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RIJKSWEG 19? NEE! 
ZOOMSEWEG? JA, MITS ...... 
Een omstreden zaak: een rijksweg door het laatste stiltegebied van 
Zuid-Holland-west, geprojekteerd aan de hand van derouderde 
verkeersprognoses en onvoldoende onderzoek naar alternatieven 
(verbreding rijksweg 13 bijvoorbeeld, en/of uitbreiding van de 
openbaar vervoerskapaciteit). 

Daarnaast een oude dorpskern (Rijswijk) met een gigantische 
(zwaar-) verkeersoverlast. De Westlandse groenten en het vracht
verkeer uit het Rijswijkse industriegebied Plaspoelpolder moeten 
zich door smalle woonstraten wringen om de rijksweg Amsterdam/ 
Rotterdam te bereiken. 

In dit (eerste) artikel willen we allereerst stilstaan bij een 
stukje geschiedenis rond rijksweg 19 (R~!19). Verder willen we in
Jaan op de noodzaak van de aanleg van de Zoomseweg (het stuk RW19 
tussen verkeersplein Ypenburg en de Prinses Beatrixlaan) en de 
·~ffekten hiervan voor Rijswijk. Tenslotte willen we de fietsver
keersafwikkeling rond deze Zoomseweg bekijken, doch daar gaan we 
·in een volgende Fietsbel op in. 

STUKJE GESCHIEDENIS 

In 1965 stelde de minister van verkeer 
en waterstaat het tracé voor RW19 vast 
(Schiedam-Rijswijk). De begroting van 
het rijkswegenfonds 1971 leverde geld 
voor de aanleg van het gedeelte Schiedam 
Delft, waarvan de uitvoering begon in 
1972. 

Midden-Delfland, het gebied waar RW19 
doorheen zou moeten lopen, fungeert 
echter als bufferzone tussen de ver
stedelijkte gebieden van Den Haag/Delft 
en Rotterdam. Al snel werd duidelijk wat 
de gevolgen zouden zijn voor dit gebied 
kwa natuur, milieu en ruimtegebruik. 
Onder aanvoeding van de Samenwerkende 
Milieugroepen Midden Delfland kwam het 
verzet in de streek op gang en werd 
gewezen op alternatieven (bijvoorbeeld 
verbreding van rijksweg 13). 

In 1976 werd mede tengevolge van deze 
akties een motie aangenomen door de 
Tweede Kamer, waarin werd aangedrongen 
op onderzoek naar alternatieven. Tevens 
werden de werken aan de weg gestopt, met 
als gevolg dat er nu tussen Schiedam en 
Schipluiden een dijklichaam van zand 
ligt. 

Terwijl de alternatieven onvoldoende 
onderzocht lijken, werd RW1 9 in het 
landelijk Struktuurschema Verkeer en 
Vervoer (19 8 1) gehandhaafd (ondanks druk 
uit de oppositie) met de kanttekening 
van het CDA dat "zij slechts medewerking 
aan de aanleg zou verlenen, als de weg 
landschappelijk aanvaardbaar wordt in
gepast". Die aanpassing moet dus onder-
7ncht worden. 
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Ondertussen was de werkgroep "Stop RW 
19" geformeerd, bestaande uit milieu
groepen en o.a. de ENFB-Delft en Schie
dam, die zich zeer intensief met RW1 9 
heeft bezig gehouden. Zojuist heeft 
zij het rapport "Rijksweg 19? Inpas
baar?" afgeleverd, dat o.i. onomstote
lijk duidelijk maakt, dat RW19 niet 
inpasbaar is in Midden-Delfland. 

ZOOMSEWEG 

Door de eerdergenoemde Tweede Kamer
motie uit '76 werd- naast stillegging 
van de werken - RW19 gesplitst in twee 
delen, namelijk de Zoomseweg als onder
deel van het hoefijzer rond Den Haag en 
de rest van de weg. 

In tegenstelling tot de rest van de 
weg vinden wij dat de Zoomseweg er moet 
komen, op grond van de volgende argu
menten: 
1 Ontlasting oud-Rijswijk. 

