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1. Inleiding 
 

1.1  Aanleiding: programma Beter Bereikbaar Gouwe 
 
Provincie Zuid-Holland, gemeenten Alphen aan den Rijn, 
Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, de regio Midden-Holland en 
het Hoogheemraadschap van Rijnland werken samen aan een 
programma met als doel de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de 
economie in het gebied rondom de Gouwe te verbeteren.  
 

1.2  Doel 1 van dit rapport: inzicht in middellange termijn 
opties  
 
In een integraal gebiedsproces met veel omgevingspartijen werken 
de bestuurlijke partners samen om te komen tot een goed 
onderbouwd en breed gedragen kwalitatief hoogwaardig 
maatregelenpakket met oplossingen voor wegen, vaarwegen, 
openbaar vervoer en fiets. 
 
Beter Bereikbaar Gouwe is met name gericht op realisatie van 
maatregelen voor de middellange termijn. Hierbij wordt rekening 
gehouden met korte termijnmaatregelen, ofwel maatregelen die de 
komende vijf jaren kunnen worden gerealiseerd, en maatregelen 
die denkbaar zijn voor de langere termijn.    
 
De ambtelijke voorbereidingsgroep heeft voor de middellange 
termijn (5-15 jaar) vijf opties uitgewerkt voor maatregelen om de 
programmadoelen te bereiken. Al deze opties bevatten 

maatregelen voor de fietsinfrastructuur, de bereikbaarheid van het 
OV en voor de vaarweg Gouwe. Daarnaast gaat het om de volgende 
wegmaatregelen: 

1) Boog en Noord: Bodegravenboog (W9) en noordelijke 
verbinding Boskoop (W20, variant 3C) 

2) Boog en West: Bodegravenboog (W9) en een westelijke 
randweg bij Hazerswoude-Dorp (W22) 

3) Noord-Zuidroute en Reeuwijk-Dorp: alternatieve N209 
(W18) en extra ontsluiting van Reeuwijk-Dorp (W24) 

4) Boog en NZ/West: Bodegravenboog (W9) en een oostelijke 
randweg bij Hazerswoude-Dorp (W18b) en een extra 
ontsluiting Reeuwijk Dorp (W24) 

5) Boog en Parallel: Bodegravenboog (W9) + parallelstructuur 
A12 (W21) 

 
Het rapport is bedoeld als leidraad voor discussie. De Bestuurlijke 
Afstemroep (BAG) van wethouders en gedeputeerden heeft 
afgesproken om in het najaar van 2020 het gesprek aan te gaan met 
colleges, commissies en bewonersgroepen en belangenorganisaties 
over deze opties.  
Het doel hiervan is niet om een definitieve keuze te maken voor 
één van de opties, maar om aan de hand van deze opties inzicht te 
bieden in de verkeerseffecten, de impact op het gebied en het 
draagvlak voor de samenhangende maatregelen op middellange 
termijn. Ofwel, de opties zijn niet in beton gegoten. Een ander 
samenhangend perspectief kan nog worden opgesteld.  
 
Hierna kunnen beslissers,  bewonersgroepen en 
belangenorganisaties hun belangen, wensen en bedenkingen nader 
toelichten aan de BAG-leden. Dit stelt de BAG in staat een goed 
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advies op te stellen voor een realistisch samenhangend 
maatregelenpakket voor de middellange termijn. De planning is om 
het pakket voor de zomer van 2021 aan te bieden aan de partners 
voor politieke besluitvorming. Zie de fasering in hoofdstuk 6 
Vervolgproces.  
 
Korte en langere termijnmaatregelen 
Korte termijnmaatregelen zijn apart geduid in paragraaf 2.2. Ook is 
in hoofdstuk 5 inzicht gegeven in enkele langere termijn 
maatregelen, waarvoor het nu niet haalbaar wordt geacht deze tot 
realisatie te brengen, maar die in de toekomst wel denkbaar zijn. In 
de afweging voor de opties voor de middellange termijn zal 
rekening gehouden worden met eventuele aanpassingen van de 
middellange naar langere termijn maatregelen. 
In hoofdstuk 5 is tevens aangegeven voor welke maatregelen de 
BAG het nu niet nuttig acht deze verder in beschouwing te nemen. 
 

 
Hefbrug Waddinxveen 

1.3  Leeswijzer: verwijzing naar bijlagen bij dit rapport 
 
In hoofdstuk 2 beschrijven we kort de relevante context zoals de 
knelpunten, raakvlakken, het ruimtelijk economisch perspectief en 
de 40 maatregelen die als vertrekpunt gelden. De opties voor de 
middellange termijn zijn uitgewerkt in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 
zetten we ze in een schema naast elkaar om ze te kunnen 
vergelijken op verkeerseffecten, inhoudelijke criteria en het 
draagvlak. Inzicht in wat te doen met maatregelen die nu niet in 
één van de keuzeopties staan, bieden we in hoofdstuk 5. 
Het beoogde vervolgproces staat in hoofdstuk 6. 
 
Dit rapport is nadrukkelijk een samenvatting van alle concept-
onderzoeken naar de verkeerseffecten, de kosten, het draagvlak et 
cetera. Het is kort gehouden omwille van de leesbaarheid. 
Diepgaande onderbouwing en detailinformatie zijn te vinden in 
afzonderlijke onderliggende rapporten: 
 
Effectenrapport inclusief ontwerpdetail(s) en doorwerking PARK-
advies  
De 40 maatregelen zijn beoordeeld op 40 criteria voor onder meer 
doelbereik, effecten en haalbaarheid. Bij de beoordeling zijn 
kwantitatieve onderzoeksmethoden (verkeersmodel) ingezet en 
kwalitatieve onderzoeksmethoden, zoals expert judgement door 
meerdere onafhankelijke deskundigen. 
 
Verkeersmodellering (incl. bijlagen memo-opties en plots) 
Het doel van deze bijlage is om de wegmaatregelen binnen het 
programma Beter Bereikbaar Gouwe te beoordelen op 
bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Het betreft een technisch 
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achtergrondrapport. Hiertoe is het met de partners afgestemde 
verkeersmodellen gebruikt. 
 
Draagvlakanalyse  
De draagvlakanalyse biedt inzicht in het participatieproces dat is 
doorlopen met de omgeving en in het draagvlak voor de 40 
afzonderlijke maatregelen. Dat er problemen zijn in de 
bereikbaarheid en de leefbaarheid in het gebied wordt zeer breed 
gedeeld. Over de oplossing is de omgeving het niet altijd eens. 
Inzicht in het draagvlak voor de opties (de voorgestelde 
samenhangende pakketten) wordt najaar 2020 getoetst bij de 
omgeving.  
 
Factsheets voor alle 40 maatregelen 
Van alle maatregelen is een factsheet opgesteld voor communicatie 
met belangengroepen, met kernachtig inzicht in ligging, inhoud, 
risico’s en draagvlak. 
  
Rapportage BBG Verkenning Ruimte en Economie 
Dit rapport biedt het ruimtelijk kader. Het is gebaseerd op de 
gebiedsvisie die is opgesteld in fase 1 van het programma, en op 
het advies van de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) 
in fase 2. Dat advies, getiteld Advies projectmatige aanpak beter 
bereikbaar Gouwe, is opgesteld op verzoek van het 
provinciebestuur in samenspraak met de Bestuurlijke AdviesGroep 
(BAG). Het ruimtelijk kader maakt inzichtelijk dat het gebied 
verschillende lokale en (boven)regionale opgaven heeft die vragen 
om zowel een betere noord-zuid- als een betere oost-
westverbinding. Het provinciaal ruimtelijk beleid en het PARK-

advies geven aan dat nieuwe weginfrastructuur goed kan 
samengaan met nieuwe ruimtelijke (natuur)kwaliteit. 
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2. Over N207 Zuid en de opties voor Beter 
Bereikbaar Gouwe 
 
In dit hoofdstuk staan de knelpunten beschreven, de veertig 
maatregelen, het ruimtelijk kader, en de maatregelen die voor alle 
vijf de middellange termijn opties gelden (inclusief de raakvlakken 
met andere projecten). 
 

2.1 Knelpunten op (vaar)wegen, bij oeververbindingen en in 
dorpen 
 
Het kerngebied voor het programma Beter Bereikbaar Gouwe is het 
gebied tussen Alphen aan den Rijn, Gouda en Bodegraven en 
Hazerswoude-Dorp. De effecten van de ontwikkelingen en de 
relaties ertussen strekken zich echter uit tot een groter gebied, te 
weten langs de N11, tussen de Greenports, de Gouwe tot en met 
Rotterdam, de Rotte-Rijn-IJssel (recreatieve vaart) en richting 
Zoetermeer en Woerden (A12 en spoor).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figuur 1. Kerngebied programma Beter Bereikbaar Gouwe 
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In de eerste fase van Beter Bereikbaar Gouwe (2018-2019) zijn 
knelpunten in het gebied benoemd: bereikbaarheid op de weg en 
leefbaarheid in de dorpen (in figuur 2 aangeduid met KW: Knelpunt 
Wegen), bij oeververbindingen (KO: Knelpunt Oeververbinding) en 
op de vaarweg (KV: Knelpunt Vaarwegen). Hieraan is in 2020 het 
knelpunt van de gebrekkige bereikbaarheid van Reeuwijk-Dorp 
(KW5) toegevoegd. 
 
Figuur 2. Geïnventariseerde knelpunten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2. Bestaande situatie en knelpunten 
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Voorafgaand aan het programma zijn ook al veel knelpunten in het 
gebied benoemd. In de periode tussen 2006 en 2017 liepen diverse 
regionale studies waarbij in samenspraak met de belangengroepen 
oplossingen zijn verkend om de doorstroming, bereikbaarheid en 
leefbaarheid in de regio te verbeteren. Het gaat onder meer om 
een Corridorstudie (2006-2008), een MER Zuidplas Regionale 
Infrastructuur (2009), een Verkenning (2010), een Quick-scan 
(2013) en een planstudie N207 Zuid inclusief MER en twee fases 
(2015-2017).  
 

2.2. Korte termijn: N207-Zuid en quick wins 
 
Op basis van de regionale studies die genoemd zijn in paragaaf 2.1, 
en enkele meer lokale onderzoeken, hebben provincie en de 
gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen besloten om de 
Vredenburghlaan aan te gaan leggen, en zijn ook de (Verlengde) 
Bentwoudlaan en Verlengde Beethovenlaan inclusief maatregelen 
in Hazerswoude-Dorp in voorbereiding. Dit gebeurt in het project 
N207 Zuid.  
  

