
Mobo
Van: Dorpsraad Boskoop Imailto:dorosraadboskoop@qmail.com]
Verzonden: vrijdag 22 november 2019 14:50
Aan: Vermeulen, F; Kees van Velzen
CC: burgemeesterenwethouders@alphenaandenriin.nl; Griffie (Gemeente Alphen aan den Rijn); Jong,
PA, de; Sjaak Koster
Onderwerp:'Beter Bereikbaar Boskoop'

Boskoop, 22 november 2OI9

Aan: Dhr. Floor Vermeulen, Gedeputeerde van de Provincie Zuid Holland;
dhr. C.J. van Velzen, wethouder Verkeer en Vervoer Gemeente Alphen aan den Rijn;

Kopie: College B&W Gemeente Alphen aan den Rijn; Gemeenteraad Alphen aan den Rijn;

Griffie Gemeente Alphen aan den Rijn; Petra de Jong Omgevingsmanager Beter Bereikbaar Gouwe
Provincie Zuid-Holland.

L.S.

Het is u allen bekend dat de verkeersdrukte in Boskoop ontoelaatbaar hoog is en, dientengevolge, de
verkeersveiligheid en leefbaarheid in ons dorp ontoelaatbaar laag is. De infrastructuur in en rond
Boskoop is niet berekend op het toenemende gebruikvan wegen en de Gouwe. De huidige situatie is

volkomen onhoudbaar en onleefbaar.
Daarom heeft de Stichting Dorpsraad Boskoop frequent overleg gehad met bewonerscollectieven,
ondernemersorganisaties en afgevaardigden van overige belanghebbenden in Boskoop.
Zo zijn we tot een gezamenlijk en eensgezind standpunt gekomen ten aanzien van de te nemen
maatregelen.

Hieronder treft u onze standpunten aan (met motivatie) in de vorm van een 'lO-standpuntenplan'
onder de noemer'Beter Bereikbaar Boskoop'.

t. Versnelde aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan is noodzakelijk
Verkeer vanuit Boskoop-West richting Gouda móet nu allemaal door de dorpskern van Boskoop
en gebruik maken van de Hefbrug, óf dwars door de dorpskern van Waddinxveen rijden, hetgeen
leidt tot veel overlast en (subjectieve) verkeersonveiligheid.
2. Directe verbinding (weg) van ITC/PCT terrein naar de N1l is noodzakelijk
Verkeer vanuit Boskoop-West richting Alphen aan den Rijn móet ook door de Dorpskern van
Boskoop en gebruik maken van de Hefbrug óf via de N209 dwars door Hazerswoude rijden.
Eveneens een zeer ongewenste situatie.
3. Snelle aanleg van 2" Oeververbinding - Aquaduct (geen brug) is noodzakelijk
Verkeer van Boskoop-Oost naar -West (vice versa) móet gebruik maken van de Hefbrug. Er is

simpelweg geen alternatief. Voor de boomkwekerijsector is een efficiënt alternatieve route
essentieel. De recente afsluiting van de Hefbrug maakt zeer pijnlijk duidelijk, dat ons dorp
volledig afhankelijk is van deze oeververbinding. Ook als de Hefbrug wel operationeel is, dan is

