
Nieuwsbrief nummer 22, 2 november 2022 

 

Deze nieuwsbrief informeert u over het programma Beter Bereikbaar Gouwe. 

 

 

Bijeenkomsten over oeververbinding en tunnel(bak) 
 

Aan het begin van dit jaar hebben de drie gemeenten en de provincie Zuid-Holland opdracht gegeven 

om een oeververbinding (brug of aquaduct) in of vlakbij Boskoop en een tunnel(bak) in 

Hazerswoude-Dorp verder te onderzoeken.  

 

Er zijn schetsontwerpen gemaakt van drie varianten voor een oeververbinding. En met het 

Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp is een klankbordgroep van bewoners opgericht die meedenkt over 

een tunnel(bak). Daarvoor zijn nog geen schetsen gemaakt. 

 

We leggen de schetsen van de oeververbinding voor tijdens een online informatiebijeenkomst en 

openbare inloopbijeenkomsten. Daar kan iedereen op reageren. Tijdens de online bijeenkomst geven 

we uitleg over het onderzoek naar de tunnel(bak). 

 

Wanneer 

• Donderdag 24 november, van 19.30 - 20.45 uur 

Algemene presentatie via een online bijeenkomst. 

 

• Donderdag 8 december, van 18.30 - 21.30 uur  

Inloopbijeenkomst in de Flora, Parklaan 4, Boskoop. 

 

• Dinsdag 13 december, van 18.30 - 21.30 uur 

Inloopbijeenkomst in de Flora, Parklaan 4, Boskoop. 

 

Doel en invulling bijeenkomsten 

In de algemene presentatie lichten we het traject verder toe en geven we aan op welke wijze u kunt 

meedenken en meepraten. In Boskoop kunt u de schetsen van de oeververbinding bekijken en 

bespreken met de projectleden van de drie gemeenten en de provincie. 

 

Aanmelden 

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

inloopbijeenkomsten kan dat tot 1 december 2022. 

 

 
Inzet voor aanleg Bodegravenboog gaat door 
 

De wens om de Bodegravenboog aan te leggen is groot in de regio. Maar voorlopig heeft het Rijk nog 

niet besloten over een verkennend onderzoek. Om de aansluiting tussen de N11 en A12 bij het Rijk in 

beeld te houden, komt de regio in actie.  

 

Brandbrief 

Binnenkort gaan Tweede Kamerleden met de minister van Infrastructuur en Waterstaat in gesprek 

over de investeringen die gedaan moeten worden in de infrastructuur. Vóór die tijd willen de 

bestuurders in Beter Bereikbaar Gouwe de Bodegravenboog onder hun aandacht brengen. Daarom 

http://www.beterbereikbaargouwe.nl/


ontvangen Tweede Kamerleden een brandbrief waarmee het belang van de Bodegravenboog nog 

eens benadrukt wordt. Over dit onderwerp is meer te horen tijdens de online informatiebijeenkomst 

van Beter Bereikbaar Gouwe op 24 november 2022. 

 

Meer informatie 

Lees meer over de Bodegravenboog op www.beterbereikbaargouwe.nl. 

 

 

Bestuurders bezoeken het gebied 
 

Afgelopen zomer hebben de bestuurders in Beter Bereikbaar Gouwe een rondje gemaakt langs de 

verkeersknelpunten in de regio. De route ging onder andere langs de locaties waar in de toekomst 

misschien wegen komen om de regio beter bereikbaar te maken. Samen bespraken zij de 

uitdagingen waar we met z’n allen voor staan. Want er is een hoop te doen de komende jaren. Daar 

zetten de bestuurders met elkaar hun schouders onder. 

 

 
Meer informatie 
 

We houden u regelmatig via deze digitale nieuwsbrief op de hoogte van de voortgang van het 

programma Beter Bereikbaar Gouwe. 

 

U kunt actuele informatie over Beter Bereikbaar Gouwe vinden op de website: 

www.beterbereikbaargouwe.nl.  

 

Heeft u een vraag? Stel deze via beterbereikbaargouwe@pzh.nl. Via dit e-mailadres kunt u zich ook 

afmelden voor deze nieuwsbrief. Zet in het onderwerp ‘afmelden’. 

 

Beter Bereikbaar Gouwe is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten  

Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen en de provincie Zuid-Holland. 
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