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Analyse van de 77 ingebrachte ideeën voor nieuwe maatregelen
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Beter Bereikbaar Gouwe (BBG)

Het gebied op en rond de Gouwe vraagt om een betere bereikbaarheid en 

leefbaarheid. Ook kan de economie worden versterkt. Daarom is er het programma 

Beter Bereikbaar Gouwe. In dit programma werken de gemeenten Alphen aan den 

Rijn, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, het hoogheemraadschap van Rijnland, de 

regio Midden-Holland en de provincie Zuid-Holland samen.  Het plangebied valt 

binnen de stippellijn, globaal tussen de N11, A12 en de N209 en Bodegraven. Het 

effect van de maatregelen werkt door  buiten het gebied.  Voor meer informatie zie 

www.beterbereikbaargouwe.nl

http://www.beterbereikbaargouwe.nl/
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De analyse

De tweede fase van het programma Beter Bereikbaar Gouwe (BBG) is in het voorjaar van 

2019 gestart met een onderzoek naar 26 maatregelen die kunnen bijdragen aan een betere 

bereikbaarheid, leefbaarheid en economie. Tot en met 5 januari 2020 zijn door 

belanghebbenden in totaal 77 ideeën ingediend voor nieuwe maatregelen. Dit document 

bevat een analyse van deze 77 ideeën, inclusief overzicht:

• Welke ideeën worden meegenomen als optie voor korte-termijnmaatregelen in het 

reguliere beheer- en onderhoud van de (vaar)weg. 

• Welke ideeën worden toegevoegd aan de 26 maatregelen die al in beeld zijn.

Leeswijzer

De volgende bladzijden bevatten een toelichting op hoe de 77 nieuwe ideeën zijn getoetst. 

In de samenvatting vindt u een overzicht van de ideeën die meegaan als optie voor korte 

termijnmaatregelen en welke ideeën worden onderzocht, als aanvulling op de 26 

maatregelen die al in beeld zijn.

Vervolgens worden alle ideeën gepresenteerd op volgorde van binnenkomst inclusief de 

resultaten van de analyse. De teksten en beschrijvingen van het idee zijn letterlijk 

overgenomen uit de informatie van de indiener van het idee. 
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Stap 1: eerste analyse op 4 randvoorwaarden

In dit document worden alle ingebrachte ideeën voor nieuwe maatregelen in een eerste 

stap beoordeeld op 4 randvoorwaarden.  Het gaat hierbij om de volgende voorwaarden:

1. Ruimtelijke ingrepen: BBG heeft betrekking op maatregelen bij bestaande en/of nieuwe 

infrastructuur. Dit zijn maatregelen waarvoor een bestemmingsplanwijziging en/of 

grondaankoop nodig is. Maatregelen die bijdragen aan de doelen BBG, maar waarvoor 

geen bestemmingswijziging en/of grondaankoop nodig is, worden in een apart spoor 

onderzocht als eventuele aanvulling op de optimalisatiemaatregelen die in Fase1 zijn 

vastgesteld. Het gaat daarbij om mogelijke korte termijnmaatregelen zoals het plaatsen 

van matrixborden met reistijden, het ontwikkelen van een bereikbaarheidsapp, smart-

mobility maatregelen en ideeën voor vaarwegmanagement. Deze ideeën worden dus 

apart onderzocht en niet beschouwd als mogelijke extra maatregelen bovenop de 

bestaande 26 (ruimtelijke) maatregelen. 
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Vervolg eerste analyse op 4 randvoorwaarden

2. In het gebied: de maatregel moet een significant effect hebben in het gebied tussen en 

langs de N11, de A12 en Bentwoudlaan/N209 en Bodegraven. Ideeën die geen 

significante invloed hebben op dit gebied vallen af.

3. Niet afgevallen in Fase 1: In Fase 1 van BBG zijn diverse maatregelen beschouwd en 

afgevallen. Het gaat hierbij om de maatregelen die zijn genoemd in de rapportage “deel 

B – Bereikbaarheidsscenario’s” en om maatregelen die zijn afgevallen in de bestuurlijke 

besluitvorming over fase 1. Deze eerder afgevallen ideeën worden niet opnieuw 

beschouwd.

4. Onderscheidend: de nieuwe maatregel moet voldoende onderscheidend zijn van de 

bestaande 26 maatregelen. Ideeën voor maatregelen die maar weinig afwijken, worden 

meegenomen als voorstel voor verrijking of voor de uitwerking in een latere fase van 

de maatregel. 

