
Waar een Wil is… 
komt geen 
rijnlandroute! 

De provincie wil een compleet nieuwe vierbaans snelweg aanleggen. 
Van KATWIJK naar de A4. Via de STEVENSHOF, VOORSCHOTEN en 
de OOSTVLIETPOLDER.
Er wordt al 70 jaar gepraat, maar Zuid-Holland wil nu doorzetten. 
Er zitten nogal wat haken en ogen aan. Geen wonder dat de weg er 
nooit gekomen is, vindt de SP. 



De provincie wil aantonen dat een snelweg erbij nodig  
en nuttig is.

1  Het is druk op de Churchilllaan

2  Er komen veel huizen bij in de regio 

3  Bedrijventerrein Biosciencepark wil uitbereiden

Onderzoekers van TNO hebben deze 3 argumenten 
onderzocht en oordelen dat het onderzoek “onvoldoende is 
onderbouwd”. Als je die 3 problemen wilt oplossen dan moet 
je andere dingen doen dan een Rijnlandroute aanleggen, 
vindt de SP.

Maar Zuid-Holland wuift deze argumenten weg en blijft 
verkondigen dat de weg “nodig” is. Terwijl het democratische 
debat erover nog niet eens is afgerond.



1. De drukte op de Churchilllaan
Natuurlijk, de Churchilllaan is druk, maar een vierbaans snelweg om Leiden 
heen lost dat probleem niet op. Onderzoek van de gemeente toont immers 
aan dat ruim 90% van de auto’s op de Churchilllaan in Leiden zelf moet zijn. 
De SP vindt het slimmer om het verkeer op de Churchilllaan zelf te verbeteren. 
Zoals fietstunnels bij de Vijf Meilaan en de Kennedylaan om het oversteken 
makkelijker te maken. Het échte probleem voor de bereikbaarheid van Leiden 
moet worden opgelost. Dat zijn de Lammebrug en de Europaweg. Daar wordt 
al het verkeer nu over één rijstrook geperst en dat zorgt voor lange files.

2. Nieuwe huizen erbij
Een snelweg erbij “omdat er in de regio 36.000 huizen bijkomen”? Wat de 
provincie er niet bij vertelt is dat de helft van die woningen bij Lisse en  
Hillegom komt. Daar kunnen auto’s rechtstreeks de A4 op. Daar hebben we 
de Rijnlandroute dus niet voor nodig. Bij de overige huizen is het belangrijk 
om te beseffen dat die vooral worden gebouwd voor mensen die in die regio 
wonen, niet voor nieuwe inwoners. Wie straks op vliegveld Valkenburg gaat 
wonen, woont ook nu al in de regio. 5.000 woningen daar erbij betekent dus 
niet 5.000 gezinnen met 5.000 auto’s erbij. 

3. Meer kantoren Biosciencepark
De provincie rekent op 2,5 keer zoveel kantoren in 2020 als in 2002. De helft 
van al die kantoren zou in het Biosciencepark moeten komen. Maar het is 
erg onwaarschijnlijk dat het bedrijventerrein zo groot wordt, zoveel werkgele-
genheid gaat bieden en zoveel verkeer aantrekt als de provincie nu becijfert. 
Bioscience zorgt voor weinig vrachtverkeer en de kantoren zijn prima te berei-
ken met het openbaar vervoer en de fiets, vanuit Leiden en vanuit de nieuwe 
wijk Valkenburg.

3 goede redenen
om de rijnlandroute
links te laten liggen



SP’er Erik Maassen: “Enorme schade door nieuw asfalt”

“Ja, voor mij als statenlid bij de provincie is ‘t is duidelijk”, 

zegt SP’er Erik Maassen. “Het nut en de noodzaak van 

die Rijnlandroute zijn echt onvoldoende aangetoond. En 

dan zwijg ik nog maar over wat we onderweg nog allemaal 

kunnen tegenkomen. Voorschoten heeft geen baat bij de 

weg maar wordt wél in tweeën gedeeld. De Stevenshof 

krijgt op nog geen 50 meter een snelweg met geluids-

overlast en fijnstofproblemen. Daar gaat een fantastisch 

polderlandschap verloren. De weg loopt dwars door ‘t 

vogelreservaat in de Oostvlietpolder. De kans is ook groot dat de aansluiting 

met de A4 in de Westeindse polder bij Zoeterwoude komt te liggen. En niet in 

de laatste plaats, de Rijnlandroute kost minstens een half miljard euro.  

De SP weet veel betere dingen te doen met vijfhonderd miljoen!”

Dit is een uitgave van de SP-fractie in Provinciale Staten. 
Reageren? Graag! Wij zijn hier te bereiken:

Statenfractie SP
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
zuidholland@sp.nl
www.zuidholland.sp.nl

Ook andere partijen en organisaties maken zich zorgen over de 
mogelijke aanleg van de Rijnlandroute. De Stichting Behoud Stad, 

Natuur en Landschap Rijnland is bijvoorbeeld bezig met een  
handtekeningenactie tegen de Rijnlandroute. Voor meer informatie:

WWW.BEHOuDRIJNLAND.NL