De drukke winkel- en woonstraten 
Sir W. Churchilllaan/Acacialaan en 
Lindelaan/Haagweg ondervinden een on
toelaatbare verkeersdruk van met name 
vrachtverkeer uit het Westland en de 
Plaspoelpolder. 

2 Ontsluiting Plaspoelpolder. 
Hier hebben zich bedrijven gevestigd 
uit de Haagse regio onder toezegging 
van een gunstige verkeersafwikkeling 
naar de rest van Nederland. Daarbij 
werd gedacht aan de aansluiting op 
het verkeersplein Ypenburg en in 
tweede instantie aan RW19. 

Deze argumenten rechtvaardigen o.i. de 
aanleg van de Zoomseweg, doch waar. wij 



i n de plannen bezwaar tegen hebben is 
me t name de vorm die ervoor wordt voor
g e steld. Rijkswaterstaat wil een "echte" 
r i jksweg: een vierbaans autosnelweg op 
e e n talud. Wij vinden deze oplossing te 
g r ootschalig en in feite overbodig: een 
s t edelijke , gelijkvloerse verkeersweg 
b i edt voldoende mogelijkheden voor een 
goede verkeersafwikkeling. Overigens 
b i edt een stukje rijksweg ook nog de 
mogelijkheid om later dan ook maar d e 
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zogenaamd stadslandschap ontwikkeld 
(op puin en huisvuil worden parken 
aangelegd) • De Zoomseweg gaat hier 
doorheen lopen en eist ongeveer 15% 
van dit stadslandschap op. Dit zal de 
aantrekkelijkheid ervan verminderen 
door stank en verkeerslawaai. 

2 De weg snijdt Rijswijk af van het 
stadslandschap. Deze barrièrewerking 
zal de waarde ervan ook verminderen. 

3 De geluidhinder voor de wijk Steen
voorde (muziekbuurt) zal toenemen 
wanneer de weg wordt doorgetrokken 
naar de Prinses Beatrixlaan. 

4 De Prinses Beatrixlaan en omliggende 
woonwijken zullen zwaar belast gaan 
worden, aangezien verkeer voor 
zuid-west Den Haag zeker ook deze 
route zal gaan gebruiken. 

EN NU? 

Het lijkt erop dat ook minister van 

NOTA TWEEDE STAP: 
OUDE GEZAPIGHEID IN NIEUW JASJE 

In september jl. heeft het kollege van 
B & W de Nota Tweede Stap (struktuur
plan) gepresenteerd als een ambtelijke 
nota van de Dienst voor de stadsont
wikkeling. Deze nota is de laatste 
fase van de ontwikkeling van het 
struktuurplan; hierin beschrijft men 
de plannen voor het ruimtelijk 
indelen van de stad. In '79 en '80 is 
de Nota Eerste Stap besproken en door 
de raad vastgesteld; deze nota is 
verheven tot eerste versie van het 
echte struktuurplan. 

·Een struktuurplan beslaat een periode 
van 10 jaar; het geeft een kader aan 
waarbinnen andere gemeentelijke plannen 
(bijvoorbeeld bestemmingsplannen) 
moeten blijven. 
De ENFB-werkgroepen hebben veel aan
dacht aan de Nota Tweede Stap besteed 
en gekonkludeerd dat deze weinig goeds 
bevat. Ondanks de naam 11 Struktuurplan 11 

komt o.i. onvoldoende uit de verf hoe 
men die struktuur wil beschrijven en 
beïnvloeden. 

Wel wordt een aantal alternatieven 
gegeven ( 11 denkmodellen 11

) , maar men 
beziet daarin uitsluitend een andere 
ontwikkeling van werkgelegenheid, 
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verkeer en waterstaat Zeevalking de 
Zoomseweg apart wil behandelen. Hij 
lijkt te voelen voor loskoppeling van 
de Zoomseweg van RW19 èn voor gefaseer
de aanleg van de Zoomseweg: eerst van 
Ypenburg tot aan de Diepenhorstlaan, 
daarna tot aan de Prinses Beatrixlaan. 