Er zijn totaal 33 ideeën die voldoen aan deze vier randvoorwaarden.
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Stap 2: Kwalitatieve beoordeling van de overgebleven 33 ideeën op de 13 criteria 

van vastgestelde beoordelingskader

De 33 ideeën die voldoen aan de 4 randvoorwaarden van stap 1 zijn vervolgens beoordeeld op 

alle 13 criteria die zijn opgenomen in het beoordelingskader dat is vastgesteld in fase 1 van BBG. 

Dit zijn bereikbaarheid wegverkeer, bereikbaarheid beroepsvaart, veiligheid, kosten, leefbaarheid, 

economie, maatschappelijke uitvoerbaarheid (draagvlak), technische uitvoerbaarheid, ruimtelijke 

kwaliteit, duurzaamheid, bodemdaling, water en klimaatadaptatie, recreatie en energie. Deze 

criteria zijn toegelicht en vastgesteld in Fase 1 van dit project. 

Bij de beoordeling is zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van de resultaten uit eerdere studies 

die zijn uitgevoerd in het gebied en de inzichten die naar voren komen uit de beoordeling van 

bestaande 26 maatregelen. Bij grote positieve effecten wordt het idee toegevoegd aan de 

bestaande 26 maatregelen. 
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De volgende ideeën worden onderzocht als korte-termijnmaatregel. Het zijn 

voorstellen voor versterking van het reguliere beheer en onderhoud. De resultaten 

volgen in een later stadium.

1 Verduidelijken bewegwijzering vrachtauto's en de route die ze moeten rijden aangeven en kanaliseren

19

wegleiden doorgaand verkeer Aanpassen bewegwijzering op rotondes Nieuwe Gouwe OZ en Henegouwerweg tussen Gouda en 

Waddinxveen.

20 Dynamisch verwijzen

22 Smart mobility

30 dynamische oplossingen voor de capaciteit op de Gouwe

33 geclusterd varen (blauwe golf)

34 brugwachters terug op de brug

35 Tol heffen op zeilschepen die gebruik maken van de staande mast route

36 Bord met openingstijden bij de brug zetten, venstertijden bruggen met duidelijke openingstijden per dag (venstertijden)

37 nieuw roll on roll off systeem voor de containers over de Gouwe

39 recreatievaart alleen 's nachts laten varen en in colonne (net als in Amsterdam)

40 blokgebied instellen

43 Alternatief brugdek

60 Bomen plaatsen t.b.v. windvang voor schepen op de Gouwe

61 Actief delen van vaarregels

72 Tijdens spits verkeer oprit N207 doorsturen rotonde



De ideeën in onderstaande tabel hebben een 

positief advies gekregen en zijn toegevoegd aan de bestaande 26 maatregelen
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Idee Advies

3 + 50 Een viaduct of nieuwe brug maken op de plek van de bestaande hefbruggen ☺

5 Een tunnel bij de Brugweg/Henegouweweg realiseren voor betere doorstroming N207 (ongelijkvloerse 

kruising in N207, net als Boskoop)

☺

9 + 52 Ongelijkvloerse verbinding in Hazerswoude Dorp ☺

10 Korte verbinding tussen de Moordrechtboog en de bestaande zuidelijke rondweg Waddinxveen ☺

11+13 Doortrekken van de Reeuwijkse randweg naar Amaliabrug/Parallelstructuur A12 ☺

15 + 42 Omloopswetering als ontsluitingsweg Reeuwijk-Dorp ☺

23 + 28 Fietsverbinding Gouda-Bodegraven-Woerden-Utrecht ☺

26 Fietsroute Gouda-Zoetermeer onderlangs tracé A12 ☺

27 Fietsroute Gouda – Zoetermeer via Baarsjeskade ☺

29 Fietsroute over Middelburgseweg ☺

44 + 51 Variant 3C uit het eerdere planMER, nieuwe aansluiting op de N11 ☺

46 Een westelijke randweg bij Boskoop (W12) met een brug in plaats van een aquaduct ☺

53 + 58 Een nieuwe weg ten aan de westzijde van Hazerswoude Dorp ☺

75 Parallelweg langs de N207 ☺

Samenvatting
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1 -Verduidelijken bewegwijzering vrachtauto's 

en de route die ze moeten rijden aangeven en 

kanaliseren

Beschrijving van het idee In Boskoop zijn er maar 4 straten waar kwekers hun bedrijf hebben en die frequent 

vrachtwagens ontvangen. Hier een vaste route aangeven voor de chauffeurs leidt tot minder 

opstoppingen vanwege kerend en zoekend verkeer.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Nee. Het idee gaat over bewegwijzering en wordt meegenomen als kans voor korte termijn 

oplossingen in het reguliere beheer en onderhoud

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

N.v.t, het idee betreft geen ruimtelijke ingreep en is dus niet vergelijkbaar met de bestaande 26 

BBG maatregelen.

