
 

Drechthoek II en ontsluiting incl. kruising N207/passage Leimuiden 

Vz. Als raad nemen vanavond een besluit over de stedebouwkundige ontwikkeling van het 

bedrijventerrein Drechthoek II en in samenhang een besluit over het voorstel de ontsluiting van de 

Drechthoek II de viaduct variant plus als basis te nemen voor het opstellen van een nieuw 

bestemmingsplan N207/passage Leimuiden. 

Wanneer je kijkt naar beide initiatieven een logische keus dit nu te koppelen, omdat ze direct en 

indirect met elkaar te maken hebben.  Zowel voor de gemeente als de provincie komt dit de snelheid 

van het proces en de uitvoeringskosten ten goede.  Je kan zeggen dat het een win-win situatie 

oplevert alhoewel ik me realiseer dat niet iedereen dat zal beamen, ik kom daar later op terug. 

De nadruk ligt eerst op de beslispunten 2, 3 en 4. Vz. In het politiek forum is dat ruimschoots aan de 

orde geweest en door uw college, daar waar nodig, toegelicht. De CDA-fractie heeft hierover geen 

verdere opmerkingen en is akkoord met de voorgestelde beslispunten. 

Wat beslispunt 1 betreft: de variant viaduct plus vast te stellen als basis van een nieuw 

bestemmingsplan N207/passage Leimuiden, nog enkele opmerkingen. 

Er is betreffende dat onderwerp al veel de revue gepasseerd. Een stukje geschiedenis:  Ik weet nog 

dat zo’n tien jaar geleden de inwoners van Leimuiden op de stoep stonden van de voormalige 

gemeente Jacobswoude dat de wachttijden voor de verkeerslichten veel te lang was. Zij eisten toen 

al een oplossing voor het kruispunt met de N207, met name ook de bouw van Beukenlaan 1 en het 

Kroondomein.  

 In die tijd  was met name de reden dat er veel sluipverkeer via de Herenweg door Rijnsaterwoude  

ivm het vastlopen van het verkeer op de N207 voor het kruispunt in Leimuiden. Verkeersdrempels in  

Rijnsaterwoude, de rotonde op de kruising met de Vriezenweg en betere afstelling van de 

verkeerslichten installatie hebben ervoor gezorgd dat er niet of nauwelijks meer sluipverkeer is. Dat 

is pure winst voor de situatie in Leimuiden.  Maar daarmee is het knelpunt van de kruising in de 

corridor van de N207 nog niet opgelost. Daar wordt nu werk van gemaakt en daar kunnen we alleen 

maar blij mee zijn. Het verbeterd de bereikbaarheid en daarmee de economische factor in onze 

regio. De vraag voor de inwoners van Leimuiden is daarna van belang wanneer die stellen: en wat 

hebben wij eraan? Een heel terechte vraag wanneer je kijkt naar alle gepasseerde varianten.  In dat 

kader willen wij graag alle betrokken inwoners bedanken voor hun inzet om te komen tot de meest 

acceptabele oplossing tegen, voor de provincie, acceptabele kosten.  In dat kader wil ik speciaal de 

mensen van de 4B-groep noemen en Rob Roye, die beiden veel energie hebben gestoken in het 

bedenken en uitwerken van varianten. 

En dan is nu de vraag of de laatste variant: de variant viaduct plus, de oplossing is. Vz. Laat ik maar 

helder zijn: alles overwegende kan de CDA-fractie zich daarin vinden maar wel met enkele 

opmerkingen, zoals die ook zijn gemaakt door de 4B groep, waarvan wij ervan uit gaan dat gemeente 

en provincie die ter harte nemen, in dat kader graag ook een reactie van de verantwoordelijke 

wethouder. 



- door de verwachte toename in de ochtend spits van verkeer op de Burg. Bakhuizenlaan, ten 

westen van de aansluiting van de weg door Drechthoek II, extra aandacht voor de  ontsluiting 

van de aanliggende woningen 

- bij de provincie erop aandringen dat, zolang er nog geen oplossing is voor de brug over de 

Ringvaart, dat er aangepaste openingstijden komen voor de brug 

- de bewoners betrekken bij de verdere uitwerking van de kruisingen met de hoogste prioriteit 

van veiligheid voor voetgangers en fietsers 

- dring er bij de provincie op aan dat er een voet- fietstunnel bij de huidige kruising komt 

- aandacht voor de ondernemers die nu nog gebruik maken van het Connexxiongebouw.  Laat 

ze niet in de kou staan, mogelijk kunnen ze gebruik gaan maken van de gemeentewerf in 

Rijnsaterwoude nu die niet meer in gebruik is, ik geef dit maar mee ter overweging 

Job Grovenstein, 12 maart 2012 

 

 