  
Figuur 3. Het project N207 Zuid 
  

Legenda bij figuur 2. 
Nr 1: Vredenburghlaan 
Nr 2, 3 en 4: (Verlengde) Bentwoudlaan, verlengde Beethovenlaan 
Nr 5 en 6: Natuur, recreatie 
Nr 7: Aanpassingen in Hazerswoude-Dorp (HWD) 
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Het project N207 Zuid is een eerste stap om de bereikbaarheid, 
leefbaarheid en economie in het gebied te versterken. Onderdeel 
van het project N207 Zuid is ook het afwaarderen van enkele 
bestaande wegen om hiermee in te spelen op de nieuwe 
verkeerssituatie. Bij het vaststellen van het uitvoeringsbesluit N207 
Zuid is opgedragen aanvullend onderzoek te doen naar de 
ontsluiting van het gebied. Voor deze opgave is het programma 
Beter Bereikbaar Gouwe (BBG) opgestart.  
 
Tijdens de verkenning van BBG zijn naar aanleiding van het 
ingezette participatieproces nadere onderzoeken uitgevoerd naar 
quick wins (korte termijn kansen) o.a. het verbeteren van de 
fietsveiligheid op de hefbrug Boskoop, maatregelen inzake 
Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) alsook naar ingebrachte 
kansrijke optimalisaties (nieuwe ideeën) waarvoor geen verwerving, 
bestemmingsplanprocedures of beheersing van 
stikstofproblematiek nodig is. Hierbij valt te denken aan het 
plaatsen van bewegwijzeringsborden voor het beter routeren van 
(m.n. buitenlandse) vrachtwagens binnen het onderzoeksgebied.  
Voor deze quick wins (korte termijn kansen) reserveren we een 
bedrag van 1- 1,5 mio. Dit bedrag is niet verwerkt in de 
kostentabellen voor de middellange termijnmaatregelen in 
hoofdstuk 3 en komt er dus per optie bij als kosten voor de korte 
termijn. 
 
Voor een onderbouwing van de genoemde knelpunten verwijzen 
wij u naar de website beterbereikbaargouwe.nl. Zie onder 
Documenten/Fase 1 bestuurlijke documenten/Deel F – Bijlagen (31 
oktober 2018). 
 

Voor een  toelichting op  het project N207 Zuid verwijzen wij u naar 
de website www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-
vervoer/wegverkeer/alle-n-wegen/wegen/n207/n207-zuid/ 
 
 

2.3 40 maatregelen als vertrekpunt 
 
Om de knelpunten voor de middellange en langere termijn op te 
lossen hebben de partners in de eerste fase van BBG 26 
maatregelen vastgesteld. Dat zijn infrastructurele maatregelen voor 
fiets, openbaar vervoer, wegen en de vaarweg.  
 
In het eerste jaar (2019) van fase 2 zijn deze maatregelen 
inhoudelijk nader uitgewerkt. Daarnaast zijn na een intensief 
participatieproces met partners, belangvertegenwoordigers en 
bewoners 14 nieuwe potentiële maatregelen aan het pakket 
toegevoegd. Hieraan is in juni na weer een participatie-ronde nog 
één maatregel aan toegevoegd. In figuur 4 staan alle 40 
maatregelen weergegeven. 
 (Zoom in om de figuur en de legenda op pagina 11 te lezen - tevens 
aan het einde van dit document op A4-formaat toegevoegd.) 

http://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegverkeer/alle-n-wegen/wegen/n207/n207-zuid/
http://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegverkeer/alle-n-wegen/wegen/n207/n207-zuid/
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Figuur 4. De 40 maatregelen die inhoudelijk zijn uitgewerkt (zie 
einde van dit document voor een grotere weergave)  
 
 

2.4 Ruimtelijk-economisch perspectief 
 
Om te komen tot een samenhangend maatregelenpakket voor 
zowel de korte als de middellange termijn met perspectief op de 
lange termijn zijn de maatregelen bekeken vanuit ruimtelijk-
economisch perspectief. Hiervoor is een kader opgesteld, 
gebaseerd op de gebiedsvisie (uit fase 1) en op het advies van de 
Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK). Zie de 
conceptrapportage verkenning ruimtelijk-economische opgaven in 
bijlage 06.j. Hierna volgen de hoofdlijnen daaruit.  
 
Drie gebiedsopgaven: westzone, Gouwezone, oostzone 
Het gebied dat is omsloten door N11, A4 en A12 is een 
ontmoetingspunt van nationale en internationale corridors. De druk 
die hieruit ontstaat, veroorzaakt lokale knelpunten, maar biedt ook 
economische kansen. 
 
Drie gebiedsopgaven zijn hierin zichtbaar: 
- Ten westen van de Gouwe bevindt zich een relatief dynamisch 

gebied dat tegen bereikbaarheidsproblemen aanloopt. Er is hier 
ruimtelijk al veel veranderd en het gebied gaat zich verder 
ontwikkelen. De Gouwe (zelf onderdeel van een bovenregionale 
goederencorridor) is een barrière om dit dynamische gebied via 
de huidige N207 goed aan te sluiten op de economische 
bedrijvigheid ten noorden en ten zuiden van het gebied. 
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- Ten oosten van de Gouwe zien we, ruimtelijk-economisch 
gezien, een relatief weinig dynamisch gebied. De economische 
locaties zijn hier relatief goed te bereiken met interne  
infrastructuur en de huidige N207. Oost-westverbindingen en 
de toegang tot de A12 blijven aandachtspunten. 

- Rondom de Gouwe – van Oude Rijnzone tot in Rotterdam – ligt 
een bundel van infrastructuur (water, rail, weg, fiets) 
waaromheen stedelijke en economische functies zich clusteren, 
zoals de Greenport. Lokaal ontbreekt een fijnmaziger net van 
oost-westverbindingen om deze infrastructuur optimaal te laten 
functioneren en leefbaarheidsknelpunten op te kunnen lossen. 
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Figuur 5. Ruimtelijk-economische opgavenkaart (zie figuur 6 voor een toelichting op de nummers) 

 



  

14 
Opties voor een samenhangend maatregelenpakket versie 1.9 september 2020 

 

 
Figuur 6. De opgaven per zone 
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De opgaven vragen om een noord-zuid- én een oost-
westverbinding 
Vanuit ruimtelijk-economisch perspectief zijn zowel een noord-
zuidverbinding als een oost-westverbinding nodig. Ook als de N207 
Zuid er eenmaal is, ontbreekt voor het (boven)regionaal 
functioneren een goede noord-zuidverbinding tussen N11 en N455. 
Ook voor het beter lokaal functioneren van bedrijven ontbreekt een 
nieuwe, alternatieve oost-westroute over de Gouwe.  
 
Er zijn verschillende mogelijkheden voor nieuwe verbindingen 
Juist omdat de materie complex is en er verschillende 
mogelijkheden zijn, is het raadzaam om voor de BBG-maatregelen 
niet te snel voor de exacte definitieve tracés te kiezen. In plaats 
daarvan wordt dit keuzeproces stapsgewijs doorlopen: van grof 
naar fijn. En bij voorkeur, in lijn met het advies van de PARK, door 
een maatregel voor de middellange termijn te kiezen, die ook benut 
kan worden, of opgeschaald kan worden naar een maatregelen die 
voldoet aan de visie voor de langere termijn. Op die manier 
ontstaat meer ruimte voor discussie, wensen en bedenkingen. Op 
basis van de ruimtelijke verkenning zijn dit op de langere termijn de 
mogelijkheden: 
 
Noord-zuidopties 
- Realisatie van nieuwe infrastructuur binnen bestaande bundel 

tussen PCT/ITC (Pot- en Container Tradecentrum en 
International Trade Center) en langs de Gouwe; 

- Nieuwe of verbeterde infrastructuur in/rondom Hazerswoude 
(westelijk, oostelijk of door Hazerswoude-Dorp); 
 

 
- Vanaf Zoetermeer richting N11/A4 (dit wordt niet onderzocht in 

dit programma, maar in de studie N206-N209. Zie volgende 
paragraaf); 

- Oplossen van de onvolledige aansluiting van de A12 en de N11 
bij Bodegraven (Bodegravenboog). 

 
Oost-west opties 
- Nieuwe oeververbinding aan de noordkant van het 

sierteeltgebied (in combinatie met een noord-zuidverbinding 
vanaf de N455); 

- Nieuwe brug in Boskoop; 
- Een noord-zuidverbinding tussen N455 en N11 in combinatie 

met betere benutting van het N11-aquaduct. 
 

 
Figuur 7. Het PCT/ITC-terrein tussen Boskoop en Hazerswoude-Dorp  
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Infrastructurele ingrepen kunnen bijdragen aan nieuwe 
ruimtelijke kwaliteit  
Vanuit het rapport met het ruimtelijk-economisch perspectief 
wordt, in lijn met het advies van de PARK, geadviseerd om niet bij 
voorbaat maatregelen af te voeren als zij landschappen met 
waardevolle kwaliteiten doorkruisen.  
 
Bij de vijf opties voor de maatregelen voor de middellange termijn 
wijzen we ook op de mogelijkheden om met nieuwe infrastructuur 
de ruimtelijke kwaliteit in het gebied te vergróten en op de 
mogelijkheid om na ingreep voor de middellange termijn in de verre 
toekomst uit te breiden of op te schalen. Er zijn goede voorbeelden 
in Nederland waarbij een nieuwe goed ingepaste weg met de juiste 
compensatiemaatregelen zowel positief was voor economisch als 
voor natuur en recreatie. Het ruimtelijk kwaliteitsbeleid van de 
provincie, dat samen met gemeenten uitgewerkt is in 
gebiedsprofielen, is behalve op bescherming immers ook gericht op 
het ontwikkelen van ruimtelijke kwaliteit via een integrale 
gebiedsaanpak. Zoals de PARK stelde: ‘Durf te ontwerpen’.  
 
Daarvoor zijn er twee mogelijkheden: 
- Beleidsmaatregelen zoals het compenseren van waarden op een 

andere plek; 
- Architectonische maatregelen – dat wil zeggen het goed 

ontwerpen dan wel aanpassen van het gebied en zorgvuldig 
inpassen van nieuwe infrastructuur.  

 
 
 

 

2.5 Samenhang met andere studies en projecten 

 
De maatregelen uit het programma Beter Bereikbaar Gouwe raken 
inhoudelijk sterk aan andere studies, projecten en besluiten. Die 
moeten dan ook in samenhang worden bekeken. Naast het eerder 
beschreven project N207-Zuid, gaat het om: 
- De studie N206/N209: hierin wordt verkend welke maatregelen 

het doorgaand verkeer kunnen verminderen over de N206 en 
N209 ter hoogte van de kernen. Het is daarom nuttig om de 
doelen van deze studie mee te wegen in de keuzes voor BBG. 