Conclusie: Het idee wordt meegenomen als kans voor korte termijn oplossingen in het reguliere beheer 

en onderhoud.
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2 - Vrachtverkeer via portalen dwingen de 

snelste en veiligste routes naar de A- en N-

wegen te nemen

Beschrijving van het idee Verkeersdruk door dorpskernen zoals Boskoop neemt hiermee af. Voor Hazerswoude oprit 

N11 verplaatsen naar ITC-terrein.

NB. Bij ’portalen’ is aangenomen dat het gaat om

een hoogtebeperking waardoor vrachtverkeer

bepaalde routes niet meer kan volgen.

Zie foto voor een voorbeeld

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Nee. Het idee lijkt onder meer op maatregel W14(a) waarbij sprake is van een 

vrachtwagenverbod. Het idee wordt daarom meegenomen als voorstel voor de verrijking van 

andere maatregelen.

Conclusie: Het idee wordt meegenomen als voorstel voor verrijking van andere maatregelen
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3 -Viaduct maken van de hefbruggen

Beschrijving van het idee Dan hoeft de brug niet meer open en zou veel vertraging schelen.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja. NB. In fase 1 is het idee om de hefbruggen te verwijderen afgevallen vanwege de 

monumentale status van de hefbruggen en omdat dit te zeer zou ingrijpen op de 

herkenbaarheid van de kernen. Bij de analyse van het idee om een viaduct te realiseren is 

aangenomen dat hiervoor een oplossing wordt gevonden.

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Ja

Conclusie: Het idee wordt (samen met idee 50) nader uitgewerkt op basis van de 13 criteria van het 

vastgestelde beoordelingskader (kwalitatieve beoordeling). Zie uitleg bij idee 50 voor het 

resultaat.
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4 – Doortrekken van W18

Beschrijving van het idee Doortrekken van W18 en de Verlengde Bentwoudlaan. Aansluiten op de W18 en via Greenport 

naar de A12 doortrekken. Daardoor is een betere ontsluiting voor transport en bewoners van 

Boskoop en Waddinxveen. Dit zorgt voor vermindering verkeer op N207. De rondweg oost is 

dan volledig onnodig er is betere doorstroming. Nieuwbouw Waddinxveen + Boskoop zal west 

gerealiseerd worden.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Nee. De realisatie van de (Verlengde) Bentwoudlaan en Vredenburghlaan is een autonome 

ontwikkeling die voorziet in een noord-zuid ontsluiting richting de A12.

Conclusie: Het idee wordt niet verder beschouwd.
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5 – Tunnel bij Brugweg/Henegouwerweg voor 

betere doorstroming N207 (net als Boskoop)

Beschrijving van het idee Tunnel zorgt voor betere doorstroming.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Ja

Conclusie: Het idee wordt nader uitgewerkt op basis van de 13 criteria van het vastgestelde 

beoordelingskader (kwalitatieve beoordeling). Zie volgende bladzijde voor het resultaat.
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5 – Tunnel bij Brugweg/Henegouwerweg voor 

betere doorstroming N207 (net als Boskoop)

Criterium Toelichting

1A Bereikbaarheid wegverkeer Zorgt voor betere doorstroming op de N207, verkeer dat niet bij de 

hefbrug hoeft te zijn komt daarvoor niet meer in de rij te staan. Door de 

verbeterde doorstroming zorgt deze voor een kleine aantrekkende 

werking op het verkeer op de N207.

1B Bereikbaarheid beroepsvaart Geen significante invloed

2 Veiligheid Ongelijkvloerse kruising heeft positief effect op verkeersveiligheid.

3 Kosten Gemiddeld

4 Leefbaarheid De leefbaarheid in Waddinxveen verbetert doordat minder verkeer stil 

staat bij de hefbrug en het doorgaande verkeer gescheiden wordt van 

het lokale verkeer

5 Economie Geen significante invloed

6 Maatschappelijke uitvoerbaarheid Naar verwachting positief

7 Technische uitvoerbaarheid Lange doorlooptijd, complex uitvoeringsproces. Ruimtelijke procedure/ 

aankoop gronden noodzakelijk. 

8 Ruimtelijke kwaliteit Geen significante invloed

9 Duurzaamheid Geen significante invloed

10 Bodemdaling Geen significante invloed

11 Water en klimaatadaptatie Onderdoorgang heeft impact op de waterhuishouding in realisatie en 

gebruiksfase.

