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Houtskoolschets Leidse regio 
 
Op uitnodiging van de heer Waaijer, waarnemend burgemeester van de gemeente Oegstgeest, was 

begin januari een gesprek met Willem Bos gearrangeerd over de Toekomstvisie Leidse regio. In dat 

gesprek zijn ideeën van Bosvariant naar voren gebracht. In deze houtskoolschets is dit verwoord.  

 

Aanleiding voor het gesprek was de ontwikkeling van een alternatief voor de HSL (Hogesnelheidslijn) 

door Willem Bos in de jaren negentig dat aangeduid werd met de Bosvariant. Uit het gedachtengoed 

van die tijd zouden nieuwe ideeën opgedaan kunnen worden voor de toekomst. 

 

Terugblik HSL discussie 

In de jaren negentig had het kabinet het voornemen om de HSL ten oosten van de Leidse regio aan te 

leggen die het Groene Hart zou doorsnijden. Een variant over bestaand spoor BBLN werd gepromoot 

door Den Haag en Delft. In dat geval zou Den Haag een station krijgen en verwachtte Delft een tunnel 

in de binnenstad te kunnen claimen. Bij de inspraak kwam tevens de Bosvariant naar voren die uitging 

van bundeling met de beide snelwegen A4 en A13. Vooral de doorsnijding van het Groene Hart werd 

hiermee vermeden, alsmede aansnijding van de dorpen van Lansingerland.  

Later in het proces toen men doorkreeg dat de Bosvariant hoge ogen gooide, ontstond er een verbond 

van Den Haag, ANWB, VNO-West en Natuur en Milieu die pleitten voor de Bosvariant met een station 

bij het Prins Clausplein.  

 

Voortschrijdend inzicht  

Het gehele proces heeft jaren geduurd. Er 

was dus ruimschoots tijd voor reflectie. 

Eigenlijk waren het drie varianten die ieder 

hun voor- en nadelen hadden. Het nadeel 

van de BBLN was de noodzaak van drie 

spoorlijnen (HSL plus IC plus stoptrein) door 

stedelijk gebied dat ingrijpend en prijzig was. 

Ook de rijtijd liet te wensen over. Bij de 

Bosvariant speelde o.a. het verzet van 

Leiderdorp en Delft.  

In het kader van het meedenken bracht ik 

aan het eind van het proces, toen de 

politieke luiken al bijna dichtgingen, een 

Bosrokade variant naar voren. Hoewel deze 

geen rol meer heeft mogen spelen, was mijn 

indruk dat deze variant het beste van alle 

drie in zich verenigde. Nog des te meer in het 

licht van de ontwikkelingen die erna kwamen, 

gezien.  

NB Bosrokade variant werd destijds 

aangeduid met Haagse Hartvariant.  

 

Rokade variant 

Bij de Bosrokadevariant werd de HSL van de 

Bosvariant omgeruild met een light-rail 

spoorlijn van de BBLN variant. De HSL kwam 

daarmee op het bestaand spoor te liggen 

waarbij Den Haag een station kreeg en Delft 

haar tunnel. De benodigde capaciteit aan 

normaal spoor werd gevonden in de light-rail 
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langs de snelweg A4 en A13. Voordeel was dat de nieuwe Vinex-locaties ook een spoorverbinding in 

noord-zuid richting kregen én dat het oude stedelijk weefsel intact bleef. Er waren immers maar twee  

in plaats van drie spoorlijnen nodig. Snelheid voor de HSL werd gewonnen door de bocht ten oosten 

van de Kagerplassen eruit te halen, en de HSL in een (boor)tunnel onder de plassen door te leiden.  

 

Gelet op het gehele proces dat ná het besluit kwam, kan men weinig anders dan constateren dat deze 

Bosrokade variant wellicht inderdaad de beste was. Snelheden van 300 km/h zijn niet meer van grote 

betekenis. Ook een snelheid van 200 – 250 km/h wordt nu goed genoeg geacht. Over bestaand spoor 

met de tunnel onder de Kagerplassen zou dat beslist haalbaar zijn. Al de Vinex locaties in Ypenburg, 

Leidschenveen, Pijnacker-Delfgauw en Rotterdam-Noord alsmede vliegveld Zestienhoven zouden met  

“light-rail” in de binnenflank van de snelwegen A4 en A13 toch een perfecte verbinding in noord-zuid 

richting hebben gekregen. En dat alles binnen hetzelfde budget.      

