
Datum: 2 november 2022 

Uitnodiging bijeenkomsten 
over oeververbinding Gouwe

Beste bewoner, ondernemer,

Hoe moeten we het gebied waarin u woont of onderneemt beter bereikbaar maken? Daar doet Beter Bereikbaar 
Gouwe verder onderzoek naar. Op donderdag 24 november is er een online informatiebijeenkomst en op 
8 en 13 december zijn er inloopbijeenkomsten in Boskoop. Komt u ook?

Online informatiebijeenkomst op 24 november
De live uitzending begint om 19.30 en duurt tot 20.45 uur. We praten u dan bij over de fiets- en 
vaarwegmaatregelen en over de Bodegravenboog, de directe aansluiting tussen de N11 en de A12.
Maar de nadruk ligt op de onderzoeken:

•  Onderzoek oeververbinding Gouwe
Aan het begin van dit jaar hebben de gemeenten en provincie drie locaties langs de Gouwe aangewezen waar 
mogelijk een nieuwe brug of aquaduct kan komen. Drie varianten worden onderzocht: twee aan de noordkant van 
Boskoop en één aan de zuidkant. Er zijn schetsen gemaakt voor een weg naar die verbinding toe. We laten de 
schetsen aan u zien en leggen het proces verder uit.

•  Onderzoek tunnel(bak) Hazerswoude-Dorp
De gemeente Alphen aan den Rijn en de provincie Zuid-Holland hebben gevraagd om opnieuw te kijken naar de 
mogelijkheden voor een tunnel(bak) in Hazerswoude-Dorp. Met het Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp is een 
klankbordgroep van bewoners opgericht die daarover meedenkt. Er liggen nog geen schetsen. Eerst informeren 
we u over hoe we dit onderzoek aanpakken.

Inloopbijeenkomsten op 8 en 13 december
We vinden het belangrijk om u tijdig te betrekken bij de onderzoeken en te horen hoe u daarover denkt.  
In Boskoop kunt u de schetsen van de oeververbinding bekijken en bespreken met de projectleden van de drie 
gemeenten en de provincie. 

•  Donderdag 8 december 
 van 18.30 tot 21.30 uur in Flora, Parklaan 4, Boskoop
• Dinsdag 13 december
 van 18.30 tot 21.30 uur in Flora, Parklaan 4, Boskoop

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomsten via www.beterbereikbaargouwe.nl 

Contact 
Mocht u na het lezen van deze brief vragen hebben over de maatregelen van Beter Bereikbaar Gouwe,  
kijk dan op www.beterbereikbaargouwe.nl. Is uw vraag daarna nog niet beantwoord? Neem dan contact op  
met de omgevingsmanagers via beterbereikbaargouwe@pzh.nl.  

Met vriendelijke groet,

Sacha van Altena
Programmamanager
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