12 Recreatie Geen significante invloed

13 Energie Geen significante invloed

Advies ten aanzien verdere beoordeling
☺
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6 – Aquaduct Gouwebos

Beschrijving van het idee Beste locatie voor de meeste impact op bereikbaarheid kernen en hefbruggen.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Nee. In fase 1 is besloten om geen nieuwe verbinding aan te leggen (na)bij het Gouwebos.

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Ja

Conclusie: Het idee wordt niet verder beschouwd.
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7 – Snelle oost west verbinding door aquaduct 

bij Boskoop

Beschrijving van het idee Geen brug meer die voor vertragingen en drukte leidt

MB: 35% minder verkeer bij de hefbrug en Zijde en een afname van 13% verkeer door 

Hazerswoude Dorp (Scenario 6).

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Nee. Dit idee wordt al beschouwd als maatregel O3 (het aquaduct) en W12 (een 

noordwestelijke randweg).

Conclusie: Het idee wordt niet verder beschouwd.
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8 – Aquaduct ten zuiden van Boskoop

Beschrijving van het idee Verlies aan natuurwaarden wordt gecompenseerd, aantakking Snijdelwijk en Waddinxveen 

noord, eventueel een (gedeeltelijk) verdiepte ligging van de ontsluiting van de (verlengde) 

Bentwoudlaan, gecombineerd met een maatregel die voorziet in het doortrekken van de 

verlengde Bentwoudlaan naar de N11, niet door de (verlengde) Roemer maar aansluitend aan 

en ten westen van het ITC/PCT-terrein.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Nee. In fase 1 is besloten om geen nieuwe verbinding/aquaduct aan te leggen tussen Boskoop en 

Waddinxveen

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Nee. Het idee voor een noord-zuid verbinding ten westen van het ITC/PCT terrein is 

onderdeel van maatregel W18 (alternatieve N209).

Conclusie: Het idee wordt niet verder beschouwd.
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9 – Ongelijkvloerse verbinding in Hazerswoude 

Dorp

Beschrijving van het idee In de vorm van een tunnelbak voor het doorgaande verkeer op de provinciale weg. Er komt veel 

verkeer vanaf Bleiswijk en Zoetermeer via de Hoefweg (N209) op de Hogeveen. Dit verkeer 

verder naar het oosten leiden, zorgt voor nog meer verkeer op de Hoogeveenseweg ten oosten 

van de rotonde (vanaf nr 57 en hoger). In deze weg ligt ter plaatse van nr 18 een flauwe en 

daardoor verraderlijke S-bocht. Hier zijn veel ongelukken gebeurd. Dus houdt de bestaande 

zuid-noord verbinding van de Hoogeveenseweg naar de N11 via Hazerswoude-dorp in stand en 

zorg voor een goede doorstroming in het dorp door een tunnelbak te maken, waardoor ook 

het oost-west verkeer binnen het dorp weer vlot en veilig mogelijk wordt.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Ja

Conclusie: Het idee wordt nader uitgewerkt op basis van de 13 criteria van het vastgestelde 

beoordelingskader (kwalitatieve beoordeling). NB. Het idee is eerder onderzocht in het 

planMER voor de N207-zuid en is toen afgevallen. Het idee wordt nu nogmaals beschouwd in 

de tweede ronde op basis van de nu beschikbare informatie (samen met idee 52). Zie volgende 

bladzijde voor het resultaat.
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9 en 52 – Ongelijkvloerse verbinding in 

Hazerswoude Dorp

Criterium Toelichting

1A Bereikbaarheid wegverkeer De doorstroming in het gebied kan aanzienlijk verbeteren met deze maatregel. 

Het verkeer ontwijkt hiermee het kruispunt met de Dorpstraat en kan 

rechtstreeks doorrijden naar de N11. Dit kan een aantrekkende werking hebben 

op het verkeer vanaf Zoetermeer en over de Verlengde Bentwoudlaan, de vraag 

is of dit erg is, de doorgaande Provinciale wegen zorgen dan voor doorstroming 

in de provincie.

1B Bereikbaarheid beroepsvaart Geen invloed, ligt niet in de nabijheid van de Gouwe.

2 Veiligheid Ongelijkvloerse verbinding heeft positief effect op de verkeersveiligheid nabij het 

kruispunt met de Dorpstraat. Aandachtspunt is wel de verkeersveiligheid in de 

tunnel en het verkeer dat in- en uitvoegt op de N209. 

3 Kosten Hoog, inschatting 35-50 miljoen euro voor een tunnelbak.

Bij een gesloten tunnel nemen de kosten verder toe, aangezien in dat geval de 

Tunnelwet van toepassing is en aanvullende maatregelen nodig zijn voor de 

tunnelveiligheid.

