
Petitie RijnlandRoute 
 
Het Kabinet kiest op basis van de IBHR verkenningen nu al voor een eindbeeld, te weten een tracé 
voor de RijnlandRoute door de bebouwde kom van Voorschoten.  
De gemeente Voorschoten maakt zich daarover grote zorgen en dringt aan op een zorgvuldige en 
transparante besluitvorming. Er kan pas een tracékeuze worden gemaakt nadat de Milieu Effect 
Rapportage is afgerond.  
 
De gemeente Voorschoten ondersteunt van harte het besluit van het Kabinet om de bestaande 
knelpunten op de Tjalmaweg tussen Katwijk en Leiden, bij de Knoop Leiden West en bij de 
Lammebrug op te heffen. Daarmee verbetert op korte termijn de bereikbaarheid van de regio. Op deze 
manier blijven in ieder geval voorlopig de Rijksbufferzone, het Duin Horst en Weidegebied en het 
woon- en leefklimaat in de (historische) dorpskern en monumentale landgoederen gespaard. 
 
De gemeente Voorschoten ondersteunt ook de gefaseerde aanpak die het Kabinet voorstelt.  
Het opheffen van de knelpunten en de verbreding van de Tjalmaweg bieden ook volgens het 
eindrapport Integrale Benadering Holland Rijnland voorlopig voldoende soelaas voor de 
bereikbaarheid van de regio en de ontsluiting van de woningbouwlocatie Valkenburg. 
Mocht daarna blijken dat deze maatregelen onvoldoende zijn, dan kan de aanleg van een nieuwe 
verbinding tussen de A4 en de A44 worden overwogen. Een nieuwe verbinding door de kern van de 
gemeente dient te voldoen aan een aantal strikte inpassingseisen. 
 
Alleen een volledige ondertunneling zonder aansluitingen kan het dorp vrijwaren van ernstige overlast 
voor de dorpsgemeenschap en voorkomen dat het dorp in tweeën wordt gesplitst. We zijn blij dat er 
geen aansluiting komt op de Voorschoterweg. Maar de huidige voorgestelde inpassingsmaatregelen 
zijn in het geheel niet acceptabel voor Voorschoten. 
 
De gemeente Voorschoten roept de Kamer op: 
• De knelpunten in het wegennet rond Leiden op korte termijn te laten oplossen en daaraan het 

beschikbaar gestelde budget te besteden 
• Een nieuwe verbinding tussen de A4 en de A44 pas aan te leggen als het opheffen van de 

knelpunten onvoldoende is gebleken. 
• Kwalitatieve eisen te verbinden aan de rijksbijdrage voor de eventuele aanleg en inpassing van een 

nieuwe verbinding tussen A4 en A44 teneinde aantasting van woon- en leefklimaat, het Duin 
Horst en Weidegebied en de Rijksbufferzone te voorkomen. 
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