- De Bodegravenboog: hiernaar wordt onderzoek gedaan vanuit 
het BO MIRT (het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma 
Infrastructuur Ruimte en Transport). 
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3. De vijf opties voor de middellange termijn 
uitgewerkt 
 
De tweede fase van Beter Bereikbaar Gouwe heeft als doel om te 
komen tot een gedragen maatregelenpakket. Hierbij komen 
aspecten als fasering, werk met werk maken en (budget) 
programmeringen aan de orde.  
 
Vijf opties voor de middellange termijn 
De vijf opties voor de middellange termijn zijn samengesteld met 
als doel om zo veel mogelijk knelpunten op te lossen met zo weinig 
mogelijk negatieve effecten en met zo veel mogelijk draagvlak 
passend binnen het budget van orde grootte 50 mln. euro.  
 
De Bodegravenboog (W9) is een zeer geschikte maatregel waarvoor 
veel draagvlak bestaat en is daarom opgenomen in vier van de vijf 
opties. Volledigheidshalve is er ook een optie samengesteld zonder 
Bodegravenboog omdat er (nog) geen garantie is dat de 
Bodegravenboog ook echt kan worden gerealiseerd vanwege 
afhankelijkheid van onder meer het Rijk.   
 
Bij elke optie is steeds het leidende principe van de optie 
beschreven, de maatregelen, de kostenraming en een indruk van de 
verkeerseffecten. Een gedetailleerde effectbeschrijving voor 
bijvoorbeeld leefbaarheid, veiligheid, technische uitvoerbaarheid 
van de maatregelen is opgenomen in het Effectenrapport in bijlage 
06.d, specifiek voor verkeerseffecten is dit uitgewerkt in bijlage 06.e 
en het draagvlak per maatregel is weergegeven in bijlage 06.f. 
Verder wordt beschreven wat de belangrijkste ontwerpkeuzes bij 

de opties nog zijn, of de optie verrijkt kan worden met andere 
maatregelen en hoe de fasering kan zijn.  
 
Ook met het oog op de langere termijn 
Voor de vijf opties geldt dat er voor de middellange termijn 
perspectief is op financiering. Hierbij is het tevens van belang om te 
bezien in welke mate deze investeringen ook voor de langere 
termijn no-regret zijn, mochten zich in de toekomst nieuwe 
financieringsmogelijkheden aandienen. 
 
In hoofdstuk 2 is beschreven dat vanuit ruimtelijk economisch 
perspectief op de lange termijn zowel een noord-zuidverbinding als 
een oost-westverbinding wenselijk zijn, zeker ook als de N207 Zuid 
er eenmaal is.   
 
Daarom is het aan te bevelen om bij de keuze van maatregelen voor 
de middellange termijn rekening te houden met enkele andere 
criteria zoals: 
- Oplossend vermogen voor knelpunten in oostelijk gebied, 

noordelijk gebied en westelijk gebied, waarbij de N207 Zuid 
al een grote bijdrage levert aan de doorstroming, 
leefbaarheid en economie in onder meer het zuidwesten 
van het gebied; 

- Regret of no-regret. Een maatregel voor de middellange 
termijn is no-regret als deze: 
a. Voor de middellange termijn werkelijk oplossend 

vermogen heeft op één of meer knelpunten en 
b. Goed past bij eventuele extra maatregelen die op de 

lange termijn worden genomen als er aanvullend 
budget beschikbaar komt.  
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Bovenstaand regret-no-regret-criterium betekent dat een duidelijk 
keuze voor de langere termijn ontwikkeling essentieel is voor een 
juist prioriteitskeuze voor maatregelen voor de middellange 
termijn. 
 
Hoofdlijnen van de opties in Oost-West en Noord-Zuid 
verbindingen (Figuur 8a t/m 8e) 
 

 
1. Boog en Noord 
 

 
2. Boog en West 

 

 
3. NZ Route en RWD-route 

 
4. Boog en NZ en RWD  

 
 5. Boog en Parallel 
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3.1. Fietsmaatregelen 
 
In alle voorgestelde opties wordt uitgegaan van één of meerdere 
fiets- en OV-bereikbaarheidsmaatregelen. Het doel van deze 
maatregelen is om het aandeel fietsers te vergroten door de 
realisatie van snelle en veilige fietsverbindingen van en naar 
populaire bestemmingen. Dit is niet alleen gericht op het 
verminderen van huidige autoverkeer (de zogenaamde modal shift), 
maar ook om (toekomstige) bewoners een goed alternatief te 
bieden voor autoverkeer, waardoor het woon- en leefklimaat 
aantrekkelijk wordt voor meer mensen die graag een vervoerskeuze 
maken. 
 
Mede op basis van het hoge draagvlak voor fietsmaatregelen 
zouden, zo mogelijk, alle fietsverbindingen op de langere termijn 
aangelegd kunnen worden. 
 
Op basis van effect, doelmatigheid, trajecten die al lopen in het 
kader van bestaande fietsprogramma’s en eventuele samenhang 
met toekomstige wegwerkzaamheden is een eerste 
prioriteringsvoorstel gedaan. Het streven is in ieder geval één of 
twee fietsmaatregelen in alle opties voor de middellange termijn te 
realiseren. Aandachtspunt voor de uitwerking is dat de 
fietsmaatregelen de wegmaatregelen zowel met oog op 
investeringsprioriteit als fysiek niet mogen blokkeren. De 
geadviseerde fasering zal na de wensen en bedenkingenronde in 
het najaar van 2020 daarom mogelijk nog wat veranderen. 
 

 
Figuur 9. Fietsmaatregelen 
 
In het programma Beter Bereikbaar Gouwe zijn de volgende 
fietsmaatregelen beschouwd: 

• OVF 1(a): Aanleggen/verbeteren fietsroute langs de 
Gouwe/N207; 

• OVF 1(b: Aanleggen fietsroute tussen Gouda en Zoetermeer; 
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• OVF 1(c): Aanleggen fietsroute Gouda - Alphen langs de 
spoorlijn; 

• OVF1 (d): Aanleggen fietsverbinding Gouda-Bodegraven 
inclusief ongelijkvloerse kruising; 

• OVF1(e): Aanleggen fietsroute Gouda-onderlangs A12-
Waddinxveen; 

• OVF1(f): Aanleggen fietsroute Gouda-Baarsjeskade-
Waddinxveen; 

• OVF1(g): Aanleggen fietsroute Gouda-Alphen a/d Rijn via 
Middelburgseweg. 

 
Geadviseerd wordt om prioritair in te zetten op één noord-zuid-
route, van Alphen aan den Rijn naar Gouda langs het spoor 
(Fietsroute OVF 1(c)) en, indien er binnen het samenhangend pak-
ket budget voor is, één oost-westverbinding (Fietsroute OVF 1 (d)) 
 
De noord-zuidroute heeft een goede verbinding met de stations, 
loopt door Waddinxveen en Boskoop, is gevarieerd, loopt veelal via 
vrijliggende fietspaden en deels via een groenzone en ligt deels los 
van het autoverkeer. Binnen het programma Fiets van de provincie 
Zuid-Holland wordt maatregel OVF1c als voorkeursmaatregel op dit 
moment al verder uitgewerkt.  
 
De oost-west fietsverbinding Gouda-Bodegraven inclusief 
ongelijkvloerse kruising bij Bodegraven bij de kruising met de N11 
(Fietsroute OVF 1(d) loopt langs de A12 en parallelstructuur tussen 
Bodegraven en kruising Bloemendaalseweg en Otweg.  
In afstemming tussen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en het 
programma Fiets van de Provincie dient de exacte ligging van het 
fietspad nader onderzocht te worden binnen BBG. De route is 

gevarieerd en betreft vrijliggende fietspaden. Het belangrijkste 
knelpunt van deze maatregel is het deel ter hoogte van de Bode-
gravenboog en de huidige kluifrotonde. Bij de kluifrotonde heeft 
het fietsverkeer nu geen voorrang, waardoor het fietsverkeer niet 
kan doorfietsen. Ook ervaren de fietsers de oversteek als onveilig. 
De gemeente heeft hier dan ook bij voorkeur een fietstunnel. 
 
De overige fietsroutes worden, uitgaande van het beschikbare 
budget naar alle waarschijnlijkheid pas op de langere termijn 
gerealiseerd. Indien er financiering beschikbaar is, kunnen deze 
routes relatief eenvoudig eerder worden gerealiseerd. 
Hetzelfde geldt voor eventuele aanpassingen van de 
stationsomgevingen voor fietsverkeer. 
 
De fietsmaatregelen zijn geraamd op: 

Maatregelen  
Investeringskosten 

(miljoen euro) 

Fietspad OVF 1a 6,1 

Fietspad OVF 1b  10,8 

Fietspad OVF 1c 6,8 

Fietspad OVF 1d (inclusief fietstunnel 
botrotonde) 8,3 

Fietspad OVF 1e 1,4 

Fietspad OVF 1f 5,0 

Fietspad OVF 1g 2,8 

 
De aanpassingen van de fietsroutes zouden ook gefaseerd kunnen 
worden uitgevoerd, mede afhankelijk van beschikbaarheid van het 
budget. 
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3.2 Scheepvaart 
 
Ook zijn in alle opties scheepvaartmaatregelen geagendeerd voor 
de Gouwe. Voor de middellange termijn wordt niet ingezet op een 
algehele verbreding van de Gouwe. Een verbreding over de gehele 
lengte van de Gouwe met meerdere meters, brengt namelijk een  
forse investering met zich mee. Naast kosten voor verwerving en 
werkzaamheden van de verbreding zelf, treft dit deels ook de 
naastgelegen N207, die mogelijk moet worden afgewaardeerd of 
verplaatst om plaats te maken voor de verbreding.  
 
Naast deze consequenties blijkt uit de huidige onderzoeksresultaten 
dat de meerwaarde van een grootschalige verbreding voor een 
vlotte en veilige doorstroming relatief beperkt is, juist vanwege het 
feit dat enkele knelpunten rond de bruggen en het nauw van 
Boskoop niet kunnen worden opgelost én dat het niet strikt 
noodzakelijk is om vergunning/ontheffingsvrij te varen met de 
schepen die er nu varen met een maximale breedte van 10,5 m.  
 