deze ook gemiddeld 33x per werkdag (meer dan 180 minuten !) afgesloten voor verkeer.
(Onderzoeksrapport 'Op en Neer in Boskoop'). Dit is zowel economisch als maatschappelijk
volkomen onaccepta bel.
4. Versneld opknappen van fietspaden langs de Zijde is noodzakelijk
De fietspaden zijn zeer smal en zijn (schuin)verzakt. Dit heeft al meerdere keren tot ongevallen
geleid. Daarnaast zijn de fietspaden bij de rotondes op de Zijde onoverzichtelijk en is de huidige
situatie uiterst onveilig.
5. Geen afsluiting van de Hefbrug voor verkeer (inclusief vrachtverkeer) totdat
bovengenoemde alternatieve infrastructuur (of delen daarvan) is gerealiseerd.
Noodzakelijk economisch verkeer dient te worden gewaarborgd.
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5. Geen geheel of gedeeltelijke afschaling cq. afsluiting van de N207
De bereikbaarheid van Boskoop-Oost en de aangrenzende bedrijven en woningen dient zonder
terughoudendheid te worden gewaarborgd.
7. Geen provinciale rondweg Oost
De negatieve impact op de leefbaarheid van de bewoners en aantasting van het landschap is niet
toelaatbaar.
8. Geen verbreding en/of verdieping van de Gouwe
Het zwaarder beladen van vrachtschepen, ten gevolge van verbreding en verdieping, zal leiden
tot nog meer overlast en potentiële schade aan de aangrenzende woningen aan de
Bu rge meeste r Co I ij nstraat en Voorkade/Ridde rbu u rt.
9. Geen toename van het vaarverkeer over de Gouwe
Verdere toename van de frequentie en afsluitingstijden van de Hefbrug zijn volkomen
onacceptabel.
10. Aanleg van de Bodegravenboog is noodzakelijk
Door toename van het verkeer op de NL1 staan er lange files met lange wachttijden en onveilige
situaties bij de rotonde in Bodegraven. Een vlotte doorstroming van het verkeer op de N11 dient
te worden gewaarborgd en komt de verkeersafwikkeling in de gehele regio ten goede. Deze
dagelijkse vertragingen leiden ook tot veel sluipverkeer naar de hefbrug Boskoop, door de
polders via Reeuwijk-Dorp en Boskoop-Oost.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over ónze zienswijze op een 'Beter
Bereikbaar Boskoop' en vragen u om een snelle besluitvorming. Langer wachten kan niet meer
Wij zien dan ook uw positieve besluitvorming met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend
Ria de Groot,
Voorzitter Dorpsraad Boskoop

namens:
Stichting Dorpsraad Boskoop

Bela ngengroep Boskoop Oost
Belangengroep Bedrijven Boskoop
Bewonerscollectief Middelburgseweg
Stichting Bela ngenbeha rtiging Greenport Boskoop
Bewonerscollectief BC-straat, Badhuisweg, Kerkstraat T9-West
Bewo ne rsco I lectief Zijde
Bewoners Boskoop Noord-West
Bewonerscollectief Reijerskoop
Collectief Vervoerders Boskoop

Ria de Groot
Voorzitter Dorpsraad Boskoop

mailto:dorpsraadboskoop@smail.com
www.dorpsraadboskoop. nl

06-r.4984913
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HET KAN ANDERS
HET KAN BEÏER

EN DAT ZONDER N2O7 ZUID

I SAMENVATTING

j ln deze brochu.e toont ts€t Molen&íaad u dc rusJtatenva. ee. íudiê naardeveÍ
I keBproblemen in he! GouteSebied ten noodenvàn dc A12 De knelpuntenziin in

HazeÍswoude'Doip, op dê Zijde in Boskoop,veíkeeÉdrukte in W:ddinween en op de

Goudscwcg in BodeS'aveD Het Molenberard heeít de JolEendet'siei

. d@qarnd verkeeídat nietslr de rc8io hêeftte ?oekn, hood opde síehvegen:

! vooÍ bestemminasve.le€í i5 de.egiobe.eikoaàrdoorin le pdtken vanaÍd€ze sneL

De srudje we*t de vêrkêe.ssÍomen uit ván JieÍ órruegelen: een tunnel ofwestelike

rondwes bij Hazerswoude'Dorp. eeo koÍÈverbindin8 faaÍ dê A12lA2o bij Wadoinx-

w€n, een aquaduct ten oooídenvan Bosbop e. de 2ogeheted Eodegrávenboos De

nieuwe *odie is een "ondeÍ2oekzonder N2OTZuid', ietswaa.veel bu,Sersom hebben

geriáa8d, 'naaÍrvátdooÍde Prcv;ncie Zuld Hoirand steeds;arFwezen. ln álescem-

.io! van de ow;icie 6 sanle8van de N2o7 Z!id, ee. niêMe I'ovinciále wÊ8 wste'
rijkvanWáddinxveen en Boskooo immeÍs eenvodongen íei! Hei Molenberaad heeft