4 Leefbaarheid De leefbaarheid in Hazerswoude verbetert door de maatregel omdat het 

doorgaande verkeer in het dorp geen overlast meer kan veroorzaken. Deze 

verbetering is echter relatief beperkt omdat het lokale verkeer bovengronds blijft 

rijden. Bovengrondse infrastructuur kan naar verwachting afgewaardeerd worden 

en de oversteekbaarheid van de diverse wegen wordt sterk verbeterd. 

5 Economie Geen significante invloed

6 Maatschappelijke uitvoerbaarheid Naar verwachting positief omdat hiermee het dorp niet meer wordt doorsneden. 

7 Technische uitvoerbaarheid Lange doorlooptijd, complex uitvoeringsproces. Ruimtelijke procedure/ aankoop 

gronden noodzakelijk in het hart van het dorp. De lokale noord-zuid verbinding 

kan namelijk niet overal bovenop de tunnel worden gelegd waardoor er lokaal 

sprake is van extra ruimtebeslag. 

8 Ruimtelijke kwaliteit Inpassing kan vooral bij de tunnelmonden voor een uitdaging zorgen, daar waaiert 

de infrastructuur nogal uit, doordat aanzienlijke boogstralen en afstanden tot de 

constructie aangehouden moeten worden. Dit geldt totdat de tunnel helemaal 

onder de grond is, daarna kan de bovengrondse weg zo veel als mogelijk bovenop 

de ondergrondse weg gebouwd worden.
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9 en 52 – Ongelijkvloerse verbinding in 

Hazerswoude Dorp

Criterium Toelichting

9 Duurzaamheid Geen significante invloed

10 Bodemdaling Geen significante invloed

11 Water en klimaatadaptatie Tunnel heeft impact op de waterhuishouding in realisatie en gebruiksfase.

12 Recreatie Geen significante invloed

13 Energie Geen significante invloed

Advies ten aanzien verdere beoordeling ☺
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10 – Korte verbinding Moordrechtboog en 

bestaande zuidelijke rondweg Waddinxveen

Beschrijving van het idee Minder verkeer over hefbrug en Coenecoopbrug (Scenario 6)

Een verbinding tussen de zuidelijke rondweg en de

Vredenburglaan.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Ja

Conclusie: Het idee wordt nader uitgewerkt op basis van de 13 criteria van het vastgestelde 

beoordelingskader (kwalitatieve beoordeling). Zie volgende bladzijde voor het resultaat.
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10 – Korte verbinding Moordrechtboog en 

bestaande zuidelijke rondweg Waddinxveen

Criterium Toelichting

1A Bereikbaarheid wegverkeer Verbinding kan een goede nieuwe invalsweg voor Coenecoop in Waddinxveen 

betekenen. Het idee zal een toename van doorgaand verkeer opleveren waardoor 

de verkeersstromen in Waddinxveen met deze maatregel veranderen. Dit moet 

nader worden onderzocht. De hoeveelheid verkeer over de hefbrug kan door dit 

idee verminderen.

1B Bereikbaarheid beroepsvaart Geen significante invloed

2 Veiligheid Geen significante invloed

3 Kosten Beperkt

4 Leefbaarheid De leefbaarheid verbetert met name op plekken waar het verkeer vermindert. 

Door de toegenomen hoeveelheid verkeer kan de leefbaarheid in het zuiden van 

Waddinxveen sterk afnemen, bijvoorbeeld in Park Triangel

5 Economie Positief voor bereikbaarheid en daarmee economische ontwikkeling 

bedrijventerrein Coenecoop en Gouwepark.

6 Maatschappelijke uitvoerbaarheid Naar verwachting neutraal. Positief vanuit Coenecoop, wellicht minder positief 

vanuit Triangel. Verbetert de verbinding met de Moordrechtboog.

7 Technische uitvoerbaarheid Lange doorlooptijd, eenvoudig uitvoeringsproces. Ruimtelijke procedure/ aankoop 

gronden noodzakelijk. Nog nader uit te werken of idee daadwerkelijk is aan te 

leggen. Er schijnt nogal een hoogteverschil te zijn en de vraag is of 2 kruispunten zo 

dicht op elkaar een goede doorstroming zal geven of dat hier problemen ontstaan. 

Idee heeft consequenties voor de aanleg van de Vredenburglaan.

8 Ruimtelijke kwaliteit Negatief, doorsnijding toekomstige Vredenburgzone door aanleg van nieuwe 

infrastructuur. 