Dit vergunning/ontheffingsvrij varen voor de huidige schepen van 
maximaal 10,5m kan kosten-effectiever worden bereikt door  
aanpassing van het afmetingenbesluit voor bepaalde schepen, 
waardoor het niet meer nodig is de bestaande zes tot zeven 
schepen die nu met een ontheffing varen een vergunning te 
verlenen.  
Daarnaast kan, mede afhankelijk van de financiële ruimte die 
beschikbaar is in de voorgestelde opties, ingezet worden op relatief 
kleine lokale, deels fysieke, maatregelen om doorstroming en 
veiligheid op de Gouwe te bevorderen en investeren in op  

Dynamisch Vaarweg Management (V4). Deze laatste kunnen tevens 
ingezet worden als korte termijnmaatregelen.  

 
Figuur 10. Maatregelen Gouwe 



  

22 
Opties voor een samenhangend maatregelenpakket versie 1.9 september 2020 

3.3 Opties voor samenhangende maatregelen 

 
In de volgende paragraaf zijn de vijf opties voor de middellange 
termijn uitgewerkt. De voorgestelde fietsroutes en de maatregelen 
van de Gouwe zijn in elke optie vermeld, maar niet verder 
toegelicht. Dit is reeds gedaan in de voorgaande paragrafen 3.2 en 
3.3. 

 

3.3.1 Optie 1: Boog en Noord 
 
Leidend principe:  
Versterken noord-zuid route via hoofdwegen door de 
Bodegravenboog te realiseren én een extra verbinding in het 
noorden van het studiegebied, die op langere termijn kan worden 
aangepast of uitgebreid naar een Oost-Westverbinding. 
 
Maatregelen: 

 

 

• De fietsroute Gouda-Alphen langs de spoorlijn (OVF1c) 

• De fietsroute Gouda-Bodegraven (OVF1d) 

• Bodegravenboog (W9) 

• Noordelijke route Boskoop -Alphen (Variant 3C, W20) 

• Lokale maatregelen Gouwe 
 
Tracékeuze Bodegravenboog (W9) 
Voor de Bodegravenboog zijn er veel verschillende mogelijkheden, 
vooral voor het type aansluitingen. In het BO-MIRT-traject wordt 
hier momenteel nader onderzoek naar gedaan. De betere 
aansluiting van de A12 op de N11 (de Bodegravenboog) lost de 
problemen in het gebied voor een groot deel op. Met de 
Bodegravenboog gaat het regionale doorgaande verkeer meer 
gebruik maken van de hoofdwegen. Door deze nieuwe verbinding 
neemt het verkeer af op onder meer de N207 nabij Waddinxveen 
en Boskoop, en op de N209 bij Hazerswoude-Dorp. Het sluipverkeer 
op andere wegen wordt ook minder. Bovendien wordt de directe 
omgeving beter bereikbaar, zoals nabijgelegen woningen en 
bedrijventerreinen in Bodegraven. Zie het kader ‘Verkeerseffecten’ 
hierna. 
 
Tracékeuze Noordelijke route Boskoop - Alphen ( W20) 
Voor de noordelijke route van Boskoop richting Alphen aan den Rijn 
(W20) is nu uitgegaan van een 60 km-weg, omdat veel gebruik 
wordt gemaakt van bestaande 60 km-wegen. Voor de route in 
Boskoop zijn er verschillende opties mogelijk, bijvoorbeeld via het 
Paddegat en Laag Boskoop en/of via de Loeteweg. Hierbij dient te 
worden aangemerkt dat de Loeteweg voor een deel is aangewezen 
als transformatiegebied: bedrijfslocaties worden gewijzigd in 
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woonlocaties. En de gemeente heeft maatregelen ingevoerd om het 
vrachtverkeer op de Loeteweg te weren. De vraag is dus of de 
Loeteweg een geschikte route is. 
In het vervolgproces zal de meest gewenste route nader worden 
uitgewerkt. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de twee 
spoorkruisingen die ongelijkvloers gemaakt moeten worden 
vanwege een toename van het wegverkeer over beide 
spoorkruisingen (Prorail richtlijn). Het gaat om een spoorkruising  
bij Paddegat te Boskoop en een bij De Schans in Alphen aan den 
Rijn.  
 

 
Het Jagerspad zou  een doorgaande 60 km/uur weg met 
tweerichtingsverkeer moeten worden in deze optie.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Een van de twee ongelijkvloers te maken spoorkruisingen 
 

 
Een van de aanrijroutes naar de nieuwe weg loopt via de Loeteweg 
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Aansluiting  W20 op de N11 
De route naar de N11 behoeft aandacht. Zo veel mogelijk gebruik 
makend van bestaande wegen worden onderstaande routes nu 
aanbevolen door de routeplanner. 
 

  
Figuur 11a. Route naar Leiden 
 

 
Figuur 11b. Route naar Utrecht 

 
 

 
De bestaande brug over de N11 is onderdeel van de route. 
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Verkeerseffecten Boog en Noord (indicatief): 

 



  

26 
Opties voor een samenhangend maatregelenpakket versie 1.9 september 2020 

Toelichting verkeerseffecten 
De Bodegravenboog (W9) resulteert in een afname van (doorgaand) 
verkeer op de regionale en lokale wegen in het studiegebied omdat 
dit verkeer meer gebruik maakt van de A12 en N11. Het resultaat is 
een afname van het verkeer op onder meer de N207, de N209 en 
de hefbrug bij Boskoop.   
De effecten van de Noordelijke route Boskoop - Alphen (W20) zijn 
met name zichtbaar in Boskoop en directe omgeving. De Roemer 
kan worden ontlast door het trace te laten starten als een nieuwe 
weg parallel aan de Roemer maar verder westwaarts (naast ITC 
terrein) gelegen en in het verlengde van de Bentwoudlaan. 
Hierdoor ontstaan nieuwe vragen: Waar sluit je deze dan aan op 
het bestaande wegennet? Vanaf dat punt is de overbelasting 
namelijk gelijk terug. Daarnaast zorgt het aanleggen van de nieuwe 
route in het verlengde van de Bentwoudlaan waarschijnlijk voor 
(veel) meer verkeer over de nieuwe route. De nieuwe weg wordt 
ingericht als een 60km/uur weg; een erftoegangsweg en niet als 
een gebiedsontsluitingsweg (met 80 km/uur). Bovendien volgt de 
nieuwe weg in de kernen een ‘omweg’. De hoeveelheid verkeer die 
daadwerkelijk van deze route gebruik gaat maken is daardoor 
relatief beperkt. 
 
Kosten: 
De geraamde kosten voor de wegmaatregelen in optie1 bedragen 
74,1 mln. euro. De geraamde kosten voor het fietspad OVF 1(c) 
bedragen 6,8 mln. euro. De geraamde kosten voor het fietspad OVF 
1(d) bedragen 8,3 mln. euro. Voor de vaarwegmaatregelen is een 
bedrag van 2,1 mln euro opgenomen. Van belang bij onderstaand 
overzicht is dat niet alle investeringen voor de Bodegravenboog uit 
het BBG-budget hoeven te komen. Met een regiobijdrage van 

bijvoorbeeld 27,2 mln. voor de Bodegravenboog, kunnen beide 
onderstaande wegmaatregelen voor de middellange termijn 
worden gerealiseerd.  
Als de BBG-bijdrage aan de Bodegravenboog lager is dan 20,4 mln., 
dan zou er budget vrij kunnen komen voor bijvoorbeeld het 
fietspad van Alphen a/d Rijn naar Gouda langs het spoor OVF 1(c) 
(6,8 mln. euro) en uiteindelijk ook voor lokale maatregelen die de 
doorstroming en veiligheid voor scheepvaart op de Gouwe 
bevorderen. 
 

Maatregelen optie 1 
Investeringskosten 

(miljoen euro) 

Fietspaden OVF 1c en OVF 1d 15,1 

Bodegravenboog (W9) 51,3 

Noordelijke route Boskoop  (W20) 22,8 

Vaarwegmaatregelen 2,1 

Totaal 91,3  

Totaal bij regiobijdrage W9 ad € 10 mln 50,0 

 
 

Kader 1: kansen voor opwaardering noordelijke route naar een 80 
km/uur weg 
De BAG heeft ook laten toetsen of een uitvoering van variant3C met 
80 km/uur mogelijk is. Een ligging op/langs huidige wegen zoals het 
Paddegat, Laag Boskoop en de Loeteweg ligt hierbij minder voor de 
hand omdat een 80 km-weg veel meer ruimte vergt dan de huidige 
weg en dus ten koste gaat van veel particuliere eigendommen en 
bedrijfsgrond. Een 80 km-weg is immers breder en heeft ook 
naastgelegen parallelwegen/fietspaden.  
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Als variant 3C wordt uitgevoerd als 80 km/uur, dan zijn er 
overeenkomsten met de Noordwestelijke Randweg (W12)– alleen 
dan zonder oeververbinding, maar met afbuiging langs het spoor 
richting Alphen aan den Rijn. Het bestaande viaduct over de N11 
moet in dat geval wel worden verbreed.  
De twee spoorse doorsnijdingen moeten breder uitgevoerd worden 
om deze geschikt te maken voor een 80km-weg met losliggende 
fiets/voetpaden. Een toekomstige opwaardering van een 
onderdoorgang van 60km naar 80km is complex en kostbaar. 
De BAG acht deze uitvoering als 80 km weg op dit moment als niet 
haalbaar en raadt verdere uitwerking af.  

Draagvlak 
 

Maatregel Draagvlak  

Verbeteren aansluiting A12-N11 (Bodegravenboog) (W9)  

Noordelijke verbinding Boskoop-Alphen, variant 3c (W20) Richting rood 

Fietsmaatregelen    

Maatwerk bij Gouwe ntb 

*Groen staat voor veel draagvlak, oranje laat zien dat verschillende groepen voor of tegen 
zijn. Rood (geen draagvlak) ontbreekt. 

 
- De Bodegravenboog (W9) is de wegmaatregel waarvoor een 

zeer groot draagvlak is. Wel wordt nadrukkelijk aandacht 
gevraagd voor een goede inpassing en eventuele 
(natuur)compensatie.  

