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Korte termijn maatregelen om het vaar- en wegverkeer
bij de hefbruggen over de Gouwe beter op elkaar te laten
aansluiten

Geachte Statenleden,

ln 2018 is de provincie Zuid-Holland samen met de gemeenten Alphen aan den Rijn,
Waddinxveen, Gouda, Regio Midden-Holland en Hoogheemraadschap van Rijnland gestart met
de Programmatische Aanpak Gouwe die tot doel heeft de bereikbaarheids- en
leefbaarheidsknelpunten in het gebied rondom de Gouwe op te lossen en de economie te
versterken. ln de programmatische aanpak Gouwe wordt gewerkt aan oplossingsrichtingen voor
de middel- en lange termijn.
ln december nemen Gedeputeerde Staten een besluit over de gebiedsvisie Beter Bereikbaar
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Tram 9 en de buslijnen

Gouwe en de oplossingsrichtingen in een drietal bereikbaarheidsscenario's. Deze scenario's
worden in fase 2 in 2019 nader onderzocht en hierover worden Provinciale Staten nog nader
geTnformeerd.

dichtbij het

Vooruitlopend op de besluitvorming over de oplossingsrichtingen voor de middel- en lange termijn
zullen met betrekking tot de brugbediening Gouwe op korte termijn al snel maatregelen genomen

provinciehuis. Vanaf

worden.

90, 385 èn 386 stoppen

station Den Haag CS is
het t¡en minuten lopen.
De parkeerruimte voor

auto's is beperkt.

Graag informeren wij u over een aantal korte termijn maatregelen, die wij reeds in 2019 willen
nemen en waarin wij willen onderzoeken op welke wijze het vaar- en wegverkeer beter op elkaar
kan aansluiten. ln het kader van deze maatregelen zal per 1 april 2019 stringenter gestuurd

worden op geclusterd varen van beroeps- en recreatievaart over de gehele Gouwe. Nieuw is dat
schepen worden gegroepeerd bij de Julianasluis en de Spoorbrug Alphen aan den
Rijn/Gouwesluisbrug (zowel de heen- als terugvaart). ln de spits mag recreatievaart uitsluitend
met beroepsvaart onder bruggen meevaren: er zijn dan geen aparte brugopeningen voor
recreatievaart in de spits. Buiten de spits vaart recreatievaart zo veel mogelijk mee met
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beroepsvaart. Dit levert tijdwinst op doordat het omhoog- en omlaaggaan van de hefbruggen
maar één keer plaatsvindt voor meerdere schepen tegelijk. Er komen daardoor minder, maar wel
iets langere brugopeningen
Hoogachtend,

R.A. Janssen
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