9 Duurzaamheid Geen significante invloed

10 Bodemdaling Geen significante invloed

11 Water en klimaatadaptatie Geen significante invloed

12 Recreatie Geen significante invloed

13 Energie Geen significante invloed

Advies ten aanzien verdere beoordeling ☺
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11 – Parallelstructuur A12

Beschrijving van het idee Er wordt meerwaarde gezien in het verbinden van de verschillende parallelwegen langs de A12. 

De uitkomsten van het MIRT-onderzoek lijken niet heel hoopgevend voor een keuze voor een 

betere verbinding N11/A12 op korte termijn. Dit lijkt mogelijk een goed alternatief.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Ja

Conclusie: Het idee wordt nader uitgewerkt op basis van de 13 criteria van het vastgestelde 

beoordelingskader (kwalitatieve beoordeling). Bij de uitwerking wordt het idee gecombineerd 

met idee 13 omdat beiden sterk op elkaar lijken. Zie volgende bladzijde voor het resultaat.
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11 en 13 – Parallelstructuur A12

Criterium Toelichting

1A Bereikbaarheid wegverkeer Het aanleggen van een randweg lijkt een makkelijke manier om het gebied te 

ontlasten. Een randweg trekt echter veel verkeer, waardoor de diverse 

kruispunten makkelijk overbelast raken. Vooral de Fortuijnrotonde en 

botrotonde onder de N11 zijn op het moment al redelijk tot zwaar belast en die 

belasting wordt in deze variant waarschijnlijk nog groter. Zonder aanpassingen 

op de N459 heeft deze variant waarschijnlijk vooral negatieve verkeerseffecten. 

De grote vraag is hoe je voorkomt dat je een nieuwe snelweg naast de huidige 

snelweg aanlegt.

1B Bereikbaarheid beroepsvaart Geen invloed

2 Veiligheid Positief voor de verkeersveiligheid door toename snelheid icm inrichting weg.

3 Kosten Gemiddeld

4 Leefbaarheid Omdat weinig woningen aanwezig zijn nabij de snelweg en daar bovendien al veel 

infra aanwezig is, wordt de leefbaarheid niet veel beïnvloed.

5 Economie Positief voor bereikbaarheid en daarmee economische ontwikkeling.

6 Maatschappelijke uitvoerbaarheid Naar verwachting positief. 

7 Technische uitvoerbaarheid Lange doorlooptijd, relatief eenvoudig uitvoeringsproces. Ruimtelijke procedure/ 

aankoop gronden noodzakelijk.  Er lijken geen grote problemen qua inpassing.

8 Ruimtelijke kwaliteit Enigszins negatief, doorsnijding door aanleg van nieuwe infrastructuur. Gebied is 

echter al behoorlijk bebouwd (direct naast A12). 

9 Duurzaamheid Geen significante invloed

10 Bodemdaling Geen significante invloed

11 Water en klimaatadaptatie Geen significante invloed. Aandachtspunt is de Kievitsbloem. Deze bloem (met 

name) in dit unieke plekje in west Nederland.

12 Recreatie Aanpassen van fietsinfrastructuur 

13 Energie Geen significante invloed

Advies ten aanzien verdere beoordeling ☺
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12 –Verbreding N459 en VRI op de 

Fortuijnrotonde (Sweco variant 3)

Beschrijving van het idee Verbreding N459 en VRI op de Fortuijnrotonde (Sweco variant 3)

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Ja

Conclusie: Het idee wordt nader uitgewerkt op basis van de 13 criteria van het vastgestelde 

beoordelingskader (kwalitatieve beoordeling). Zie volgende bladzijde voor het resultaat.
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12 –Verbreding N459 en VRI op de 

Fortuijnrotonde (Sweco variant 3)

Criterium Toelichting

1A Bereikbaarheid wegverkeer Idee zal zorgen voor een betere doorstroming, maar de belangrijkste vraag is hoe 

bij het idee wordt omgegaan met het verkeer op en rondom de botrotonde, dat 

is op het moment de grootste bottleneck. Ook het fietsverkeer op deze plek 

verdient expliciete aandacht. Bij een heel grote verbreding is er het risico dat dit 

idee een veredelde Bodegravenboog wordt.

1B Bereikbaarheid beroepsvaart Geen invloed

2 Veiligheid Nader uit te werken. Expliciete aandacht voor fietsverkeer en oversteekbaarheid 

is nodig.

3 Kosten Beperkt – Gemiddeld

4 Leefbaarheid De oversteekbaarheid van de weg verslechtert in sterke mate. De hoeveelheid 

verkeer wordt erg hoog voor een provinciale weg, waardoor de leefbaarheid in 

de omgeving afneemt.

Daarnaast zal je op het stuk tussen de botrotonde en Fortuijnrotonde een aantal 

woningen moeten slopen en in de omgeving ruimte moeten vinden voor de 

vrijliggende fietspaden.