hetonde.zGk at€n uitueÍen op eigen kosten enop bàsisvandezelfde ge8flersen

heuelÍdercke.model als de p@incie hanteed. He!Sescheble altern.deÍ isdaà.mee

skkek(wgeliiro/àí netoe seía io!vrn de p'iovi{e

De hoord.onclusie ts dat het à temadeÍ En Het MolenbeÍaad oetere wí@eís€sullátên

opleleddan descenaÍio\ván de prclaocieen datdê N2OTZuid owftodig bvoo'

het oplossen vàn dÊ Íegionale o.obienen. Dat È goed nieuwswant dc beooBde N207

Zuid neeft grote beeaÍ€n: hij tekivlàk ranes bewoningvê*eeráan dàt hieí8een

bedenr;ns reeft,ve*leirthet Bentwoud en hn oo langeret.niin litlopen ooêen

drlkkevieÍbààns wíkeísadeÍ derhet Gíoene Had met alle oveilast van dien.

Voor tet Mole^berêàd ts duideltk wat het poli(ieke an[vood hieíop noot te rijni

hê/ovefreains vrn de ranhS vi4 N2o7 Zuid liStvooÍ de hind orn wel op ?jn mhsl

uibt€l vàn de aanleR. Ee6t moeten de(hte krelpuolenworden opEeloí.

De orcU.cie vía:st bMneÍs nadrukklik 06 nee le d€ncn. zij h*Ít bu,SepaddFie

hooa in hel viandel sbrn. & opMde íddie Beler Bereikby Gouwe biedt de bns

on hetáteíoadcíván Het MolenbeÊàd te berekken bij he! zÈ@n nàar duuzáne

toebm* vàsboplosinBen. Onzê dringende opm€oáàn de Dolib€kis:8djp diebnsl

Deze brochuíe 8aàt in de op de eerdeíe bcslultr'omingoverde N2O7 Zuid. de 
'ecio_

nàlevetue'sknelount€. en de beíekninsen zondeíarnlesEí de N2o7 Zuid, de

oplossingen vr1 Het Mo enbe.ààd inwgeliiking met de píovinciile plànn€n en onze

oproep áan de píovidcie Zuid-|loland en bekolbn gedecnten

...endalzonderN2OTZrid 1



VOORAF:

WIE WIJ ZIJN EN

WAT ONS DRIJFT

DEZË SROCHURE
:S OPGÊSïELD

DOOR HËT
MOLENBERAAD.

Het Molenberaad ls een coalltle ván deVerenlgintVriênden van

het Bentwoud, Verenlglhg tot gehoud wn Landelljk Waddlnxveen,

Verenlging Natuurbehoud Groenpoort Hazerswoude/Boskoop e.o.,

BewoneÉ Weidelànden Hàze6woude-Dorp,

WAAROM WIJ
BEZIA'ARgN HEBBEN

TIC€N DÊ N2O7 ZUID
IS DUIDELIJK.

Waà.om wij bezwàíen hebben teBen de N207

Zuld ls duidelljkr hlj trekt vlak langs bewoning

verkeeráan dat hier geeh bestemming heefl,

heeft daarmee een grote negatieve lnvloed op

hêt leefklimaat, heeft nadelitemilieueÍfecten,

verklelnt hêt Bentwoud, en kan op langeÍe têrmljn

ultlopen op een drukke vlêrbaans veÍkeer$der

doorhet Groene Hart metalle overtast dle zo'n

weg voorde omgeving met zirh meebrengt.

MOU

de N207 Zuid nog ireerwrkeeí le veMcrke.. Het bes !t to:
àanlcglan de N20/Zaid is oponjLisre gíonden Senomen.