Ondertussen is het kroonberoep dat de 
gemeente Rijswijk had aangespannen tegen 
de provincie in verband met het ont
houden van goedkeuring aan het bestem
mingsplan Ypenburg-midden (menings
verschil over tunnels onder het Zoomse
wegviadukt over de Vliet) niet
ontvankelijk verklaard. Wat over blijft 
is dus geruzie tussen rijk, provincie 
en gemeente over vorm van de weg, 
financiering, etc. 

In een volgend artikel zullen we 
ingaan op de fietsafwikkeling rond 
de Zoomseweg. 

ENFB-werkgroep Rijswijk 

terwijl men aanneemt dat de ontwikke
ling van wonenm milieu, verkeer en 
rekreatie daar dan VANZELFSPREKEND uit 
VOLGEN. 
Met dit soort prietpraat nemen we 
uiteraard geen genoegen: wij zagen 
graag dat de SAMENHANG tussen al deze 
aspekten duidelijk wordt gemaakt. 
Nóg belangrijker is het te bezien of 
je die ontwikkeling d.m.v. (beleids-) 
instrumenten kunt beïnvloeden; zo kun 
je deze sturen in plaats van ze af te 
wachten. 
Ook de visie op de ruimtelijke ordening 
snijdt weinig hout: men gaat er zómaar 
vanuit dat Leino als bouwlokatie wordt 
aanvaard, terwijl de diskussie hierover 
nog in volle gang is! Mocht dit toch 
doorgaan, dan zal er in elk geval een 
fikse extra verkeersstroom ontstaan. 
Verder blijkt dat zaken als milieu en 
leefbaarheid als ondergeschikt worden 
beschouwd; o.i. zouden deze juist prio
riteit nummer 1 moeten hebben, gezien 
de onleefbaarheid van grote delen van 
Den Haag. 
De ideeën die men heeft over het toe
komstig verkeersbeleid doen je alle 
haren ten berge rijzen: men heeft een 
indrukwekkend gebrek aan VISIE. In dit 
plan wordt grotendeels uitgegaan van 
reeds bestaande gemeentelijke verkeers
plannen, ZONDER dat men daar een eigen 
visie - bijvoorbeeld in de vorm van 
alternatieven - tegenover stelt. 
Fundamentele keuzen ontbreken; daar-



naast overheerst het "auto-minded" 
denken. U kent dat wel: bereikbaarheid 
is weer eens AUTO-bereikbaarheid en 
aanleg van een vrije busbaan vereist 
een extra stuk autoweg (ter kompen
satie!) 
Ook wordt er vanuit gegaan dat be
invloeding van de vervoermiddelenkeuze 
niet mogelijk is; o.i. is deze keuze 
echter afhankelijk van bijvoorbeeld 
financiële verschillen en fysieke 
maatregelen (bijvoorbeeld: aanleg 
vrije busbaan, versmalling van auto
weg, e.d.). 

Na lezing van de nota hield ik de 
stellige indruk over dat de weg naar 
de hel in deze nota met de beste 
bedoelingen is geplaveid. Een visie
loos, gezapig pak papier, dat tot 
struktuurplan is verheven. 
Opgeklopt niks, dus eigenlijk. 

Alphans Mantel 

NB: voor geinteresseerden: het 
struktuurplan is gratis af te halen 
bij het gemeentelijk informatie
centrum aan de Groenmarkt. 

I de ENFBindeREGIO 

VOORBURG 
PRINS BERNHARDLAAN 

Eind november kregen alle Voorburgers 
de gelegenheid "inspraak" te leveren 
op de rekonstruktie Prins Bernhard
laan. In de Voorburgse weekbladen 
drukte de gemeente een bon af; door 
die bon op de sturen (ongefrankeerd) 
kon men zich uitspreken of men wel/ 
niet voorstander is van het afsluiten 
van een doorsteekje en van twee toe
leidende wegen (Schellinglaan en 
Scheltuslaan) . Omdat wij fervent voor
stander zijn van de afsluiting van de 
Schellinglaan - hierdoor verdwijnt een 
(auto)sluiproute en ontstaat een ideale 
fietsroute - hebben wij deze bon uit
geknipt, van uitleg en van een oproep 
tot steun voorzien en vervolgens bij 
alle Voorburgse leden (100) in de 
brievenbus gedeponeerd. 
Volgens een zegsman van de gemeente 
zijn er een heleboel bonnen met een 
half fietssymbool ontvangen, maar zeker 
geen 100! 

