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Geachte gemeenteraadsleden,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en het college van burgemeester en wethouders van Leiden
hebben gekozen voor de ‘Zoeken naar Balans’ variant van de Rijnlandroute. Binnenkort moet de
gemeenteraad van Leiden haar standpunt bepalen. Bij het maken van deze keuze wil de Vereniging
Vrienden Oostvlietpolder (VVO) u het volgende in overweging geven:

Moeten we in deze tijd van ingrijpende bezuinigingen in de sociale zekerheid en zorg bijna een
miljard euro uitgeven aan een weg, waarvan niet eens duidelijk is of de bestaande bereikbaarheids-
problemen daardoor opgelost worden? Uit diverse onderzoeken is gebleken dat een groot deel van het
verkeer op de Doctor Lelylaan en Churchilllaan uit Leiden afkomstig is of Leiden als bestemming
heeft. Een doorgaande weg van de A44 naar de A4 lost de problemen op deze wegen niet op, zeker
niet in de ‘Zoeken naar Balans’ variant. Volgens berekeningen van de provincie Zuid-Holland zelf zal
de verkeersdrukte op de Churchilllaan na de aanleg van ‘Zoeken naar Balans’ zelfs nog met 11%
toenemen. Dat betekent dus dat de verkeersproblemen op de Churchilllaan nog groter worden dan ze
nu al zijn.

Het heeft er alle schijn van dat alleen de Haagse regio profiteert van ‘Zoeken naar Balans’.
Waarschijnlijk zal een deel van het verkeer dat nu gebruik maakt van de Sijtwendetunnel en de
Utrechtse Baan door ‘Zoeken naar Balans’ naar de Leidse regio gezogen worden, omdat dat de meest
noordelijke doorgaande verbinding van de A44 naar de A4 is. De Leidse regio behoudt dus 
- ondanks een financiële bijdrage van vele tientallen miljoenen euro’s - een groot deel van zijn
verkeersproblemen, terwijl de verkeersproblemen van de Haagse regio worden opgelost zonder dat
deze regio daar ook maar één cent aan mee betaalt.

De noodzaak van de Rijnlandroute is ‘aangetoond’ met volkomen onrealistische en achterhaalde
prognoses van de economische groei, de groei van de mobiliteit en de nieuwbouw van bedrijven,
kantoren en woningen.
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In de afgelopen 20 jaar is het autoverkeer op de Doctor Lelylaan en Churchilllaan met ongeveer 
20% toegenomen. Dit was voor een groot deel een periode van hoge economische groei, zoals die zich
in de geschiedenis nog niet eerder heeft voorgedaan. Bovendien werden in deze periode in hoog
tempo nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld en kantoren en woningen gebouwd. De komende jaren
staat ons een periode van aanhoudend lage economische groei te wachten. De Nederlandse Bank
spreekt zelfs van een ‘verloren decennium’. In deze periode zal de vraag naar nieuwe bedrijven-
terreinen laag zijn. Door de krimp van de beroepsbevolking en nieuwe vormen van economische
bedrijvigheid zal deze vraag structureel laag blijven. De kantorenmarkt is totaal ingestort en de
leegstand neemt steeds verder toe. De woningenmarkt is er niet veel beter aan toe en overal worden
nieuwbouwprojecten uitgesteld. Desondanks gaat de provincie Zuid-Holland er van uit dat het
autoverkeer in de Leidse regio in de periode tussen 2010 en 2020 met 40-50% zal groeien (in 10 jaar
tijd dus het dubbele van de afgelopen 20 jaar) en dat er in 2020 op het voormalige vliegveld
Valkenburg al 2000 woningen zijn gebouwd en 10 hectare bedrijventerrein is ontwikkeld.

‘Zoeken naar Balans’ wordt aangelegd door één van de weinige open groene gebieden die de Leidse
regio nog rijk is, de voormalige Rijksbufferzone tussen Leiden, Den Haag en Zoetermeer. Deze
Rijksbufferzones zijn destijds ingesteld om het aaneen groeien van steden en de daarmee gepaard
gaande aantasting van de leefbaarheid in de stedelijke gebieden te voorkomen. Het aanleggen van
nieuwe infrastructuur in groene gebieden heeft vaak tot gevolg dat deze gebieden volgebouwd
worden. Daarmee verdwijnt de Rijksbufferzone en zullen Leiden, Den Haag en Zoetermeer dus wél
aan elkaar groeien, met alle negatieve gevolgen voor de leefbaarheid van dien.

‘Zoeken naar Balans’ wordt aangelegd door gebieden met een rijke natuur, zoals de Oostvlietpolder.
De weg komt op korte afstand van het onlangs door de gemeente Leiden - met subsidie van de
provincie Zuid-Holland - aangelegde weidevogelgebied. Uit onderzoek is gebleken dat weidevogels
zich terugtrekken van wegen. Door de aanleg van ‘Zoeken naar Balans’ zal er weinig terecht komen
van de ambitie van de gemeente Leiden om het aantal weidevogels in de Oostvlietpolder te
verdubbelen. Bovendien sluit ‘Zoeken naar Balans’ bovengronds aan op de A4 en dat betekent dat ook
de aan de overzijde van de A4 in de gemeente Zoeterwoude gelegen weidevogelgebieden in de
Westeindse polder worden aangetast.