De N2O7 Tuid biedtsecr or'ossirC voo.dehLidleeve(ee.s-
proilemen. Die veÍdwjnen nelvàtrzelier dààrom zijn êltjjd

rrnvullende ari.Vegeler nodis. \! nl wordrin heroftwerp,e-
kcning gehoudetr nei uitbíeiding naar twee keeÍ ilvee í!s.okeo.
De oíovincieveídedigt dc.rnleg doorJrn reSeven dard,e de

bàs3 Gvooreen ?obJuste i.írail.uctw.l Hoedeze íobLUíe
irkrsÍuctuLíerui!kofri !e zi.n. is ondetuêevJn íudierr iet
prcject tseter EereikbaaÍcolwe.le zou kunne. ze$en. de oío-
vincie B.at dls ee6t de pàlen heien om v.ruol8e.s te onderzoe-

kcnwelk gebouwdaaíop oàst. Op zijn Finst is uitstel sebodcn
waríblj deechie kne,plnteí e€rst:an bod bmeó. Dir ts ook át

haídnodiBondatdeN2OTZlidwe diredÍecrverkeeÍranlêàBr
cr ; besDánde knelpunte. nog wrder vereígeít.

Het Vo enbeíaàd ve{eBenwoo/di8t een Croot :àntài B?orCa,

nGeerde GgiohewoneÁ en 2et zich metóideÍstelning doo,

verreeakurdigen ln voor de oDlo$ins vrn de verk€e6problenreí

h deregio Bos{oop. lb?eíswoLde Dorp.Wàdd nxveen en

Eodes,rven/Recuwijk. De randÍnr Srrt uit.nrr oe lnfínsÍlc
tuJÍ. bcrelkbàààeid.de eeromeevire en her sroe.vmrde
inwoncrsen bed.iiven ii dcze Íeeio.

€a de tscftíug ln Boskoop, deveíkeeÁdrude in ftddtneeei en

de Goldsems (\4s9) in tueeíêwn.Wi hcbbc. deze lroblemen

;n ee. bíederbde'Ceinilsed op bisÈvri dewlsetueVsie:

Herracébesruit lotaanlegvrn de N207 Zlid 6 oD 25 àoÍit 2O1a

mel de tein5t nogelijke meerderhe d door e.ovinciá,e Sràten

geilomen. Om d:e neeídcrhcid ie bereibn isc.n anendemert

a:ngenomen wàain ts ge!!cd oàt, vooÍdate.cen scheo de

. doorgrrnd verkeeídrt niets in de re8io heeÍt re zoercn, hood

. voorbestennringsveíkeeí is de rcsio benÍ<Onr.doo, ln te
p/ikke^ vànaí deze snelwesei-

eenvetuoiS*udiede'loekomdbescndiSheid'vande N207

Zuid beve5dgt:

een ondezoe< met cÊ regio írr.'toekom{beíendige'
màateEelen in Háze6woude'Doíp È afserondl

met agraíiê.sen de geneene Wrddinween een o.deaoekts
g€aaên naar mogd jke bedrif sw.plè3tsi"9 enloÍ Írilw.kaveiing_

Oe Phn{udie N2OTZLid'vrn de P.ovi.cie Zuid-Folrnd u(
201ó geet de rolgende ríglmentàdevoorhet beili tot:àr
legvJn de N2O7 Z!id:

Dr ri.leic:ngvooíhet onbbrn vr. Hel voenbeàid zii. de
planFen voordeaànlegvàn de N2O7 Zuid (Víeoenburcháan,

BenMoLdlèàn enV.dengdê Bentv/oudlàa., met de ránduiten-

de Verlensde Bee!.ovenlaa.). Di: is een.ieuwe p.ovi.ciale weg

vrnà' de 41 2 b; Wádd.wce. coor rl .álLU. Fa Íccrernc

Seried Benlword.àar dc tsoogeveensewegin Aolkoop. Wj.
cn vcle. met ons. vrsBen z.h a'or dcze wegwáàrumr in (obàl

zo'n 80 miljoen :s be8/oot, wc nodig ts en welke problemc.

De arnlesvàn de N2O7 Zuld *aat hark oD deze Usie. De

Díoblenren in de resio nenc. iubt toevrnwege de r:^t.ekklnss,
<rachiwoídoo€aand (slJ p lverkeer ef deBe.oemde knel
,unien blijven be$rn ofneNren zelh roe. Drrío:j is deze N2O7

Zuid Eeen ei.dopossins. nzà. zij. d!r.ve.volgsbpoen nodis

die àndsch.penlceftraíheidve.derrdlenàànbslc..

