
doorzetters onverdroten voort met het fileren van al dat inconsistente materiaal om 
gebrekkige onderbouwingen, negatie van veel betere alternatieven en ander blijken van 
ambtelijke/bestuurlijke minachting van de bevolking genadeloos bloot te leggen. Wie 
argeloos kennis neemt van genoemde zienswijzen kan er met zijn pet niet bij dat wij een 
overheid hebben die als een blind paard voortgaat de Rijnlandroute (of, zoals een wijkgenoot 
deze snedig en to the point hernoemde: Rijnlandroete) door te drukken. Ik sluit mij dan ook 
aan bij beide zienswijzen en verzoek u deze te beschouwen als integraal deel uitmakend van 
de mijne. 



Los daarvan en wellicht ten overvloede voeg ik daaraan nog toe dat een snelweg in een 
open bak op 80 meter van de flats aan de Lotte Beesestraat, en op 100 meter van mijn 
woning, een onaanvaardbare verslechtering betekent van de leefbaarheid. Een permanente 
uitstoot van lawaai en uitlaatgassen (vol fijnstof en ultrafijnstof, waarvan de 
gezondheidsrisico’s steeds pregnanter de bestuurlijke agenda proberen te bereiken), 
bovenop de bedreigingen die nu reeds uitgaan van de nabijgelegen A44, moet een bestuur 
dat er voor de inwoners is, niet op zijn geweten willen hebben. 
 
Op 19 februari 2008 heb ik gebruik mogen maken van de mogelijkheid om bij een commissie 
uit de Leidse gemeenteraad ‘in te spreken’ over de Rijnlandroute. Omdat de toen 
uitgesproken (en verminkt in de notulen terechtgekomen) tekst aansluit bij de eerste alinea’s 
van deze zienswijze, stuur ik deze als bijlage mee. Duidelijk wordt dat de overheid het begrip 
‘vrijwaren’ een bijzondere mate van elasticiteit heeft weten te verschaffen. Een euvel van alle 
tijden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annelou Kingma 
 


