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Vereniging Vrienden van Vlietland 
 

 

 
p.a. Oostvlietweg 48, 2266 GN Leidschendam. 

 

 

Leidschendam-Voorburg                                                                                         29 juni 2022                  

 

Geachte Statenleden, 

 

Mijn naam is Ed Krijgsman, voorzitter van de Vereniging Vrienden van Vlietland. 

Ik ben geklokt op 3 minuten. 

In de Statenvergadering van 20 februari 2019 heeft u unaniem motie 867 aangenomen, 

waarin u GS opriep over te gaan tot het plaatsen van een geluidswerende voorziening 

tussen recreatiegebied Vlietland/ Vogelplas Starrevaart én Rijksweg A4.  

U riep GS toen óók op om te werken aan het herstel van vertrouwen van de Gebiedspartijen 

in de Provincie.  

Sinds het aantreden van het huidige College is het vertrouwen van de Vrienden van Vlietland 

in de Provincie langzaamaan steeds verder hersteld. Wij worden als vertegenwoordiger van 

vele recreanten betrokken en gehoord in allerlei zaken die Vlietland betreffen en kunnen 

zodoende hun belangen beter behartigen. 

Helaas gaat de aanleg van de geluidswering niet altijd van een leien dakje. Het blijkt een 

zeer ingewikkelde klus, bemoeilijkt door o.a. een mega grote gas- en waterleiding op het 

beoogde traject, de geplande verbreding van de A4, een onverwacht slappe bodem en 

recent exorbitante prijsstijgingen en inflatie. Het zit niet mee... 

Toch zijn wij positief gestemd over het verwachte resultaat, ondanks de verre van ideale 

omstandigheden. De berekeningen laten zien dat de beoogde maatregelen effect sorteren in 

het drukst gebruikte deel én op de fiets- en wandelpaden in Vlietland en Vogelplas 

Starrevaart aan de kant van de A4. Op die paden is de geluidsoverlast op dit moment niet te 

harden. Zelfs de woningen aan de Vliet in Voorschoten, toch op grote afstand van de 

geluidwering, pikken een graantje mee van de voorziening. We wachten kortom, met 

ongeduld op het eindresultaat!  
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We zijn dan ook blij met de brief van 14 juni die GS aan u stuurde. De toezegging daarin om 

meer snelheid te maken met de aanleg en om de gebiedspartijen nog meer bij dit proces te 

betrekken, wordt door ons toegejuicht. Ook de bereidheid om eventueel met u over een 

verruiming van het budget te praten, is ons zeer welkom: er zit inmiddels wel érg veel dwars 

om het door vele recreanten zéér gewenste resultaat te kunnen bereiken. Wij hopen echter 

dat het niet nodig is. 

In een levendige vergadering op 22 juni hebben betrokken ambtenaren van PZH een 

belangrijke concrete vervolgstap gezet. De drie historische gebiedspartijen hebben doelen 

en randvoorwaarden aangeleverd, elk vanuit hun eigen perspectief. PZH gaat die 

randvoorwaarden samenvatten tot een overzichtelijk geheel, wat dan weer met ons 

besproken gaat worden.  

En er zit druk op de ketel: deadline voor deze fase: eind augustus 2022. Als 

overeenstemming bereikt is over het programma van eisen, wordt aan marktpartijen 

gevraagd hierin vanuit hun expertise invulling te geven. Ons motief voor deze aanpak is te 

onderzoeken of er op onderdelen wellicht via minder conventionele standaardwerkwijzen een 

effectief, goedkoper en mooier in het gebied passende geluidwering kan worden 

gerealiseerd. Het voorstel van onze Vereniging voor aanplant van bomen en struiken op 

tracédeel 3 kan dit najaar gelukkig al van start gaan.  

Kortom: het hele proces van de ontwikkeling van de geluidwerende voorziening krijgt een  

boost en daar zijn wij als Vereniging enthousiast over. 

Met het college zijn we blij met deze mix van maatregelen die de kwaliteit van Vlietland en 

Vogelplas voor de recreant sterk verbetert en die inderdaad recht doet aan de reeds lang 

bestaande afspraken tussen Provincie en Gebiedspartijen. 

Ik dank u voor uw aandacht 

 

Ed Krijgsman 

Voorzitter Vereniging Vrienden van Vlietland 

 


