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De stand van zaken: duinpolderen versus nuloptie 

De verbindingen tussen enerzijds Duin- en Bollenstreek en anderzijds Haarlem en 
Hoofddorp zijn slecht. Goede alternatieve routes ontbreken. Het verkeer gaat door 
woonkernen, stagneert en belast de omgeving, meer dan nodig is. De oorzaak ligt in 
twee barrières: de Leidsevaart en de Ringvaart. In deze regio telt de Ringvaart slechts 
vier bruggen: de tweebaans bruggen te Lisse, Hillegom en Bennebroek en de A44-brug 
in Sassenheim. Ook de Leidsevaart en de spoorlijn Leiden-Voorhout-Hillegom-Haarlem 
tellen vier doorgangen: bij Voorhout, Noordwijkerhout, Lisse-Halfweg en bij De Zilk. Een 
behoorlijke verbinding tussen Noordwijk/Noordwijkerhout en Haarlem ontbreekt. Het 
huidige openbaar vervoer per bus is traag, zeker voor forensen. 

Het verkeer over en weer zal toenemen. Alleen prikkeldraad kan dit verhinderen. 
Oorzaak is de verstedelijking rond Haarlem en Hoofddorp die nieuwe bedrijvigheid met 
zich mee brengt, meer persoonlijke contacten en meer gedifferentieerd onderwijs. 
Nieuwe verbindingscapaciteit is nodig om die nieuwe mobiliteit op te faciliteren en 
vooral de synergie tussen de woongebieden onderling te bevorderen. Daarom willen de 
provincies Zuid-Holland en Noord-Holland de wegverbindingen verbeteren door een zo 
genoemde Duinpolderweg aan te leggen. Diverse varianten voor het tracé en de in-
richting zijn ontwikkeld. Er is een voorkeur, maar nog geen een definitieve beslissing.  

De voorkeursvariant voorziet in drie nieuwe bruggen over de Ringvaart: bij Heem-
stede (De Glip), bij Hillegom-noord en bij Lisse-zuid. Een mogelijke aanleg van de ver-
binding tussen deze nieuwe weg in Hillegom en de N206 bij De Zilk (met een nieuwe 
brug over de Leidsevaart) is voorlopig uitgesteld. Die verbindingen zijn dik aangezet als 
2x2-baanswegen waarop 80 km/uur als snelheid zal gelden. Ernstige bezwaren zijn in-
gebracht, vooral door Hillegom en enkele milieubewegingen. Helaas zijn de door hen 
voorgestelde alternatieven al even problematisch.  
 
Automobiliteit en openbaar vervoer in samenhang 

Eigenlijk strijdt men in de verkeerde arena. Immers, met de focus op het tracé en 
de inrichting zijn de echte doelstellingen van dit project buiten beeld geraakt. In feite is 
de benaming “Duinpolderweg” misleidend. Waarom? Het gaat het om vier nieuwe ver-
bindingen (in plaats van één) die bedoeld zijn om lokale verkeersproblemen op te los-
sen én om een nieuwe interlokale mobiliteit te faciliteren, zowel ten behoeve van het au-
toverkeer als die ten behoeve van het openbaar vervoer. Anders dan vijf jaar geleden 
wordt nu algemeen erkend dat aan automobiliteit grenzen zijn te stellen en dat snel 
openbaar vervoer een alternatief moet bieden. De infrastructuren voor deze mobiliteit 
zijn het meest effectief in samenhang te ontwikkelen. In die context zou een benaming 



van het project als “Effectieve Duin-Polder Verbindingen” beter passen. Deze heroriën-
tatie leidt tot de volgende uitgangspunten:  
 

(1) Als lokale voorziening zijn nieuwe tweebaanswegen zonder verdere uitbreiding 
voldoende; zo nodig komt daarop tijdens de ochtend- een avondspits een verbod voor 
vrachtwagens. 

(2) De weg is dan in Hillegom over Weerlaan aan te leggen, waarbij 50 km/uur als 
maximum snelheid geldt. 

(3) Met een nieuwe brug over de Leidsevaart is deze weg is via de Pastoorslaan te 
verbinden met de huidige N206 en te voorzien van een aansluiting op Station Hillegom. 

(4) Over deze weg is een snelle, gerichte busdienst te onderhouden tussen Noord-
wijk en Station Hoofddorp, met haltes in of bij Noordwijk, De Zilk, Hillegom en natuurlijk 
Hoofddorp-west. De nodige infrastructuur is direct aan te leggen. 

(5) In aansluiting op de nieuwe Noordelijke Randweg te Voorhout is een nieuwe 
brug over de Leidsevaart aan te leggen waarmee een directe verbinding tussen Noord-
wijk en Station Voorhout is in te richten.  
 
De verschillen ten opzichte van de provinciale voorkeur 

Deze voorgestelde opzet komt in diverse punten overeen met het plan “NOG Beter 
2.0” en met die van de provinciale voorkeursvariant. Maar de verschillen zijn duidelijk: in 
de context van “Effectieve Duin-Polder Verbindingen” wordt het project “Duinpolder-
weg” geplaatst in de doelstelling van algemene bereikbaarheid, waarbij automobiliteit 
en openbaar vervoer in samenhang en complementariteit worden meegenomen. De 
consequenties zijn een terug schaling van “de Duinpolderweg” tot het niveau van twee-
baans wegen met lokale ontsluitingsfuncties en de inrichting van een snelle, gerichte 
busverbinding tussen Noordwijk, Hillegom, Hoofddorp-west en Station Hoofddorp met 
aansluiting op Station Hillegom. In die context is ook de betere aansluiting op station 
Voorhout te plaatsen: reizen per trein wordt toegankelijker. 

