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ZIENSWIJZE 

Geachte Gedeputeerden, 

Hierbij dien ik een zienswijze in naar aanleiding van de uitkomsten van de Planstudie/ 
Milieu Effect  Rapport (MER) en het voorlopig voorkeursalternatief Duinpolderweg.  
Ik maak nadrukkelijk bezwaar tegen het gekozen voorlopig voorkeursalternatief. 
 
Zeven alternatieven zijn door de provincies Noord- en Zuid-Holland in oktober 2016 
vastgesteld ter bestudering in de Planstudie/MER.  
Na afweging acht u de volgende alternatieven het meest kansrijk: 

• Alternatief Midden 
• Alternatief Zuid 
• Alternatief NOG Beter 2.0 (zonder verbinding bij Rijnsburg) 
• Noordelijk deel van de Hillegomse Zienswijze (van N208 naar N205) 

 
Uiteindelijk heeft u als Voorlopig Voorkeursalternatief bepaald een samenstel van 
maatregelen uit verschillende alternatieven, o.a.: 

• Randweg ten noorden van Zwaanshoek (NOG Beter 2.0) 
• Randweg ten zuiden van Lisse (NOG Beter 2.0) 
• Deeltracé Alternatief Zuid (gedeelte tussen N205 en N208) incl. een ruimtelijke 

reservering voor 2 x 2 rijstroken 
In het verlengde van het deeltracé bij Hillegom wilt u daarenboven nu al ruimte 
reserveren voor een wegverbinding naar de N206, conform Alternatief Zuid met een 
gelijkvloerse aansluiting op de Zilkerduinweg.  

 
Gronden voor het bezwaar: 

Ø Doortrekking van N208 naar N206 is niet noodzakelijk en ongewenst 

Uzelf concludeert dat het “vooralsnog” niet nodig is de weg vanaf de N208 naar de N206 
door te trekken. Toch wilt u de ruimte reserveren, om de weg alsnog te kunnen 
realiseren als “ruimtelijke en demografische ontwikkelingen” dat nodig zouden maken. 

Maar wie bepaalt dat? Het huidige MER -waarvan de inkt nèt droog is- toont voor de 
tweede keer (na het MER van 2003/2004) aan dat zo’n weg niet nodig is en grote schade 
toebrengt aan landbouw, natuur en landschap. Er is dus geen grondslag voor een 
(reservering van een ruimte voor) doortrekking van de N208 naar de N206. 
In dit deel van de regio zijn er geen ruimtelijke en demografische ontwikkelingen 
voorzien en wenselijk, die een dergelijke weg wel nodig zouden maken. De enige 
ontwikkeling die je zou kunnen bedenken is de in de streek absoluut ongewenste 
Bollenstad. 
 
Ik ben van mening dat er dan dus ook geen weg van de N208 naar de N205 behoeft te 
worden aangelegd op een locatie waarvandaan op termijn nog eens makkelijk een 
doorsteek gemaakt kan worden van de N208 naar de N206! 



Ø Bezwaar tegen het voorkeursalternatief tot aan de N208 

De inpassing van de weg aan de rand van de Vosse- en Weerlanerpolder en de 
doorsnijding van bedrijventerrein Horst ten Daal uitsluitend als “aandachtspunt” te 
benoemen is bagatelliserend: de gevolgen van aanleg van de weg op deze plek zijn 
enorm en onacceptabel. 

Het betreft hier een bloeiend bedrijventerrein, waar de weg dwars doorheen wordt 
geprojecteerd: de bedrijven dienen te worden uitgekocht / een (langdurige!) 
onteigeningsprocedure moet worden gevolgd. Dit is een grove aantasting van de 
bedrijvigheid in Hillegom. Daarnaast wordt door aanleg van de weg een prachtig, pas 
ingericht natuur-en recreatiegebied onomkeerbaar beschadigd. Er zijn geen maatregelen 
mogelijk om de aangebrachte schade aan deze veengrond teniet te doen. Bovendien 
sorteert aanleg van de weg sterk negatieve effecten t.a.v. grond- en oppervlaktewater, 
nog afgezien van de natuur, die qua flora en fauna geheel wordt vernietigd op deze plek. 

De inwoners en politiek van de gemeente Hillegom staan mijns inziens ook terecht op 
hun achterste benen vanwege keuze voor dit alternatief. 

 
Ø Geen Alternatief méér naar het noorden: Breng de oplossingen dáár aan, 

waar de problemen zijn!! 

Als de problemen ten gevolge van aanleg van dit (deel-) Tracé Zuid door de 
gemeenteraden en de Provinciale Staten worden erkend en als onoverkomelijk worden 
beschouwd, zal mogelijk een ander alternatief als Voorkeursalternatief moeten worden 
bepaald. 

Zal dàn het moment gekomen zijn om naar het noorden op te schuiven, richting 
Bennebroek? En zal dan alsnog voor de Hillegomse Zienswijze worden gekozen, waarbij 
altijd al door Hillegom gepropageerd werd “een weg vèr van Hillegom, zo dicht mogelijk 
tegen Bennebroek aan”? Waarbij ook op dié plek de cultuurhistorisch waardevolle en nu 
nog open groene polder doorsneden wordt. De Duinpolderweg dreigt dan bovendien 
onnodig veel doorgaand verkeer aan te trekken onder andere door Bennebroek via de 
N208 -als “oprit” naar de Duinpolderweg- met alle hinder en verkeersonveiligheid van 
dien. Ook de weg zelf zal veel nieuwe overlast in de omgeving veroorzaken. En dat, 
terwijl er in Bennebroek weinig tot geen verkeersproblemen zijn en deze juist zouden 
ontstaan door de keuze voor het Middenalternatief of de Hillegomse Zienswijze! 

Een dergelijke keuze zou ook heel vreemd zijn, aangezien de extra verbinding over de 
Ringvaart dáár moet komen te liggen, waar deze nodig is, namelijk rond de Weerlaan, ter 
ontlasting van Hillegom en de Hillegomse brug en ter ontlasting van Beinsdorp!  

Breng de oplossingen dáár aan, waar de problemen zijn!! 
 

Ø Tracé Weerlaan (conform Alternatief NOG Beter 2.0) biedt de beste 
oplossing 

Dit tracé loopt grotendeels over al bestaand asfalt (dus minder kosten!), spaart de 
bedrijven, ziet toe op realisatie van de noodzakelijke extra brug over de Ringvaart 
waar deze nodig is, laat de Vosse- en Weerlanerpolder in tact en is, zo blijkt uit de 
berekeningen van RoyalHaskoningDHV, robuust genoeg om het te verwachten 
verkeer te kunnen verwerken. Eveneens tonen die berekeningen aan dat 
mogelijke geluidsoverlast te compenseren is d.m.v. de aanleg van stil asfalt, 
waardoor evt. negatieve effecten op de leefbaarheid weggenomen worden. 

In afwachting van uw bericht, 
vriendelijke groeten,  
Naam en handtekening 