 
- De noordelijke verbinding Boskoop – Alphen (W20) is voor een 

aantal groepen hoogstens een negatieve keuze, dat wil zeggen: 
‘als er geen ander alternatief, zoals W18, mogelijk is dan maar 
W20’. Als voordeel wordt gezien dat deze route waarschijnlijk 
snel kan worden aangelegd en dat er dan toch in ieder geval een 

noord-zuid route voor een deel van de Boskoopse bewoners is. 
Kwekers zien zich daarentegen niet echt geholpen met deze 
noord-zuid route. Daar leeft vooral de behoefte aan een oost-
west verbinding (bij voorkeur ten zuiden van Boskoop).  
Argumenten tegen W20 zijn dus dat er hiermee nog steeds geen 
oost-westverbinding is en dat de aantakking op de N11 door 
Alphen erg ingewikkeld is (veel bochtenwerk, vertraging,  
 
 
nieuwe opstoppingen in Alphen?). Als W20 gecombineerd 
wordt met een afsluiting van de Zijde voor vrachtverkeer zonder 
alternatief voor oost-west, dan geven met name 
bedrijvenorganisaties aan deze optie een grote achteruitgang te 
vinden ten opzichte van de huidige situatie. 
Mocht er een ander tracé worden gekozen (bijv. ten westen van 
het spoor), dan is er weerstand van omwonenden en andere 
natuurorganisaties, indien W20 het Zaans Rietveld doorsnijdt. 
Voorstanders lijkt het een snel te realiseren route, ondanks de 
twee spoordoorkruisingen. 

 
- Fietsmaatregelen kennen alleen maar voorstanders. Wel is 

daarbij, afhankelijk van de routes en functies van een 
(snel)fietsroute, veiligheid een belangrijk aandachtspunt. 

 
- Maatwerk bij de Gouwe is niet besproken met 

belangengroepen, er is daarom geen draagvlaktoets voor 
beschikbaar. 

 
In opties 1, 2, 4 en 5 in dit hoofdstuk komt de Bodegravenboog 
voor. En alle opties bevatten fietsmaatregelen. Deze worden in de 
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onderstaande opties daarom inhoudelijk niet herhaald. Wel treft u 
enkele geprioriteerde fietsmaatregelen aan in de opsomming voor 
draagvlak en in het kostenoverzicht. Voor een uitgebreidere 
toelichting van het draagvlak verwijzen we naar bijlage 06.e. 
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Eventuele opschaalbaarheid op de langere termijn 
Voor de lange termijn is er een mogelijkheid om de Noordelijke 
route Boskoop-Alphen (Variant 3C, W20) op te waarderen tot een 
nieuwe oeververbinding door een gedeelte nu al aan te leggen op 
het tracé van de noordwestelijke randweg (W12) en op langere 
termijn te investeren in een nieuwe oeververbinding via een brug 
danwel aquaduct (O3/O4).  
Nader onderzoek, bijvoorbeeld gericht op functionaliteit van een 60 
km-toepassing van W12 en brug/aquaduct kan inzicht bieden in de 
mate waarop deze aanpassing op de lange termijn voor het 
gedeelte van de N455 tot nabij de Baanwegsekade als no-regret kan 
worden uitgevoerd. Investeringen ten noorden van de 
Baanwegsekade van één spoorse onderdoorgang nabij Alphen en 
het aanleggen van een nieuwe weg tussen het spoor en de Gouwe 
zijn in dit geval mogelijk deels regret-kosten ter waarde van ca 12,8 
mln. 
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3.3.2 Optie 2: Boog en West 
 
Leidend principe:  
Versterken noord-zuid route via hoofdwegen door de 
Bodegravenboog te realiseren én een westelijke randweg bij 
Hazerswoude-Dorp om de knelpunten in het Dorp op te lossen. 
 
Maatregelen: 

 
 
 

• De fietsroute Gouda-Alphen langs de spoorlijn (OVF1c) 

• De fietsroute Gouda-Bodegraven (OVF1d) 

• Bodegravenboog (W9) 

• Westelijke randweg bij Hazerswoude-Dorp (W22) 

• Lokale maatregelen Gouwe 
 
Tracékeuzes: 
Voor een toelichting op de Bodegravenboog zie paragraaf 3.1.  
Bij de westelijke randweg voor Hazerswoude-Dorp (W22) speelt een 
keuze tussen een tracé nabij de HSL en een tracé nabij de 
hoogspanningsmasten. Voor beide tracés geldt dat deze maakbaar 
zijn maar dat er wel belangrijke aandachtspunten zijn met onder 
meer ondergrondse infrastructuur (gasleidingen en 
hoogspanningskabels) en de passage van het Westeinde. 
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Verkeerseffecten Boog en West  (indicatief): 

 



  

32 
Opties voor een samenhangend maatregelenpakket versie 1.9 september 2020 

 
Verkeerseffecten toegelicht 
Voor Bodegravenboog (W9), zie paragraaf 3.1. 
Voor de westelijke randweg bij Hazerswoude-Dorp (W22) geldt dat 
deze maatregel een aantrekkende werking heeft op verkeer op de 
noord-zuid-verbinding N209. Doorgaand verkeer op het zuidelijke 
deel van N209 neemt aanzienlijk toe en op de Bentwoudlaan en 
N207 neemt dit slechts in beperkte mate af. Wel gaat veel minder 
verkeer door de bebouwde kom in Hazerswoude-Dorp en worden 
delen van onder meer de Hoogeveensweg rustiger. Het verkeer op 
de Zijde neemt met ongeveer 120 tot 150 motorvoertuigen per 
etmaal (mvt/etm) af. Dit is 1-2% en valt binnen de foutmarge van 
het model. Afnames in Waddinxveen zijn afgerond 0 (maximaal 
enige tientallen). Alleen op de Beijerincklaan zijn de verschillen iets 
groter: een toename van 250mvt/etm (1,5%). 
 
Kosten: 
De geraamde kosten voor de wegmaatregelen in optie 2 bedragen 
69,3 mln. euro. Ook hierbij geldt dat de hoogte van de regionale 
bijdrage aan de Bodegravenboog bepalend is voor het beschikbare 
budget voor andere maatregelen, zoals de westelijke randweg bij 
HWD en fietspaden. 

 
Maatregelen optie 2 

Investeringskosten 
(miljoen euro) 

Fietsroutes OVF 1c en OVF 1d 15,1 

Bodegravenboog (W9) 51,3 

Westelijke randweg bij HWD (W22) 18,0 

Vaarwegmaatregelen 2,1 

Totaal 86,5 

Totaal bij regiobijdrage W9 ad € 10 mln 45,2 

 
 
 
 
Draagvlak 
 

Maatregel Draagvlak 

Verbeteren aansluiting A12-N11 (Bodegravenboog) (W9)   

Westelijke randweg bij Hazerswoude—Dorp (W22) 
 

Fietsmaatregelen    

Maatwerk bij Gouwe ntb  

- De westelijke randweg bij Hazerswoude-Dorp (W22) kent zeker 
voorstanders, maar vooral aanwonenden (bewoners Westeinde 
en agrariërs) zijn fel gekant tegen deze weg. Hier speelt een 
aantal zaken. Aantasting van de leefbaarheid weegt voor 
bewoners zwaar. Zo ook het effect op natuur en een 
stiltegebied. Ook zijn er bij de tegenstanders zorgen over de 
routers voor het agrarisch verkeer. Verder speelt de extra 
gevoeligheid van de hoge kosten die eerder gemaakt zijn om de 
HSL ondergronds aan te leggen. Ook wordt vaak genoemd dat 
de kosten heel hoog zullen zijn in verband met de slappe 
ondergrond. De fysieke ruimte is volgens omwonenden niet of 
onvoldoende aanwezig in verband met 
aanwijzingen/ruimtereserveringen voor kabel- en 
leidingeninfrastructuur door het Rijk. 

 
Eventuele opschaalbaarheid van maatregelen op de langere 
termijn 
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De westelijke randweg bij Hazerswoude Dorp is een grote nieuwe 
ingreep die geen opschaling behoeft op de langere termijn. Andere 
maatregelen voor de langere termijn, zoals een oeververbinding 
(maatregel O3 of O4 met de W12) blijven goed mogelijk bij deze 
optie. 
 

3.3.3 Optie 3: Noord - Zuid route en Reeuwijk-Dorp 
 
Leidend principe: nieuwe doorgaande ontsluitingsroute in het 
studiegebied inclusief verbetering van de ontsluiting van Reeuwijk-
Dorp 
 
Maatregelen: 

 
 

• De fietsroute Gouda-Alphen langs de spoorlijn (OVF1c) 

• De fietsroute Gouda-Bodegraven (OVF1d 

• Alternatieve N209 (W18) 

• Nieuwe ontsluitingsweg Reeuwijk-Dorp (W24) 

• Lokale maatregelen Gouwe 
 
Tracékeuzes: 
Bij deze optie is de belangrijkste keuze vooral de wijze waarop de 
alternatieve N209 (W18) het Spookverlaat passeert. Dit gebied is 
een waardevol cultuurhistorisch natuurterrein dat onderdeel is van 
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het NatuurNetwerk Nederland (NNN). Er zijn hiervoor grofweg vier 
mogelijkheden: 

• Om het NNN-gebied heen. Deze optie valt af omdat de omweg 
te groot is. 

• Op maaiveldniveau. De natuur die plaatsmaakt voor de nieuwe 
weg wordt hierbij ruimschoots gecompenseerd in de directe 
omgeving. Het gebied biedt overigens hele goede 
mogelijkheden voor een dergelijke compensatie.  

• Bovengrondse passage: brug. Zie de vierde mogelijkheid. 

• Ondergrondse passage: onderdoorgang. Deze derde en vierde 
mogelijkheid hebben weinig effect op de natuurwaarden, maar 
zijn wel relatief kostbaar. 

In het PARK-advies wordt gesteld: “durf te ontwerpen”. Nieuwe 
infrastructuur en ruimtelijke (natuur)kwaliteit samen kunnen goed 
samengaan, aldus de PARK.  
 
De BAG realiseert zich dat de gemeenteraad van Alphen aan den 
Rijn een motie tegen het doorsnijden van NNN-gebied heeft 
ingediend.  Toch is de maatregel, conform het besluit in fase 1, 
uitgewerkt om inzicht te verkrijgen in effecten en mogelijkheden 
van deze optie.
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Verkeerseffecten Noord Zuid route en Reeuwijk Dorp (indicatief): 
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Verkeerseffecten toegelicht 
De Alternatieve N209 (W18) is een nieuwe noord-zuid route die, 
mede door het afwaarderen van de bestaande N209 in 
Hazerswoude-Dorp, intensief wordt gebruikt. Deze route naar de 
N11 leidt op zowel de N207 en de N209 tot een afname van verkeer 
en is vanuit verkeerskundig oogpunt een zeer effectieve maatregel.  
De effecten van de Nieuwe ontsluiting Reeuwijk-Dorp (W24) zijn 
lokaal van aard. Het leidt tevens tot veel sluipverkeer in de regio, 
die om mitigerende maatregelen vragen. Vooral het knippen van de 
Brugweg lijkt een effect te hebben, waardoor weggebruikers een 
andere route door het gebied gaan zoeken. Op het doorgaande 
verkeer heeft de maatregel geen effect.  
 
