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Deze nieuwsbrief informeert u over het programma Beter Bereikbaar Gouwe. 

 

 

Schetsen van nieuwe oeververbinding Boskoop 
 

In Beter Bereikbaar Gouwe wordt op drie locaties in of vlakbij Boskoop onderzocht of daar een 

nieuwe brug of aquaduct kan komen. Voor elke locatie is een schetsontwerp gemaakt. Tot 1 

januari 2023 kunnen bewoners, bedrijven en belangengroepen reageren op de schetsen. Er zijn 

bijeenkomsten op 24 november, 8 december en 13 december 2022. 

 

Drie varianten 

De eerste locatie voor een brug of aquaduct is aan de noordkant van Boskoop, vlakbij de 

Toegangseweg. De tweede locatie is ook aan de noordkant, vlakbij de Halve Raak. De derde locatie is 

de zuidkant van Boskoop. De schetsen worden op donderdag 24 november (van 19.30 tot 20.45 uur) 

toegelicht tijdens een online bijeenkomst. Na de bijeenkomst staan de schetsen op 

www.beterbereikbaargouwe.nl/oeververbinding.  

 

Variant Zuid wordt niet verder onderzocht 

De bestuurders in Beter Bereikbaar Gouwe vinden de zuidelijke variant niet kansrijk vanwege de 

doorsnijding van een grote woonwijk. Daarom wordt deze variant niet verder onderzocht en niet 

uitgewerkt in een voorlopig ontwerp. Het schetsontwerp wordt wel afgerond door het draagvlak 

voor alle varianten op te halen tijdens de bijeenkomsten op 8 en 13 december. 

 

Nog niks besloten 

Er is nog niks besloten over de varianten. Ook niet of de verbinding er überhaupt komt. Dat is aan de 

gemeenteraden en de Provinciale Staten. Voor de aanleg van een oeververbinding is op dit moment 

onvoldoende geld beschikbaar. 

 

Geef uw mening tot 1 januari 2023 

Wij horen graag van u waar de knelpunten in de route zijn, waar u tevreden over bent en of u 

wensen heeft. U kunt op een aantal manieren reageren op de schetsen: 

 

• Kom naar een inloopbijeenkomst op 8 december of 13 december in Boskoop. De 

bijeenkomsten zitten grotendeels vol. U kunt zich alleen nog aanmelden voor 13 december 

van 18.30 tot 19.30 uur via deze pagina. 

• Mail uw mening naar beterbereikbaargouwe@pzh.nl.  

 

Wat gebeurt er daarna? 

De reacties op de schetsontwerpen worden betrokken bij de voorlopige ontwerpen. Uitzondering 

hierop is de zuidelijke variant. De voorlopige ontwerpen worden in 2023 openbaar. Ook dan zijn er 

weer bijeenkomsten en reactiemogelijkheden voor betrokkenen. Daarna nemen de gemeenteraden 

en Provinciale Staten een besluit over alle mogelijkheden. 
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Eerste deel van doorfietsroute Bodegraven – Gouda afgerond 

 

In Beter Bereikbaar Gouwe worden twee doorgaande fietsroutes in de regio verbeterd. Eén van die 

routes loopt van Bodegraven naar Gouda. Een deel van die route (de Raadshuisweg en 

Zoutmansweg) is bijna afgerond. 

 

Herinrichting Raadhuisweg en Zoutmansweg 

De ontwerpers gaven de weg een dorpsere uitstraling, de aannemers hebben het gerealiseerd en de 

provincie Zuid-Holland heeft bijgedragen waarmee de weg een mooie functie als doorfietsroute 

heeft gekregen. Op woensdagochtend 30 november krijgt de afsluiting van het herinrichtingsproject 

een officieel tintje. Belangstellenden zijn daarbij welkom. Gedeputeerde van de Provinciale Staten 

Zevenbergen en wethouder Kersbergen komen na tien uur samen aanfietsen en planten dan een 

boom om de herinrichting van de straat te voltooien. Vervolgens kijken ze in De Brug samen met alle 

betrokkenen terug op dit project. 

 

Lees meer over dit project op de gemeentepagina van Bodegraven-Reeuwijk. 

 

 
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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