  

Hartlijn van Nederland 

Een geheel andere invalshoek die door mij destijds werd beschouwd, was de spiegelstructuur van ons 

land. Onze “roots” liggen langs de Oude Rijn die via Utrecht, Woerden, Alphen aan de Rijn en Leiden 

bij Katwijk de zee instroomt. Zonder Rijn is er geen Delta, en ook geen lage land der Nederlanden.  

De oude loop van deze rivier is de navelstreng die ons land sociaal bindt, en toch ook scheidt in boven 

en beneden de rivieren. Aan weerszijden ervan liggen twee wereldsteden die in een gezonde rivaliteit 

verkeren: Amsterdam en Rotterdam die noord- en zuidvleugel van de Randstad in balans houden, met 

beiden een Mainport: luchthaven Schiphol en zeehaven Europoort. Aan de voet van beide damsteden 

liggen twee duinsteden Haarlem en Den Haag, ieder op een steenworp afstand gezeteld van de derde 

duinstad Leiden aan de oevers van de Oude Rijn.  

Vanuit deze beschouwing behoort de Leidse regio bij Zuid-Holland noch bij Noord-Holland. Een meer 

zelfstandige positie tussen beide vleugels van de Randstad is historisch en geografisch verdedigbaar. 

Dat leidt tot een versterking van de band met steden en dorpen langs de Oude Rijn. Op lange termijn 

kan deze ontwikkeling uitmonden in een nieuwe Rijnprovincie, samen met Utrecht.  
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Nieuwe Hollandse Zeelinie 

De zandmotor voor de kust van het Westland lijkt een groot succes te zijn. Een schiereiland van zand 

dat voor een meer natuurlijke en geleidelijke zandsuppletie dient te zorgen langs de kustlijn. Door de 

stroming van het water wordt de zandheuvel 

over een termijn van jaren geleidelijk 

meegevoerd.  

Het succes reikt echter verder. De fauna floreert 

en voor de strandrecreatie is het een aanwinst 

met de verrassende laguna’s die zich vormen 

tussen het oude strand en de nieuwe zandreep.  

Baaien en laguna’s kunnen het toerisme 

bevorderen. Evenals de aanwinst van nieuwe 

natuur door de uitbreiding van zandduinen. Ook 

in de Leidse regio zou een zandmotor 

meerwaarde kunnen hebben. Twee duinheuvels 

kunnen ten zuiden van Katwijk en noordwaarts 

van Noordwijk tot wasdom komen, waar zich 

tussenin een brede Leidse baai kan vleien.    

Op de lange termijn kan zich een Nieuwe 

Hollandse Zeelinie ontwikkelen waarbij een 

reeks van deze zandheuvels langs de kust 

opgespoten wordt tussen Burgh Haamstede in 

Zeeland en Den Helder in de kop van Noord-

Holland. Met vijf baaien waarbij de bekende 

badplaatsen zich kunnen blijven laven aan zee. 

Een toekomstvisie die stap voor stap in het 

verschiet kan liggen.  

Ook de Nieuwe Hollandse Zeelinie laat zien dat 

ons land scharniert om de uitmonding van de Oude Rijn in de Noordzee, waarbij het duinland zich 

spiegelt aan de Leidse regio. Zie ook Zoet&Zout, Tracy Metz, 2012 NAI Uitgeverij.  

 

Regio Runner Leidse regio 

De treinverbinding van Rotterdam via de Haagse binnenflank naar Leiden zou door de relatief grote 

afstanden wellicht het beste uit te voeren zijn als regionale spoorverbinding. In de Leidse regio ligt 

aansluiting op de bestaande lijn Leiden-Alphen 

aan de Rijn het meest voor de hand. Uiteraard 

is de vraag op welke wijze deze intakking het 

minst ingrijpend te realiseren is.  

In deze houtskoolschets worden twee varianten 

geschetst. Een spoorroute die bundelt met de 

N206 ten westen van de A4, vervolgens in een 

(boor)tunnel onder de Vliet doorgaat nabij de   

Lammenschanse brug, en bovengronds komt 

op de Lammenschansweg, en tenslotte iets 

verderop intakt op de spoorlijn naar Alphen a/d 

Rijn.  

Voor de ontwikkelingslocatie Leidse schans zal 

de nieuwe spoorlijn met regionaal station een 

aanwinst zijn. Met een markante netkous o.i.d. 

kan het spoorviaduct cachet gegeven worden 

dat vermoedelijk het beste boven de oostelijke 

parallelweg van de Lammenschansweg kan 
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zweven. Of wellicht juist het ondergronds houden van spoor en station bij de Leidse schans.  