Kosten: 
De geraamde kosten voor de wegmaatregelen in optie 3 bedragen 
66,2 mln. euro. Hierbij is rekening gehouden met een verdiepte 
ligging in NNN-gebied a 25 mln euro.  
 

Maatregelen optie 3 
Investeringskosten 

(miljoen euro) 

Fietsroutes OVF 1c en OVF 1d 15,1 

Alternatieve N209 met ongelijkvloerse 
kruising N11 met verdiepte ligging bij 
NNN-gebied (W18) 35,9+ 25 

Ontsluiting Reeuwijk (W24) 5,3 

Vaarwegmaatregelen 2,1 

Totaal 83,4 

 

 
Draagvlak 
 

Maatregel Draagvlak 

Alternatieve N209 (W18) 
 

Nieuwe ontsluiting Reeuwijk-Dorp (W24) Richting groen 

Fietsmaatregelen    

Maatwerk bij Gouwe ntb 

 * Groen staat voor veel draagvlak, oranje laat zien dat verschillende groepen voor of 
tegen zijn. Rood (geen draagvlak) ontbreekt. 

 
Voor de alternatieve N209 (W18) zijn voor- en tegenstanders. De 
bewonersorganisaties zijn verdeeld. Aanwonenden zijn tegen. 
Bewonersorganisaties aan de oostkant van de Gouwe zijn 
overwegend neutraal. De Dorpsraad Boskoop is voorstander. Met 
name de ondernemersorganisaties in Boskoop en Reeuwijk zijn zeer 
positief over deze maatregel vanwege de snelle doorsteek naar de 
N11. De natuurorganisaties zijn unaniem tegen de komst van een 
W18. Voorstanders zien vooral een verbeterde ontsluiting en 
doorstroming door het gebied als kans. Dit ontlast Hazerswoude-
Dorp en met name Boskoop aanzienlijk. Tegenstanders zien de 
openheid van het gebied, natuur, cultuurhistorische waarde en 
recreatie aangetast worden met deze maatregel. 
 
De nieuwe ontsluiting Reeuwijk-Dorp (W24) kent zowel voor- als 
tegenstanders. De laatste groep betreft naar verwachting vooral 
omwonenden. Bewonersgroep Bloemendaalseweg e.o. heeft een 
alternatieve route ingediend, omdat deze het bezwaarlijk vindt dat 
de leefbaarheid wordt aangetast, onder meer vanwege de 
nabijgelegen polder Bloemendaal. 
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Eventuele opschaalbaarheid voor de langere termijn 
De alternatieve N209 (W18) is naast de Bodegravenboog één van 
de maatregelen met het grootste probleemoplossend vermogen. 
Dat maakt dat deze maatregel ook goed past in een lange termijn 
beeld en dus beschouwd wordt als een no-regretmaatregel. Ook 
blijft hiermee op de lange termijn een extra oeververbinding 
mogelijk (W12), maar dit betekent wel dat er een tweede grote 
fysieke nieuwe ingreep in het gebied plaatsvindt.  De maatregelen 
in Reeuwijk-Dorp zijn relatief kleinschalig en kunnen eveneens als 
no-regret worden beschouwd.   
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3.3.4 Optie 4: Noord - Zuid route, HWD en Reeuwijk-Dorp 
 
Leidend principe:  
Versterken noord-zuid route via hoofdwegen door de 
Bodegravenboog te realiseren, verbetering van de ontsluiting van 
Reeuwijk-Dorp en een doorgaande noord-zuid route nabij 
Hazerswoude-Dorp (W18b) 
 
Maatregelen: 
 

 

 
 
 

• De fietsroute Gouda-Alphen langs de spoorlijn (OVF1c) 

• De fietsroute Gouda-Bodegraven (OVF1d) 

• Bodegravenboog (W9) 

• Alternatieve N209, die ten noorden van Hazerswoude-Dorp 
aansluit op de N209 (W18b) 

• Nieuwe ontsluitingsweg Reeuwijk-Dorp (W24) 

• Lokale maatregelen Gouwe 
 
Tracékeuzes: 
In deze optie  buigt het tracé van de alternatieve N209 af naar de 
N209 waardoor een oostelijke randweg rondom Hazerswoude-Dorp 
ontstaat die het Spookverlaat niet passeert. Het traject begint bij de 
Hoogeveenseweg en sluit ten noorden van Hazerswoude aan op de 
N209. De W18b wordt gecombineerd met de Bodegravenboog en 
een nieuwe ontsluitingsroute bij Reeuwijk-Dorp.  
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Verkeerseffecten Noord Zuid Route, HWD en Reeuwijk Dorp (indicatief) 
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Verkeerseffecten toegelicht 
De Alternatieve N209 (W18b) is een nieuwe noord-zuid route die, in 
combinatie met het afwaarderen van de bestaande N209 in 
Hazerswoude-Dorp, intensief wordt gebruikt. Deze route naar de 
N11 leidt op zowel de N207 als op de N209 in Hazerswoude-Dorp 
tot een grote afname van verkeer en is vanuit verkeerskundig 
oogpunt een zeer effectieve maatregel. De maatregel leidt tot een 
toename van de intensiteiten op de Bentwoudlaan maar die kan 
deze toename verkeerskundig goed aan. De W18b kruist de 
Voorweg met een rotonde. Dit leidt tot ongewenste 
verkeerseffecten op de Voorweg. Dit negatief verkeerseffect valt 
weg indien een ongelijkvloerse kruising wordt gerealiseerd. In de 
kostenopstelling wordt al uitgegaan van een ongelijkvloerse 
kruising. 
De maatregel leidt tot een toename van het verkeer op de N209 ten 
noorden van Hazerswoude-Dorp en op de aansluiting naar de N11. 
Onderzocht moet worden of hier aanvullende maatregelen nodig 
zijn.   
 
Voor de Bodegravenboog (W9), zie paragraaf 3.3.1. 
Voor Reeuwijk-Dorp (WW24) zie paragraaf 3.3.3. 
 
Kosten: 
De geraamde kosten voor de wegmaatregelen in optie 4 bedragen 
84,3 mln. euro.  
 

Maatregelen optie 4 
Investeringskosten 

(miljoen euro) 

Fietsroutes OVF 1c en OVF 1d 15,1 

Bodegravenboog (W9) 51,3 

Alternatieve N209 (W18b)inclusief 
ongelijkvloerse kruising Voorweg 28,7 

Ontsluiting Reeuwijk (W24) 5,3 

Vaarwegmaatregelen 2,1 

Totaal 102,5 

Totaal bij regiobijdrage W9 ad € 10 mln 61,2 

 
Draagvlak 
  

Maatregel Draagvlak 

Verbeteren aansluiting A12-N11 
(Bodegravenboog) (W9) 

  

Oostelijke randweg Hazerswoude—Dorp 
(W18b) 

ntb                       

Nieuwe ontsluiting Reeuwijk-Dorp (W24) Richting groen 

Fietsmaatregelen    

Maatwerk bij Gouwe ntb                        

  
W18b is een variant van W18 met een ander tracé waardoor in feite 
een oostelijke randweg ontstaat die loopt nabij de huidige 
Middelweg (met een ongelijkvloerse kruising bij de Voorweg) en ten 
noorden van Hazerswoude-Dorp met een bocht naar het westen 
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aantakt op de N209. Het tracé W18b loopt niet door het 
Spookverlaat. De tracévariant is in juli 2020 toegevoegd. Er is nog 
geen volledige draagvlakanalyse beschikbaar. Wel een inschatting. 
 
Inschatting:  
Naar verwachting van de omgevingsmanagers zullen ook voor deze 
maatregel bewonersorganisaties verdeeld zijn. Aanwonenden zijn 
naar verwachting tegen. Bewonersorganisaties aan de westkant van 
Hazerswoude-Dorp alsmede bewoners in de kern zullen naar 
verwachting neutraal of voorstander zijn. De Dorpsraad Boskoop is 
voorstander van W18 en naar verwachting ook van W18b. We 
verwachten dat met name ondernemersorganisaties in Boskoop 
positief over deze maatregel zullen zijn vanwege de snelle 
doorsteek naar de N11. De natuurorganisaties zijn unaniem tegen 
de komst van een W18. We verwachten echter minder weerstand 
van natuurorganisaties voor W18b dan voor W18, zoals ook bij W22 
het geval is. Voorstanders zullen vooral een verbeterde ontsluiting 
zien en doorstroming door het gebied hier als kans zien. 
Tegenstanders zien naar verwachting de openheid van het gebied, 
natuur, cultuurhistorische waarde en recreatie aangetast worden 
met deze maatregel. 
De nieuwe ontsluiting Reeuwijk-Dorp (W24) kent zowel voor- als 
tegenstanders. De laatste groep betreft naar verwachting vooral 
omwonenden. Bewonersgroep Bloemendaalseweg e.o. heeft een 
alternatieve route ingediend, omdat deze het bezwaarlijk vindt dat 
de leefbaarheid wordt aangetast, onder meer vanwege de 
nabijgelegen polder Bloemendaal. 
 
 
Eventuele opschaalbaarheid voor de langere termijn 

Deze optie bevat een oostelijke randweg  bij Hazerswoude-Dorp 
(W18b), een nieuwe ontsluitingsweg bij Reeuwijk-Dorp (W24) en de 
Bodegraven-Boog (W9). De Bodegravenboog en de oostelijke 
randweg zijn beide maatregelen met een groot knelpunt oplossend 
vermogen en dus ook goed passend bij de langere termijn (no-
regret maatregelen). Ook bij deze optie blijft op de lange termijn 
een extra oeververbinding mogelijk, maar dit betekent wel dat er 
een tweede grote fysieke nieuwe ingreep in het gebied plaatsvindt.  
De maatregelen in Reeuwijk-Dorp zijn relatief kleinschalig en zijn 
eveneens no-regret.   
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3.3.5 Optie 5: Boog en Parallelstructuur 
Leidend principe: ontlasten van de lokale wegen door in te zetten 
op een maximale versterking van het hoofdwegennet  
 
Maatregelen: 

 
• De fietsroute Gouda-Alphen langs de spoorlijn (OVF1c) 

• De fietsroute Gouda-Bodegraven (OVF1d) 

• Bodegravenboog (W9) 

• Compleet maken van de parallelstructuur A12 (W21) 

• Lokale maatregelen Gouwe 
 
 
 

Tracékeuzes 
Zie paragraaf 3.1 met een toelichting op de Bodegravenboog. Met 
maatregel W21 wordt de parallelstructuur langs de A12 compleet 
gemaakt.  
 