5 Economie Positief voor bereikbaarheid en daarmee economische ontwikkeling.

6 Maatschappelijke uitvoerbaarheid Naar verwachting positief, omdat het een (beperkte) verbetering betekent van het 

huidige knelpunt.

7 Technische uitvoerbaarheid Lange doorlooptijd, relatief eenvoudig uitvoeringsproces. Ruimtelijke procedure/ 

aankoop gronden noodzakelijk. Er lijken geen grote problemen qua inpassing.

8 Ruimtelijke kwaliteit Enigszins negatief, doorsnijding door uitbreiding van infrastructuur. Gebied is 

echter al behoorlijk bebouwd. 
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12 –Verbreding N459 en VRI op de 

Fortuijnrotonde (Sweco variant 3)

Criterium Toelichting

9 Duurzaamheid Geen significante invloed

10 Bodemdaling Geen significante invloed

11 Water en klimaatadaptatie Geen significante invloed

12 Recreatie Aanpassing van fietsinfrastructuur. 

13 Energie Geen significante invloed

Advies ten aanzien verdere beoordeling  Het gaat om beperkte lokale verbeteringen. Er zijn betere alternatieven zoals 

het verbeteren van de aansluiting A12-N11 (Bodegravenboog).
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13 – Doortrekken Reeuwijkse randweg naar 

Amaliabrug

Beschrijving van het idee Dit lost direct een deel van het knelpunt Gouwe Aquaduct op in het traject A12/N11 en maakt 

omleiden van het verkeer Gouda – Alphen via de route N11 ipv de N207 meer logisch en 

sneller.

RVW 1) ruimtelijke ingreep? Ja

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Ja

Conclusie: Het idee wordt nader uitgewerkt op basis van de 13 criteria van het vastgestelde 

beoordelingskader (kwalitatieve beoordeling). Bij de uitwerking wordt het idee gecombineerd 

met idee 11 omdat beiden sterk op elkaar lijken. Zie voor nadere toelichting idee 11.
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14 – Ongelijkvloerse kruising Reeuwijkse 

randweg / Bloemendaalseweg en gebiedsinpassing

Beschrijving van het idee Het is niet de bedoeling een aansluiting te maken tussen de autoluwe en landelijk bijzondere 

Bloemendaalseweg. Juist niet. Het autoluwe karakter van deze weg zou verder moeten worden 

versterkt. Dit evenals de functie van de fietsroute.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Ja

Conclusie: Het idee wordt nader uitgewerkt op basis van de 13 criteria van het vastgestelde 

beoordelingskader (kwalitatieve beoordeling). Zie volgende bladzijde voor het resultaat.
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14 – Ongelijkvloerse kruising Reeuwijkse 

randweg / Bloemendaalseweg en gebiedsinpassing

Criterium Toelichting

1A Bereikbaarheid wegverkeer Het idee is als onderdeel van de realisatie van een parallelstructuur A12. Met een 

ongelijkvloerse kruising wordt het verkeer op de parallelstructuur gescheiden 

van de Bloemendaalseweg. 

1B Bereikbaarheid beroepsvaart Geen invloed

2 Veiligheid Positieve invloed op verkeersveiligheid. Bloemendaalse weg wordt druk bereden 

door fietsers.

3 Kosten Gemiddeld- aanleg onderdoorgang, de randweg ligt al hoog. 

4 Leefbaarheid Leefbaarheid neemt toe.

5 Economie Invloed beperkt

6 Maatschappelijke uitvoerbaarheid Idee kan naar verwachting rekenen op positief draagvlak. 

7 Technische uitvoerbaarheid Bloemendaalse weg: Lokale aanpassingen, relatief eenvoudig en snel uit te 

voeren. 

Onderdoorgang: technisch redelijk complex, veel afstemming met stakeholders.

8 Ruimtelijke kwaliteit Naar verwachting ligt de parallelbaan al (deels) op hoogte. Extra invloed op 

ruimtelijke kwaliteit is beperkt.

9 Duurzaamheid Geen significante invloed

10 Bodemdaling Geen significante invloed

11 Water en klimaatadaptatie Geen significante invloed

12 Recreatie Geen significante invloed 

13 Energie Geen significante invloed

Advies ten aanzien verdere beoordeling  Als individuele maatregel heeft het idee geen wezenlijk positieve bijdrage. 