'De prcvi.ciate wes N2O7 en tu w\ea eó weïen vao tu N2A7

wdea steeds voltet, iet Mne iA Watuiíweea. Eosaop ea

Hazeswoilde.Ootp. De ptaitcie hid Holond en bekakn
senÊentei iltler tu bee;kbao.he:d en teeíbooíheid wn het gebèd

@tuele'er en \et belaígtiike tuínbouwsebbd Gíee.pa4 86600
De pÍovincie bijftjn Fet kadeÍvan het pÍo,ect BeteÍ Bercikca.c

Cou\e uil8àánv:n deaàneevan de N207Àid. llierdoor wodt
dit ànre.dementniet tenvole !;tgevoerd. Dit b in *rijd rer de

E.zin Sroteve.k cBkoelpunre. vooriiwo.e6 !n oed,ijven:n

onze 
'esio- 

De Íe.il i. he! ooÊ sp,inÊende ziia in flazeGwou

de Dorp op het ttutsount Dorps*írai cêneneweg, op de Ziide

WiVndei dál het ànde6 moeL Het MolenDerazo aedrop eigcn

rc*e. wrkeeGbeÍebningen aten uitwers door .L€3u d€s: 9V

t Lciden op dezelrde w-;2ê eD met dczelídc gegMns als dê bc-

Ekc.i.8s die d-- prdlncieworde N207 Zuid heertlitcmdrd.

Wtoncnopbskvàndito.dercekà2f ddrhe!bererkan.

Urt de rei.Ce. van de provincie zeí blikiechte.dal eí tuscn
2m8€n 2018 een;farme v/ês opde N207 v:n 13%. Hetveí
keerop ret Noordeinde bliiki over deze oeíiooe ook nier toe

ge.omcn. Op de tsoo8eveenseweg Ís hcilerkcer in die Deriode

dáárc.legcn wó toegenoren, -c, :8% .r op de cemeneweg

zelís met 2ó%. En tlkt deze lár6:e tweewege. kíijgc. vr.wege

DE N207 ZUID: SCHADELIJK,

GEEN OPLOSSI NG, VOORBARIG

EN IN STRIJD MET DE AFSPRAKEN

2 Het kán ánde,s. .et kan beter.. ...en dàr rcnder \207 Zuld 3



ER IS EEN ALTERNATIEF ZONDERAANLEG N2O7 ZUID
Het s.eíatoÉn H€t Molenbe@d Éent de bestrande ptob em€n ale ledteount Ên

*erSeíingêp€n./oordie nnên c e selpu.!en telijf 6êr. Net nèestopnert€lík e

dat de k.elN.É. klnren $trden oqeLoi londe.de 23n eg !r. ce brslDldiáaí er

de \ê. endde &..no!cler s :onc€r írtu\rÈ te laÈo onBten Vooí aËos:ns !a" ce

v€deqrcblsr$,norze re3oisdêlltiáiC ryeMi8 vee' rfoma:e sÉ Íaác-

p e8en op de \lebsiteww.mohnb€ÍEd.nl.
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OP WEG NAAR

EEN ECHT

INTEGRAAL PLAN

Olt !ltgargspurt staat een voortvaíende oplosslng

van de bestrande knelpunten lh de weg, Datis de

kem van het berwaàrvan Het Molenberaad.

Een echtÍnle8.aà pialvoorde Íe8io beschrtjft leetoaa/heid il
b.ede z n. tset heeft dus eánda.htv.o. nrimtè v.ó.

OMDAT IN 2018 BESLOTEN IS TOT AANLEG VAN
DE N2O7 ZUID NEEMT DE PROVINCIE DEZË WEG

ALS UITGANGSPUNÏ IN AL HAAR PLANNIN, OOK
IN HTÏ Pf,.OJÊCT BËTER BERE'KBAAR GOUWE.

E Sdllhnttu$ëí dêuíáilên(Fdotwnulaêí ÉÍft.,I

2017 2035

1ó.1@

N207Zuid'

16.1@

Ktutount Ge.rÉ.eweR/DcÍÈsst !t 25@ 24.W

11.3mI
7.3N
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orderdeelvaí hettotaalpàstdaar'n.iet.
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