Kosten: 
De geraamde kosten voor de wegmaatregelen in optie Boog en 
parallelstructuur bedragen 69,5 mln. euro.  
 

Maatregelen optie 5 
Investeringskosten 

(miljoen euro) 

Fietsroutes OVF 1c en OVF 1d 15,1 

Bodegravenboog (W9) 51,3 

Parallelstructuur (W21) 18,2 

Vaarwegmaatregelen 2,1 

Totaal 86,7 

Totaal bij regiobijdrage W9 ad € 10 mln 45,4 

 
Draagvlak  

Maatregel Draagvlak 

Verbeteren aansluiting A12-N11 (Bodegravenboog) (W9)   

Parallelstructuur A12 (W21) 
 

Fietsmaatregelen    

Maatwerk bij Gouwe ntb 

 
De parallelstructuur A12 (W21) kleurt naar oranje: bereikbaarheid is 
voor bewoners en bedrijven het belangrijkste voordeel van deze 
oplossing. Natuurorganisaties en een kleiner aantal bewoners zijn 
tegen, met name vanwege fauna en flora in de polder Bloemendaal 
en in de strook waar deze parallelweg zou moeten komen.  



  

43 
Opties voor een samenhangend maatregelenpakket versie 1.9 september 2020 

Verkeerseffecten Boog en parallelstructuur (indicatief): 
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Verkeerseffecten toegelicht 
Voor Bodegravenboog (W9), zie paragraaf 3.1 
De nieuwe parallelstructuur (W21) komt tussen aansluiting 11 en 
12. Door het aanleggen van een complete parallelstructuur wordt 
extra robuustheid gecreëerd langs de A12. Een gedeelte van het 
verkeer kiest bij deze maatregel de nieuwe parallelstructuur. Er 
vindt met name een verschuiving van verkeer plaats vanaf de A12 
naar de parallelstructuur. De effecten zijn met name zichtbaar in 
Reeuwijk-Dorp en directe omgeving, wat leidt tot grote procentuele 
verschillen in intensiteiten maar vanwege het relatief geringe aantal 
voertuigen op die wegen niet tot grote verschillen in de absolute 
verkeersintensiteit.  
 
Opschaalbaarheid voor de langere termijn 
Beide maatregelen (W9 en W21) versterken, zeker samen, het 
hoofdwegennet. Uitbreiding op de langere termijn met 
bijvoorbeeld een extra oeververbinding is goed mogelijk. Beide 
maatregelen zijn dus no-regret met als nuance dat alleen de 
parallelstructuur (dus zonder Bodegravenboog) relatief weinig 
effect heeft. 
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4. Totaaloverzicht van maatregelen en effecten  
 
Voor een vergelijking tussen de vijf opties voor de middellange termijn gaat het niet alleen om de verkeerseffecten, maar ook om andere 
criteria. Tabel 18 bevat een totaaloverzicht van de maatregelen in de verschillende opties en een globale samenvatting van het effect van de 
opties. Verder verwijzen we naar bijlage 1 (Werkdocument beoordeling maatregelen), waarin de effecten uitvoerig beschreven zijn. 
 
In de tabel zijn dertien beoordelingscriteria benoemd: bereikbaarheid tot en met energie. Per criterium is een indicatie van het effect 
samengevat: erg positief (donkergroen), positief (lichtgroen), beperkt positief (zeer licht groen), licht negatief (geel) of negatief (rood). De kleur 
geeft een samenvattende conclusie weer voor het gehele studiegebied. Een soort gemiddeld effect in het studiegebied dus. Lokaal kan het 
effect voor een bepaald criterium afwijken van deze overall-kleur. Als een combinatie van maatregelen in een optie bijvoorbeeld overall 
positief scoort op leefbaarheid, kan de aanleg van een nieuwe weg binnen deze optie de leefbaarheid van direct omwonenden immers wel 
verstoren. Deze meer lokale effecten zijn gedetailleerder weergegeven in bijlage 1. 
 
Tabel 18. Beschrijving en beoordeling van de maatregelenpakketten voor de middellange termijn opties. 
 

Beoordeling/vergelijking Optie 1 Optie 2 Optie 3 Optie 4 Optie 5 

Maatregelen W9(BG boog) en W20 (3C)  W9 (BG boog) en W22 
(randweg HWD) 

W18 (A-N209) en W24 
(RWD) 

W18b (N209/HWD), 
W9 (BG boog) en 
W24 (RWD) 

W9 (BG boog) en 
W21 (parallel A12)  

Criteria ter 
beoordeling 
/ 
vergelijking 

1A) Bereikbaarheid wegverkeer Bodegravenboog heeft 
positief effect op 
doorgaande wegen in het 
hele gebied. Dit effect 
wordt versterkt door de 
W20. Beperkt effect in het 
noorden en westen omdat 
W20 een 60 km/uur weg is 
met relatief lange route.  

Bodegravenboog heeft 
positief effect op 
doorgaande wegen in 
het gebied. Tevens 
betere bereikbaarheid 
nabij HWD. Geen 
significant effect bij 
Boskoop i.v.m. het 
ontbreken van 
maatregelen.  

De alternatieve N209 
(W18) resulteert in een 
grote verbetering van de 
bereikbaarheid in het 
gebied.  
W24 heeft vooral lokale 
effecten.  Geen 
complete aansluiting 
A12-N11 i.v.m. 
ontbreken van de 
Bodegravenboog.  

Bodegravenboog 
heeft positief effect 
op doorgaande 
wegen in het hele 
gebied. De oostelijke 
randweg HWD 
(W18b) resulteert 
eveneens in een 
grote verbetering 
van de 
bereikbaarheid in 

Bodegravenboog en 
de parallelstructuur 
hebben een positief 
effect op doorgaande 
wegen in het hele 
gebied. Het effect 
hiervan op het 
noorden en westen is 
echter relatief 
beperkt i.v.m. de 
grote afstand.  
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het gebied 
waaronder de 
bestaande N207.  
W24 heeft vooral 
lokale effecten.   

1B) Bereikbaarheid beroepsvaart Geen invloed Geen invloed Geen invloed Geen invloed Geen invloed 

2) Veiligheid  Aanleg van W9 is positief. 
W20 scoort iets minder op 
veiligheid, echter niet 
onderscheidend ten 
opzichte van andere 
opties.  

Aanleg van W9 en W22 
scoren positief op 
verkeersveiligheid.  

Aanleg van W18 en W24 
scoren positief op 
verkeersveiligheid.  

Aanleg van W9, 
W18b en W24 
scoren positief op 
verkeersveiligheid. 

Aanleg van W9 en 
W21 scoren positief 
op verkeersveiligheid.  

3) Kosten (in miljoen €) (inclusief 
fiets en vaarwegmaatregelen) 
 
 
 
 
Hoofdlijn KKBA: 

€91,3. Bij bijdrage  
Bodegravenboog 10mln 
euro: € 50,0 
 
 
 
Kosteneffectief (saldo 
netto contante waarde = 
179,5) 

€86,5. Bij bijdrage 
Bodegravenboog 
10mln euro: € 45,2. 
Mogelijk nog 
aanpassing aansluiting 
N11 nodig. 
Zeer kosteneffectief 
(saldo netto contante 
waarde = 228,6) 

€83,4  
 
 
 
 
 
Beperkt kosteneffectief 
(saldo netto contante 
waarde = 28,3) 

€102,5. Bij bijdrage 
Bodegravenboog 10 
mln euro €61,2. 
Mogelijk nog aan-
passing aansluiting 
N11 nodig. 
Zeer kosteneffectief 
(saldo netto 
contante waarde = 
241,9) 

€86,7. Bij bijdrage 
Bodegravenboog 10 
mln euro : € 45,4. 
 
 
 
Kosteneffectief 
(saldo netto contante 
waarde = 190,5). 

4) Leefbaarheid (geluid, lucht) Effect door W9 en W20 
overwegend positief 
vanwege minder verkeer 
door de kernen. 

Effect door W9 
positief, Effect W22 
voor Hazerswoude 
positief ivm minder 
verkeer door het Dorp.  
 
Draagt niet significant 
bij aan verbetering 
leefbaarheid Boskoop 

Effect door W18 
overwegend positief, 
effect door W24 voor 
onderliggend wegennet 
Reeuwijk-Dorp positief 
als maatregelen tegen 
sluipverkeer worden 
genomen. 

Effect door W18b en 
W9  positief. Effect 
door W24 voor 
onderliggend 
wegennet Reeuwijk-
Dorp positief als 
maatregelen tegen 
sluipverkeer worden 
genomen. 

Effect door W9 
overwegend positief, 
effect door W21 voor 
o.a. Reeuwijkse 
randweg negatief. Als 
maatregelen 
sluipverkeer 
genomen worden dan 
positief.  
Draagt niet significant 
bij aan verbetering 
leefbaarheid elders. 
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5) Economie Groot positief effect t.g.v. 
W9. W20 draagt hier 
beperkt aan bij.  
Maatregelen versterken 
elkaar wel. 

Groot positief effect 
door W9, effect W22 
positief.  

Aanleg van W18 positief 
effect. W24 geen 
significante invloed. 

Groot positief effect 
t.g.v. W9 en t.g.v. 
W18b. W24 geen 
significante invloed. 

Groot positief effect 
door W9, effect W21 
positief. Geen 
maatregelen nabij 
Boskoop en HWD. 

6) Maatschappelijke 
uitvoerbaarheid/draagvlakanalyse 

W9  W9 W24 richting groen W9 W9 

W20 (3C) richting rood W22  W18 W18b- nog te 
bepalen 

W21 

    W24 richting groen  

7) Technische uitvoerbaarheid W9 is complexe maatregel 
i.v.m. aanpassingen aan 
hoofdwegen. Variant 3C is 
matig complex i.v.m. twee 
spoor- onderdoorgangen 
en aanpassing lokale 
wegen.  

W9 is complexe 
maatregel i.v.m. 
aanpassingen aan 
hoofdwegen. W22 is 
ook relatief complex 
i.v.m. passage 
Westeinde en lokale 
hoogteverschillen.  

W18 is complexe 
maatregel vanwege 
passage van de NNN en 
ongelijkvloerse 
aansluiting op N11. W24 
is technisch gezien 
relatief eenvoudig.  

W9 is complexe 
maatregel i.v.m. 
aanpassingen aan 
hoofdwegen.  
W18b is technisch 
gezien matig 
complex. 
W24 is technisch 
relatief eenvoudig.  

W9 is complexe 
maatregel i.v.m. 
aanpassingen aan 
hoofdwegen. W21 is 
technisch gezien 
relatief eenvoudig.  