RODELAAN 

Ook om ons allerlaatste bod om een 
suggestiestrook à la Laan Capes is door 
B & W naar de prullemand verwezen. 
De reden: "vooral gelet op het aspekt 
dat met realiseren van een dergelijke 
voorziening aanzienlijke onduidelijk
heid ontstaat m.b.t. de status van de 
strook (zowel fiets- als parkeerstrook) 

en de nadelige effekten die hiervan 
uit kunnen gaan op het gebruik van 
elders in de gemeente gerealiseerde 
fietsstroken, menen wij dat wij de 
aanleg van een fietssuggestiestrook 
niet moeten bevorderen." 
Waarvan akte! 

PROVINCIAAL FIETSPADENPLAN nr. 14 

In november hebben leerlingen, ouder
kommissies en schoolbesturen van de 
streekscholen in Voorburg bij diverse 
instanties om maatregelen verzocht ter 
verbetering van de onveilige fietsver
binding Voorburg-Nootdorp. Direkte 
aanleiding was het nootlottige on
geval van een scholier. 
Als reaktie hierop hebben wij een 
brief aan de provincie geschreven met 
het verzoek om het provinciale fiets
pad nr. 14 een hogere prioriteit te 
geven. Door over een afstand van 
500 m een fietspad en een bruggetje 

aan te leggen, kunnen fietsers van en 
naar Nootdorp geholpen worden. 
De te voltooien route heeft narnelijk 
belangrijke voordelen: 
- een kortere fietsverbinding; 
- het vermijden van een spoorweg-

overgang en rijkswegaansluitingen in 
Nootdorp. 

Jac Walters 

•• .. , 
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BESTEMMINGSPLANNEN: 
SCHEVENINGEN-CENTRUM en WILLEMSPARK 

Enige maanden terug lagen bovengenoem
de plannen "ter visie" (inspraak
procedure). Samen met sekretaris Rik 
Zakee heb ik een kritisch bezwaar
schrift ingediend bij de gemeente. 

In een bestemmingsplan wordt alles 
met betrekking tot de woonomgeving in 
een wijk geregeld. In het plan 
"Schilderwijk-centrum" worden de 
verkeersproblemen o.i. weinig aktief 
aangepakt. Men erkent dat de leefbaar
teid in de wijk flink wordt aangetast 
c.c or intens autoverkeer en parkeerover
lë.st, maar men verzuimt daar wat aan 
te doen. Verder wordt er zomaar vanuit 

PROVINCIALE STATEN 
Vanwege de grote invloed die de 

provincie heeft op het ruimtelijke 
beleid hebben we een poging ondernomen 
om de provinciale programma's van de 
politieke partijen te pakken te 
krijgen. Dat bleek nogal wat voeten in 
de aarde te hebben, maar gelukkig bood 
het krantje KIESKANS van het Politiek 
Jongeren Kontakt uitkomst. De voor ons 
belangrijkste gedeelten uit de inter
views drukken we hierbij af. 
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gegaan dat het autobezit in de toe
komst wel zal stijgen (!) en dat dan 
dus ook de parkeernorm omhoog moet. 
Men denkt er zelfs over om woningen te 
slopen ten behoeve van autovoorzie
ningen! Een dergelijk grof staaltje 
van auto-denken is m.i. in Den Haag 
nog niet eerder vertoond. 

Het bestemmingsplan Willerospark 
zit iets beter in elkaar, ofschoon ook 
hier autmwerende maatregelen ontbreken. 
Wij hebben voorgesteld enige "auto
stops" in de wijk aan te brengen en 
enige fietspaden aan te leggen. 

U me~kt het al: de gemeente Den Haag 
heeft nog steeds kilo's moeite om een 
ècht verkeersbeleid op opten te zetten . 