Aantrekkelijk alternatief is een tracé ten oosten van Polderpark Cronesteyn waarbij het spoor langer 

bundelt met de A4 en vervolgens bij de N11 intakt in de Alphense lijn. Beide spoorlijnen worden met 

een tunnel onderdoor de Vliet geleid die zo mogelijk verlengd wordt tot voorbij de Trekvliet. Dit komt 

de woonkwaliteit ten goede, voorzien van een ondergronds station Lammerschans.  

 

Regionale verbindingen 

Aan de zuidkant van de Leidse regio is de Rijnland Route in wording die west- en oostzijde van deze 

regio met elkaar verbindt. Aanleg van deze weg heeft niets voor niets een lang proces achter de rug. 

Aantasting van de schaarse landelijke omgeving versus bereikbaarheid en overlast in de stad staan 

op gespannen voet met elkaar. Op het laatste moment heeft een boortunnel meer balans gebracht in 

beide tegenstellingen. Hieraan hangt wel een prijskaartje. Voorbij de uitmondingen van de boortunnel 

blijft de weg nog wel nadrukkelijk aanwezig in het landschap.   

Aan de noordkant van de Leidse regio is er discussie over de Duinpolderroute. Hete hangijzers zijn de 

nut en noodzaak in relatie tot aantasting van landschap en leefomgeving. Het laatste woord is hierover 

nog niet gesproken.  

Aansluiting van de Leidse regio op andere agglomoraties is in de noord-zuidrichting goed op orde met 

de verbrede A4 en A44. Met het oostelijk achterland is de N11 de hoofdverbinding. Wat dichterbij huis 

ligt de Zoetermeerse regio. Opmerkelijk is dat beide agglomoraties via een relatief dunne verbinding 

van de N206 voeding met elkaar hebben. Dit kan als probleem, maar ook als oplossing worden gezien 

bij het oppakken van de vraagstukken over inpassing versus bereikbaarheid.  

 

Verbinding Leidse regio en Zoetermeer     

De N206 tussen Leiden en Zoetermeer oogt langs het grootste deel van het traject als een zorgvuldig 

ingepaste verbinding. De weg ademt nog de ongerepte sfeer van het plattelandsleven uit. Zonder al te 

opdringerig te zijn. Een bescheiden smal profiel nodigt niet uit tot te hoge snelheden. Aan weerszijden 

van de weg liggen nog smalle slootjes, geen opzichtige afrasteringen en grenzen nog boerderijen met 

uitritten. Dat voelt voor de weggebruiker 

- forens, passant of recreant - én de 

omgeving heel natuurlijk aan. Op deze 

hoofdverbinding kan het platteland nog 

worden opgesnoven.    

Als een dergelijke verbinding onder 

verkeersdruk komt te staan, is de 

bestuurlijke neiging sterk om de 

verbinding op te waarderen. Echter, 

daarmee zou het kind met het badwater 

worden weggegooid.  

 

Provinciale Polderweg 

Tussen de Leidse regio en Zoetermeer 

zou een extra hoofdverbinding wat lucht 

kunnen geven aan de  

huidige N206 en de economische 

relaties tussen beide agglomoraties 

versterken.  Een verbinding met de 

N209 aan de oostkant van Zoetermeer 

met de N11 ligt dan het meest voor de 

hand.  

In plaats van een standaard provinciale 

weg zou hier gekozen kunnen worden 

voor het profiel van een plattelandsweg 

die zich goed voegt  in het landschap. Bestaande wegen zijn hiervoor te gebruiken, als het noordelijk 
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deel van de Gelderswoudseweg en Broekweg waarbij de bebouwde kommen en Dorpse linten ontzien 

worden.     

   

Waterwegen 

De Leidse regio is al goed bedeeld met vaarwater en recreatieplassen. Het toerisme kan nog versterkt 

worden door het vaarnetwerk te versterken en regionaal ook uit te breiden. In zuidwaartse richting kan 

gedacht worden aan verbinding tussen Oude Rijn en Rotte waarvoor in Zoetermeer het eerste initiatief 

genomen is. Een stad als Leiden zal hier zeker van profiteren.   

Het in oude luister herstellen van de waterverbinding van de Oude Rijn met de Noordzee, bijvoorbeeld 

via een sluis, en een zeejachthaven zou gezien kan worden als een mooi sluitstuk dat goed past bij de 

Toekomstvisie 2040.   

 

 

ir. Willem Bos, Zoetermeer  04 februari 2016  

 

 

 

 

    



Bosvariant  

6 

 

 Bijlage Haagse Hart variant/Rokade variant 
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