Criteria voor 
toetsing op 
negatieve 
effecten 

8) Ruimtelijke kwaliteit Effect door W9 en W20 
beperkt negatief vanwege 
beperkte omvang van 
nieuwe infrastructuur. 

Effect door W9 beperkt 
negatief en W22 
negatief ivm nieuwe 
doorsnijding. 

Effect door W18 na 
goede inpassing bij NNN 
negatief. Effect W24 
negatief ivm nieuwe 
doorsnijding. 

Effect door W9 
beperkt negatief. 
Effect door W18b en 
W24 negatief ivm 
nieuwe doorsnijding. 

Effect door W9 en 
W21 beperkt 
negatief. 

9) Duurzaamheid Niet onderscheidend 

10) Bodemdaling Niet onderscheidend in deze fase omdat voor alle maatregelen geldt dat met technische voorzieningen ongewenste effecten zijn 
te voorkomen. 

11) Water en klimaatadaptie Beperkt onderscheidend.  Beperkt 
onderscheidend 

Beperkt onderscheidend Beperkt 
onderscheidend 

Beperkt 
onderscheidend 

12) Recreatie Geen significante 
doorsnijdingen van 
recreatiegebieden. Nieuw 
fietspad draagt bij aan 
recreatie.  

Geen significante 
doorsnijdingen van 
recreatiegebieden. 
Nieuw fietspad draagt 
bij aan recreatie.  

Significante doorsnijding 
nabij o.a. Spookverlaat. 
Nieuw fietspad draagt bij 
aan recreatie. 

Significante 
doorsnijding nabij 
Hazerswoude. 
Nieuw fietspad 
draagt bij aan 
recreatie. 

Geen significante 
doorsnijdingen van 
recreatiegebieden. 
Nieuw fietspad draagt 
bij aan recreatie.  

13) Energie Niet onderscheidend in deze fase, alle maatregelen bieden kansen voor energieopwekking. 
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Vanuit uitsluitend ruimtelijk economisch perspectief ontstaat op 
hoofdlijnen het volgende beeld: hoewel toekomstige ruimtelijk 
economische opgaven verspreid zijn over het hele gebied, verschilt 
de intensiteit, dynamiek en focus per deelgebied. Zie paragraaf 2.4. 
Die verschillen in ruimtelijke opgaven vragen om verschillende 
bereikbaarheids- of infrastructuur-opgaven. Zo liggen er kansen 
voor verbetering van OV-gebruik en (nieuwe) fietsverbindingen. 
Qua wegeninfrastructuur vraagt het gebied, vanuit ruimtelijk 
economisch perspectief, om zowel een nieuwe Noord-Zuid 
verbinding als een extra Oost-West (oever)verbinding. Ook dient de 
Gouwe als vaarweg qua doorstroming vlot en veilig beschikbaar te 
blijven.  

In alle opties zijn OV-bereikbaarheid en één of meer 
fietsverbindingen opgenomen. De Gouwe als vaarweg is voldoende 
toekomstbestendig. Enkele lokale maatwerkingrepen kunnen nog 
voor verbetering zorgen. Qua wegen is in geen van de opties een 
Oost-West verbinding opgenomen op middellange termijn vanwege 
de relatief hoge kosten. De ruimtelijk-economische dynamiek in het 
westen is groter en daarmee eveneens de noodzaak van een extra 
Noord-Zuid verbinding. Die wordt gerealiseerd in de opties 1 tot en 
met 4, waarbij vanuit ruimtelijk- economisch perspectief optie 4 
(W18b) het meest aantrekkelijk lijkt.
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5. Maatregelen die (nu) niet meegenomen worden 
 

Een aanzienlijk deel van de maatregelen is nu niet opgenomen in de 
opties voor de middellange termijn. Deze maatregelen zijn, op 
hoofdlijnen, onder te verdelen in: 
 
1. Maatregelen die binnen het programma BBG uitgewerkt 

kunnen worden, zodra er een hoofdkeuze is gemaakt voor 
een samenhangend maatregelenpakket voor de middellange 
termijn. Denk hierbij aan afwaardering van wegen of een 
eventuele knip, die pas mogelijk is als er een goed 
alternatief voorhanden is.  

 
Dit zijn: 

• W11(b): N207 deels afwaarderen: 80 km/h-delen -> 60 km/h 
(maar noordelijke deel 80 km/h houden) 

• W11(c): N207 alleen middendeel afwaarderen: 80 km/h -> 60 
km/h 

• W13: Afwaarderen N209 bij Hazerswoude-Dorp (80 km/h -> 60 
km/h) 

• W14(a): Afwaarderen De Zijde (50 km/h -> 30 km/h, en verbod 
vrachtverkeer) 

• W14(b): Afwaarderen De Zijde (50 km/h -> 30 km/h) 

• W16: Knip N207 voor motorvoertuigen 

• W17: Afwaarderen Kerkweg Oost (50 km/h -> 30 km/h, verbod 
voor vrachtauto’s) 

 

2. Maatregelen die nog in beeld blijven, omdat zij passen bij 
het doelbereik van BBG maar op dit moment niet haalbaar 
zijn vanwege het kostenplafond.  

 
Dit zijn: 

• O3a: Oeververbinding Gouwe aquaduct 

• O4: Oeververbinding Gouwe brug (variant op aquaduct O3a) 

• Eén of twee sloepenroutes, die op termijn eventueel mogelijk 
zijn, als hiervoor budget beschikbaar is. Hiervoor komt de route 
tussen Gouda – Reeuwijkse Plassen en Bodegraven (V2 (2) het 
meest in aanmerking. 
 

3. Maatregelen die niet verder beschouwd worden omdat zij 
onvoldoende doelbereik hebben, te duur zijn in verhouding 
met het doelbereik en/of te grote negatieve effecten 
hebben: 

 
Dit zijn: 

• O5: Vervangen hefbruggen Waddinxveen en Boskoop 

• W15: Verbeteren oostelijke randweg Boskoop (60 km/h -> 80 
km/h, optimalisatie tracé + plaatselijk aanleg parallelweg voor 
ontsluiting percelen) 

• W19: Uitbreiding oostelijke randweg Boskoop (60 km/h -> 80 
km/h, optimalisatie tracé + plaatselijk aanleg parallelweg voor 
ontsluiting percelen) + voortzetting naar het zuiden 

• W11(a): N207 tweemaal knippen voor doorgaand verkeer. 
Alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer en fietsers. 80 
km/h-delen -> 60 km/h: dit in verband met samenhang van deze 
maatregel met W15 en W19 
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• W23: Ongelijkvloerse verbinding Hazerswoude Dorp 
(Ongelijkvloerse verbinding in Hazerswoude Dorp), indien 
gekozen wordt voor een westelijke- of oostelijke randweg bij 
Hazerswoude-Dorp 

• W25: Directe korte verbinding Moordrechtboog en zuidelijke 
randweg Waddinxveen 

• W26: Ongelijkvloerse kruising Brugweg/Henegouwerweg 
Waddinxveen (Tunnel bij Brugweg/Henegouweweg voor betere 
doorstroming N207, ongelijkvloerse kruising in N207, net als 
Boskoop). 

• Verbreden van de Gouwe, V3 

 
  



  

51 
Opties voor een samenhangend maatregelenpakket versie 1.9 september 2020 

6. Vervolgproces 
 
Hoe nu verder? Over de geschetste opties van maatregelen voor de 
middellange termijn wordt in het najaar van 2020 gesproken met 
de volksvertegenwoordigers van de betrokken overheden en de 
belangengroepen in de omgeving. Zij hebben tot dusver alleen 
kunnen reageren op individuele maatregelen. Vanaf eind november 
2020 worden alle reacties op de samenhangende opties 
meegenomen en verwerkt tot één definitief concept-
maatregelenpakket voor de middellange termijn en uitgewerkt in 
bestuursovereenkomsten.  
Daarover worden voor de zomer 2021 besluiten genomen door de 
raden en staten. Daarmee is de politieke besluitvorming afgerond 
en kan de fase van het planologische besluit (fase 3) starten. Zie 
kader. 
 
In het vervolgproces is het wenselijk om de relevante raakvlakken 
met de N207 Zuid, N206/N209 en BO MIRT A12 niet alleen 
inhoudelijk af te blijven stemmen maar ook het 
besluitvormingsproces van deze studie/projecten/programma’s in 
de tijd synchroon te laten lopen. Op die manier worden beslissers in 
staat gesteld een inhoudelijke en financiële afweging in samenhang 
te maken. 
 

Fasering Beter Bereikbaar Gouwe 
Het programma kent drie fasen: 
- Fase 1 (2018-2019): Ontwikkeling maatregelenpakket 
In deze fase zijn verschillende scenario’s ontwikkeld. Die zijn 
besproken met belangenorganisaties. De gemeenten, Provinciale 

Staten en het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap 
hebben eind 2018 besloten om de maatregelen uit drie scenario’s 
(Sterke Gouwe, Oeververbinding Noord en Ringwegen) verder uit te 
werken, inclusief sterke punten uit de andere scenario’s. Dit 
resulteerde in 26 mogelijke maatregelen voor wegverkeer, 
scheepvaart, recreatievaart, fietsers en openbaar vervoer. 
 
- Fase 2 (2019-2021): Beoordeling en politieke besluitvorming 
In deze fase zijn de maatregelen eerst inhoudelijk beoordeeld en 
nader uitgewerkt en stapsgewijs in een open gebiedsproces met 
kernpartners en belangengroepen aangevuld met in totaal nieuwe 
77 ideeën. Na zorgvuldige afweging zijn hiervan 15 ideeën als nieuw 
te onderzoeken maatregel toegevoegd aan de 26 maatregelen uit 
de eerste fase. Vervolgens zijn vijf opties ter verkenning voor de 
middellange termijn samengesteld uit deze 40 maatregelen. Deze 
opties worden najaar 2020 besproken en na deze input uitgewerkt 
tot één samenhangend maatregelenpakket voor de middellange 
termijn. Voorjaar 2021 volgt politieke besluitvorming over een 
definitief concept “samenhangend uitvoeringsprogramma 
middellange termijn”. 
 
- Fase 3 (2021-2030): Voorbereiding en planologische besluiten 

voor een pakket voor de middellange termijn 
In deze fase worden alle voorgestelde maatregelen vertaald naar 
bestemmingsplannen of andere planologische kaders en start de 
voorbereiding voor de uitvoering van de maatregelen. De plannen 
liggen dan formeel ‘ter inzage’. Belangengroepen kunnen dan 
formeel bezwaar maken. Daarna start een nieuwe fase met de 
vertaling naar realisatie. 
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 De 40 maatregelen die inhoudelijk zijn uitgewerkt  

 