Alphons Mantel 
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Nat uurlijk staan er nogal wat moo i e 
woorden in, waar je een beetje doorheen 
moet zien te kijken. Zeer belangrijk 
z jn met name de standpunten over een 
aantal rijkswegen en bouwlokaties. 
Nog niet eens zozeer de beruchte rijks
we g 19, want hoewel daarvoor in de 
provincie in principe wel een meerder
h e id te vinden is, is de aanleg vanwege 
de extreem hoge kosten zeer onwaar
s chijnlijk geworden. Ook de verbreding 
e n doortrekking van de Lozerlaan naar 
Y enburg komt er vermoedelijk niet 
(a fgezien van een stukje bij Rijswijk) , 

h o ewel hiervoor een nog ruimere meer
de rheid te vinden is (CDA-VVD-D66-SGP). 

De grootste dreiging ligt echter aan 
de oostzijde van de stad, waar minister 
Van Dam een blik bouwlokaties wil open
trekken. Hiervan is Zoetermeer-zuid · 
nauwe lijks omstreden. Voor Zoetermeer
noord is er op provinciaal nivo eigen
lijk niemand te vinden, maar hier kan 
de minister rekenen op de medewerking 
van het ambitieuze Zoetermeerse 
gemeentebestuur. 

Het g riezeligst en meest omstreden is 
echter de lokatie Leidschendam-Nootdorp 
(Leino) met de daaraan gekoppelde 
a anleg van de verlengde Landscheidings
weg (RW14). De meningsverschillen hier
over lopen dwars door de meeste partijen. 
Alleen D'66 en de samenwerkende PSP, 
CPN en PPR zijn tegen op alle fronten. 
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De PvdA i s unan i em voor Leino, maar 
heeft in de Haa gse gemeenteraad nog wel 
eens een moti e tegen rijksweg 14 in
gediend, hoewel aanleg van Leino zonder 
rijksweg 14 uitgesloten is. CDA en VVD 
zijn in Leidschendam en Nootdorp tegen 
Leino, maar elders voor. Tenslotte is 
de VVD in Leidschendam voor RW14, maar 
in Voorburg tegen. 

ADRESSEN 
AFDELING DEN HAAG: Postbus 
Postbus 11638, Den Haag, 
telefoon 250626. 

Rik Zakee 

AFDELING ZOETERMEER: Postbus 271 
Zoetermeer, telefoon 079-210208. 

AFDELING VOORBURG: Prins Hen
drukstraat 74, Voorburg, 
telefoon 870886. 

KONTAKTPERSOON RIJSWIJK: 
Wim Dammers, M. Campslaan 341, 
Rijswijk, telefoon 933971. 

WERKGROEP WESTLAND: Amalia van 
Solmstraat 17, Honselersdijk, 
telefoon 01740-25437. 
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OP DE VALREEP: 

Woensdag 3 maart is er een avond 
voor ENFB leden en (nog)-niet le
den in theehuis-café de Puinruimer, 
Columbusstraat 40, Den Haag. 
We hebben de hand weten te leggen 
op een dia-serie van de landelijke 
ENFB in Woerden.* 
Verder zijn we er met een stand 
vol materiaal, dus wil je je but
ton- of stikkervoorraad aanvullen, 
dan is dit je kans! 
We beginnen om 20 uur met het pro
gramma. 

*De precieze inhoud ervan is voor 
ons ook nog een verrassing, maar 
het geeft een beeld van wat de 
ENFB zoal doet, plaatselijk en 
landelijk. 

VERKOOPADRESSEN ENFB-WINKEL 

Den Haag-Zuid I Hertenrade 111 I tel. 664420 
Den Haag-Noord I Hendrinaland 78 I 834069 
Den Haag-West I Beeklaan 456B I 450537 
Den Haag-Centrum I Soendastraat 27A I 653538 
Voorburg I Paradijsstraat 84 I 985061 
Zoetermeer I Waaienberg 60 I 079-210208 

Als u een verkoopadres wilt bezoeken , is het verstandig om 
eerst even op te bellen om te horen of er iemand thuis is. 

Sluitingsdatum voor de kopij van 
Fietsbel nummer 2, april 1982, is 
vrijdag 2 april. 

AAN: 
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