‘Zoeken naar Balans’ doorsnijdt de Oostvlietpolder op twee plaatsen. Ten eerste de al genoemde weg
in het zuiden van de Oostvlietpolder, vlak langs recreatiegebied Vlietland. Daarnaast wordt de
zogenaamde ‘bypass Oostvlietpolder’ in de ‘Zoeken naar Balans’ variant als een hoge brug over de
Vliet aangelegd. Hoe hoger de brug, hoe minder vaak deze open moet. De Vlietweg is volgens de
provincie Zuid-Holland zelf een weg van cultuurhistorisch belang. Dat cultuurhistorische belang legt
volgens de provincie Zuid Holland beperkingen op aan de ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving.
Bij ‘Zoeken naar Balans’ is niets te vinden van deze ruimtelijke beperkingen. Door de hoge brug van
de ‘bypass Oostvlietpolder’ blijft er niets over van het uitzicht op en de belevingswaarde van de
Vlietweg.

De provincie Zuid-Holland stelt extra geld beschikbaar voor de inpassing van ‘Zoeken naar Balans’ in
het landschap. Bij de Oostvlietpolder gaat het beschikbaar gestelde bedrag in de huidige plannen
volledig op om de overlast voor recreatiegebied Vlietland te beperken. Aan de noordkant van dit
recreatiegebied worden de komende jaren tientallen vakantiebungalows en een appartementencomplex
gebouwd, op 80 meter afstand van de nieuw aan te leggen vierbaansweg. Over een groene inpassing
van de rest van de weg, het viaduct over de A4 en de ‘bypass Oostvlietpolder’ wordt nergens in de
plannen gesproken. Dat betekent dat er twee vanuit de wijde omgeving goed zichtbare objecten
bijkomen, de hoge brug over de Vliet en het viaduct over de A4. Daarmee zal er niets terecht komen
van de plannen van de gemeente Leiden om de recreatieve waarden van de Oostvlietpolder te
vergroten.



Het verlies aan recreatieve waarden in recreatiegebied Vlietland, de Oostvlietpolder en de overige
door ‘Zoeken naar Balans’ doorsneden groene gebieden betekent dat de recreanten die van deze
gebieden gebruik maken hun heil elders zullen moeten zoeken. Dat betekent op zijn beurt een extra
toename van de automobiliteit, want er blijven steeds minder recreatiegebieden over die goed met de
fiets of te voet bereikbaar zijn.

‘Zoeken naar Balans’ is volgens de provincie Zuid Holland 229 miljoen euro goedkoper dan de
‘Churchill avenue’. Dit bedrag wordt door het team achter de ‘Churchill Avenue’ betwist. Omdat
bijvoorbeeld de groene inpassing van ‘Zoeken naar Balans’ in de huidige plannen van de provincie
Zuid-Holland vrijwel geheel ontbreekt, is het waarschijnlijk dat het verschil in kosten veel kleiner is
dan de provincie Zuid-Holland beweert.

Een grote meerderheid van de gemeenteraad wil de natuurlijke en recreatieve waarden van de
Oostvlietpolder vergroten. Door ‘Zoeken naar Balans’ worden deze plannen op grove wijze
doorkruist, maar er zijn mogelijkheden om de schade te beperken. De gemeente Leiden heeft van
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zes maanden de tijd gekregen om een alternatief te zoeken
voor de ‘bypass Oostvlietpolder’. De vierbaansweg in het zuiden van de polder en de aansluiting van
‘Zoeken naar Balans’ op de A4 kúnnen aangelegd worden met minder schade voor natuur en recreatie
door de weg over de gehele breedte van de Oostvlietpolder verdiept aan te leggen en niet met een
viaduct, maar met een tunnel aan te laten sluiten op de A4. Dat kost geld. Als de gemeenteraad de
eigen plannen voor de Oostvlietpolder serieus neemt, zal de gemeente Leiden hier een financiële
bijdrage aan moeten leveren en zal de provincie Zuid-Holland om een grotere bijdrage voor een
groene inpassing van ‘Zoeken naar Balans’ verzocht moeten worden. Aan u de keuze!

Wij wensen u veel wijsheid toe bij het maken van uw keuze.

Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur,

Fons Overdijk, voorzitter Hans Pieters, secretaris

In afschrift als pdf-bestand verzonden aan: 
• College gemeente Leiden
• Gedeputeerde Staten Zuid-Holland
• Provinciale Statenfracties Zuid-Holland
• Vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu, Tweede Kamer
• Gemeenten Voorschoten, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Zoeterwoude
• Regionale pers
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