Wordt de wenselijke mobiliteit hiermee ook beter gefaciliteerd? Uit diverse studies 
die in opdracht van de provincies zijn uitgevoerd is af te leiden dat tweebaanswegen 
volstaan, zeker wanneer daaraan zo nodig enig verkeersmanagement wordt toege-
voegd. Deze opzet sluit ook aan op de tweebaansweg N208 die en in de ruimtelijke 
context niet te verbreden is. De toevoeging van een snelle, gerichte busverbinding tus-
sen Noordwijk, Hillegom en Hoofddorp voegt essentiële capaciteit toe die vooral be-
langrijk is voor het woon-werkverkeer tijdens de ochtend- en avondspits. Conclusie: de 
toenemende mobiliteit  wordt in deze opzet veel beter bediend. 

Wordt de bewoonde omgeving zwaarder belast? Vooral voor Hillegom weegt dit 
zwaar. De toenemende verstedelijking is niet te stoppen en het autoverkeer zal onver-
mijdelijk toenemen; ook in de nulvariant. Stagnerend verkeer is extra belastend. Nu 
moet Hillegom het doen met een enkele brug over de Ringvaart die via de Meerlaan uit-
komt op een dicht bebouwde omgeving. Zowel in de provinciale voorkeursvariant als 
de hier voorgestelde opzet wordt het verkeer verspreid over nieuw aan te leggen brug-



gen bij De Glip en Lisse-zuid; dus minder verkeer via Hillegom’s centrum. Een nieuwe 
brug bij de Weerlaan zal het centrum verder ontlasten. Stagnaties zijn voorbij. Inwoners 
die naar Amsterdam-Zuid pendelen laten hun auto staan en reizen per “Duinpolderbus”. 
Die balans is positief. Het huidige kruip-sluip verkeer tussen de N206 en Haarlem via de 
centra van Vogelenzang en Bennebroek krijgt een alternatief in de verlenging N206 tot 
aan de N208. Ook die balans is positief. Hillegom schijnt dit onbelangrijk te vinden. 

Hoe belastend voor de natuurlijke omgeving is de weg tussen de N206, Hillegom 
en Hoofddorp? Zuid-Hollands Landschap en het Cultuurhistorisch Genootschap Duin- 
en Bollenstreek zijn uiterst negatief over de provinciale voorkeursvariant. De hier voor-
gestelde variant zal beter scoren. Omdat de nieuwe verbinding hoofdzakelijk wordt 
aangelegd op bestaande wegen, wordt maar weinig beslag gelegd op cultuurgronden. 
De omgeving van de Tiltenberg blijft volledig intact. Men verwijst naar een verhoogde 
uitstoot van stikstof ten gevolge van een hogere verkeersintensiteit. Maar een hogere 
intensiteit komt er ook in de nuloptie. De snelheidslimiet van 50 km/uur zal gunstig wer-
ken, maar vooral: toekomstige auto’s zullen steeds meer elektrisch rijden. 

 
Politieke besluitvorming 

Behalve in Noordwijk zijn verschillende varianten van de Duinpolderweg in de ge-
meenteraden uitgebreid aan de orde geweest. In Hillegom is met “verbijstering” kennis 
genomen van de provinciale voorkeur die (terecht) werd bestempeld als “de sloopvari-
ant”. Hillegom ziet de Duinpolderweg als een megalomaan project dat Hillegom-noord 
onleefbaar zal maken. Een vierbaansweg met auto’s die de dorpsgrens met 80 km/uur 
voorbij rijden zal effect wel hebben. De Raad heeft inmiddels besloten dat die weg meer 
noordelijk dient te worden aangelegd, ondanks de opoffering van waardevolle cultuur-
gronden. In Hillegom’s visie moet de verbinding met de N206 achterwege blijven. 

Lisse en Gemeente Haarlemmermeer zijn wel positief over de voorkeursvariant. 
Holland-Rijnland steunt Hillegom en de gemeenten Teylingen, Lisse en Noordwijk heb-
ben zich daarbij aangesloten. Holland-Rijnland claimt dat ook de andere gemeenten 
daarin in meegaan. Maar dat is politiek. Bij navraag blijkt inhoudelijke onverschilligheid 
te heersen. Het democratisch gehalte van deze besluitvorming is benedenmaats. Deze 
kwam tot stand nog voor dat de periode voor publieke inspraak werd afgesloten. Ook 
enkele publieke adviesinstellingen moeten hun rapporten nog publiceren.  

De aanbeveling is duidelijk: heropen zowel de publieke besluitvorming als het 
ontwerpproces, maar nu in de bredere context van algemene bereikbaarheid tegen de 
achtergrond van verstedelijking en mobiliteit zoals die in de metropoolregio’s Amster-
dam en Rotterdam – Den Haag worden opgepakt. Schaal de beoogde nieuwe wegen 
terug tot het niveau van lokale wegen en geef nieuwe ruimte aan het openbaar vervoer. 
Op de agenda’s van de provincies Noord- en Zuid-Holland staat openbaar vervoer 
hoog genoteerd als alternatief voor de vastlopende automobiliteit. Dit biedt kansen: ne-
geren is te bestempelen als kortzichtig openbaar bestuur. 
 


