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Geachte leden van de commissie Verkeer en Milieu,

Mijn naam is Fons Overdijk, ik ben voorzitter van de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder (VVO).

Ik ga u niet vertellen, dat de hele Rijnlandroute gebaseerd is op volkomen onrealistische ramingen van

economische groei, kantorenbouw en woningbouw. Anderen hebben u daar ongetwijfeld al voldoende

op gewezen. Ik ga u ook niet vertellen hoe verstandig het is om eerst de effecten af te wachten van 

het verbreden van de Lammebrug en de Europaweg, voordat u een miljard over de balk gooit voor 

een overbodige tunnel. Anderen kunnen u daar veel beter van overtuigen.

Ik wil u wél vertellen over de gevolgen van de Rijnlandroute voor onze unieke Oostvlietpolder.

Wij hadden al jaren een mooie groene Oostvlietpolder, waar de boeren hun vee lieten grazen, in 

het voorjaar de weidevogels welig tierden en waar volkstuinders genoten van het buitenleven. 

U als provincie Zuid-Holland vond dat niet genoeg: de natuurlijke en recreatieve waarden van de

polder moesten versterkt worden. U gaf een dikke subsidie aan de gemeente Leiden, de polder 

ging op de schop, er kwam een fietspad, een netwerk van wandelpaden en het weidevogelreservaat 

’t Vogelhoff werd aangelegd. Allemaal mooie ontwikkelingen.

Maar nu legt u daarnaast een drukke weg, met een ongetwijfeld spuuglelijk viaduct van dik 10 meter

hoog, waarover het vrachtverkeer voortraast, de weidevogels verjaagt, het uitzicht van de recreanten

verknalt en de rust in de polder voor altijd verstoort. Een viaduct, dat op geen enkele manier ook maar

een beetje in het landschap wordt ingepast. Dat hoeft ook niet volgens de landschapsarchitecten 

van de provincie, want landschappelijke inpassing betekent volgens hen, dat je van bovenaf 

het viaduct als automobilist een schitterend uitzicht hebt over het Groene Hart. Als automobilist 

hoor je op de weg te letten, zeker als je bovenop een viaduct rijdt, dus ook volgens de definitie van 

de landschapsarchitecten is er geen enkele sprake van landschappelijke inpassing.

Bovendien schuift u de A4 en de Hofvlietweg een heel eind de polder in en wordt de Hofvlietweg 

met een grote slinger door de polder over de tunnelmond van de Rijnlandroute heen gelegd, pal langs

't Vogelhoff en het recreatieve netwerk van wandelpaden.



Onze mooie groene Oostvlietpolder vormde al jaren een mooie natuurlijke schakel tussen Polderpark

Cronesteyn en recreatiegebied Vlietland. U als provincie Zuid-Holland vond dat niet genoeg, er moest

een robuuste ecologische verbindingszone komen, dwars door de hele Oostvlietpolder. De gemeente

Leiden ging met die opdracht aan de slag en tekende een ecologische zone van 50 meter breed, waar

volgens deskundigen 100 meter het minimum is, wil zo'n zone ook als zodanig gaan functioneren.

Maar nu legt u een drukke weg dwars door de ecologische zone en in plaats van de gewenste robuuste

ecologische zone van 100 meter breedte komt niet de smalle door Leiden geplande zone van 50 meter,

maar een betonnen plasgootje van maximaal 7,5 meter, ingeklemd tussen de bebouwing op de tunnel

en de over de tunnelmond omgelegde Hofvlietweg.

Wij hadden een mooie fietsverbinding van het tunneltje onder de A4 naar recreatiegebied Vlietland,

waardoor je als fietser vanuit de richting Zoeterwoude een vlotte verbinding had naar dat

recreatiegebied. U vond dat blijkbaar ook een mooie verbinding, want afgelopen zomer nog heeft u

het hele fietspad voorzien van een nieuwe laag asfalt, zodat het pad er weer jaren tegen kan.

Maar nu breekt u dat gloednieuwe fietspad op en maakt er een enorme slinger in, waardoor je als

fietser helemaal niet meer zo'n handige verbinding hebt naar recreatiegebied Vlietland.

Wij vragen ons af, waar bent u als provincie mee bezig? 

Het wordt hoog tijd, dat u zich dat ook eens af gaat vragen.


