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De RijnlandRoute
Brengt de regio in beweging

Wanneer is de weg klaar?
Het duurt nog wel even voordat iedereen gebruik kan maken
van de RijnlandRoute. Eerst moet het definitieve tracé worden
bepaald. Vervolgens is de regeling van de financiering aan de
orde. En ten slotte moet de procedure voor het ruimtelijk plan
worden afgerond. Als dit voorspoedig verloopt kan de aanleg van
de weg in 2013 starten.

Wilt u meer weten?
Wilt u meer weten over het verloop het project? Kijk dan op
www.rijnlandroute.nl. Hier vindt u alle actuele informatie over
de RijnlandRoute.
Voor vragen kunt u ook contact opnemen met de provincie
Zuid-Holland via rijnlandroute@pzh.nl of telefoonnummer
070 441 73 58

Postadres
Provincie Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
Bezoekadres Kernteam
Provinciehuis Zuid-Holland
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
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Deze brochure is een uitgave van
het kernteam RijnlandRoute,
onderdeel van de provincie Zuid-Holland
Uitgave Juli 2008
Tekst Kernteam RijnlandRoute
Fotografie Provincie Zuid-Holland,
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Rijnlandroute

RijnlandRoute

RijnlandRoute

Waarom een
RijnlandRoute?
De regio Holland-Rijnland, gelegen in het hart van de
Randstad, slibt langzaam dicht. De wegen door en rondom
gemeenten in die regio worden steeds drukker. Dagelijks staan
er files op de N206 tussen Katwijk en Leiden. Wassenaar en
Katwijk hebben veel te maken met sluipverkeer van en naar de
A44. Om de A4 te bereiken rijdt veel verkeer door woonwijken
in Leiden. Geluidsoverlast, uitstoot van milieuvervuilende
stoffen en verkeersonveiligheid zijn het gevolg. Dit komt de
leefbaarheid niet ten goede.

Wonen

Bereikbaarheid

In het gebied Holland-Rijnland willen
het Rijk en de regio tot 2020 33.000
nieuwe woningen bouwen om te
voorzien in de eigen woningbehoefte.
Hiervan zijn 5.000 woningen op het
voormalig marinevliegkamp bij
Valkenburg gepland. Deze nieuwe
wijk moet goed te bereiken zijn.

Het gevolg van deze ontwikkelingen is
dat de druk op het omliggende wegennet in de toekomst verder toeneemt.
Een goede oost-westverbinding maakt
het mogelijk het groeiende woon -en
werkverkeer in goede banen te leiden
en zo de bereikbaarheid in de regio te
verbeteren.

Werken

Verbetering van de infrastructuur is
DANøOOKøHARDøNODIGø.IETøALLEENøVOORø
het oplossen van de huidige problemen,
maar ook om toekomstige ontwikkelingen mogelijk te maken!

Daarnaast investeren de regio en het
Rijk samen in het aantrekken en
behouden van (internationale) bedrijven.
Zij willen bijvoorbeeld de Greenport
Duin- en Bollenstreek verder ontwikkelen en met behulp van het Leiden
Bio Science Park de kenniseconomie
versterken.

Gedeputeerde Asje van Dijk

De RijnlandRoute is van cruciaal belang voor
de hele regio. Niet alleen profiteren de
bewoners van een goede infrastructuur, ook
voor het bedrijfsleven en de toeristische
sector is bereikbaarheid essentieel.
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Waar komt de RijnlandRoute?
Het is nu nog niet duidelijk waar en
hoe de RijnlandRoute precies wordt
aangelegd. De provincie is bezig de
kosten en milieueffecten van de
verschillende tracés in kaart te brengen.
Dit doet zij door een milieueffectrapportage (m.e.r.) uit te voeren. Aan
de hand daarvan moet blijken welk
tracé de beste oplossing biedt.

Welke tracés worden onderzocht?
rø ø(ETø.ƕƕø7ESTTRACÌø$ITøTRACÌøLOOPTø
vanaf de A4 door naar Katwijk en
wordt waar mogelijk gebundeld met
DEø!ƘƘøENø.ƖƔƚø$EøROUTEøLOOPTøVIAøDEø
gemeente Voorschoten ten zuiden van
de bebouwde kom van Leiden.
rø ø(ETø.ULPLUSTRACÌø$EøPROVINCIEø
verbetert het bestaande tracé van de
.ƖƔƚø$ENKøHIERBIJøBIJVOORBEELDøAANø
verbetering van kruispunten of het

verbreden van de Lammebrug. Een
bypass is in dit tracé ook een optie (zie
nulplusalternatief extra op het kaartje
aan de achterkant van deze brochure)
rø ø(ETø3POORTRACÌøHIERBIJøGAATøHETøOMøHETø
aanleggen van een boortunnel onder
of vlak langs het spoor door Leiden.
.AASTøBOVENGENOEMDEøTRACÌSøZIJNøERøOOKø
tracés die altijd onderdeel uitmaken van
het project-m.e.r, namelijk;
rø ø(ETø-EESTø-ILIEUVRIENDELIJKEø
!LTERNATIEFø--! øBIJøDITøALTERNATIEFø
wordt maximaal ingezet op het
beperken van negatieve milieueffecten.
rø ø(ETøNULALTERNATIEFøDITøALTERNATIEFøGAATø
uit van de bestaande situatie in het
wegennet en is het referentiekader
waarmee alle alternatieven vergeleken worden.