Het idee is wel kansrijk als onderdeel van de realisatie van een parallelstructuur 

A12  (zie idee 11 en 13). 
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15 – Omloopswetering als ontsluitingsweg 

Reeuwijk Dorp

Beschrijving van het idee Dit is een alternatief voor de Brugweg. Leidt het bestemmingsverkeer Reeuwijk Dorp e.o. weg 

van de N207 en uit het gebied. Leidt tot vermindering van verkeerdruk op de N207. Kan in 

combinatie met en zonder een eventueel doortrekken van de Reeuwijkse Randweg naar de 

Amaliabrug. De bodemgesteldheid van dit deel van het gebied is waarschijnlijk het beste deel 

van de polder om een alternatieve ontsluitingsweg voor Reeuwijk Dorp te realiseren.

(samen beschouwen met maatregel 42)

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Ja

Conclusie: Het idee wordt nader uitgewerkt op basis van de 13 criteria van het vastgestelde 

beoordelingskader (kwalitatieve beoordeling). Zie volgende bladzijde voor het resultaat.
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15 en 42 – Omloopswetering als 

ontsluitingsweg Reeuwijk Dorp

Criterium Toelichting

1A Bereikbaarheid wegverkeer Het idee bestaat uit het aanleggen van een soort “randweg” rondom het gebied, 

bestaande uit de A12, N11 en N207. Hierbij moet je echter wel gaan oppassen 

dat er geen alternatieve dwarsverbindingen ontstaan zoals deze 

Omloopswetering – Zwarteweg – Brugweg. Dat zou zorgen voor een grote 

doorgaande stroom door het gebied. Enige oplossing is een inrichting zoals bij de 

gemeente Houten: knippen in het midden en ook onderling verkeer dwingen via 

de randweg te rijden. 

1B Bereikbaarheid beroepsvaart Geen invloed

2 Veiligheid Positief voor de verkeersveiligheid door toename snelheid in combinatie met de 

inrichting van de weg.

3 Kosten Gemiddeld

4 Leefbaarheid Zonder aanvullende maatregelen neemt de leefbaarheid in het gebied af door 

sluipverkeer. Met aanvullende maatregelen wordt de Brugweg rustiger en gaat 

het verkeer (waaronder vrachtverkeer) over de gewenste routes met een betere 

leefbaarheid tot gevolg.

5 Economie Positief voor bereikbaarheid en daarmee economische ontwikkeling voor het 

gebied ten oosten van de Gouwe.

6 Maatschappelijke uitvoerbaarheid Naar verwachting positief. Bewoners dienen zich te realiseren dat aanvullende 

maatregelen om sluipverkeer te voorkomen nodig zijn en dat dat ook 

beperkingen voor bewoners kan betekenen.

7 Technische uitvoerbaarheid Lange doorlooptijd, relatief eenvoudig uitvoeringsproces. Ruimtelijke procedure/ 

aankoop gronden noodzakelijk.

8 Ruimtelijke kwaliteit Negatief, doorsnijding door aanleg van nieuwe infrastructuur.

9 Duurzaamheid Geen significante invloed

10 Bodemdaling Geen significante invloed. Maatregelen zijn nodig om de nieuwe weg in dit gebied 

met relatief veel bodemdaling aan te leggen.

11 Water en klimaatadaptatie Geen significante invloed

12 Recreatie Mogelijk aanpassen van fietsinfrastructuur

13 Energie Geen significante invloed

Advies ten aanzien verdere beoordeling ☺
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16 –Verbinding N11 met Fortuijnrotonde

Beschrijving van het idee Betreft een alternatieve N459. Verkeer in ieder geval in de richting Alphen – Gouda wordt niet 

meer over knelpunt Botrotonde geleid, maar rijdt via een nieuwe vloeiende bypass naar 

de Fortuijnrotonde. Te onderzoeken is of dit in de tegengestelde richting ook mogelijk is.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Ja

Conclusie: Het idee wordt nader uitgewerkt op basis van de 13 criteria van het vastgestelde 

beoordelingskader (kwalitatieve beoordeling). Zie volgende bladzijde voor het resultaat.
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16 –Verbinding N11 met Fortuijnrotonde

Criterium Toelichting

1A Bereikbaarheid wegverkeer Dit idee is een veredelde Bodegravenboog, met wel de nadelen (ruimtegebruik) 

en niet de voordelen (onbelemmerde doorstroming). De maatregel werkt 

bovendien slechts in één richting: van noord naar zuid. Het neemt wel het 

knelpunt van de Botrotonde weg, maar creëert een nieuw knelpunt bij de 

Fortuijnrotonde. Dat is dan weer oplosbaar met VRI of ongelijkvloerse kruising.

1A Bereikbaarheid beroepsvaart Geen invloed

2 Veiligheid Positief voor de verkeersveiligheid 

3 Kosten Hoog

4 Leefbaarheid Door extra verkeer en meer asfalt wordt de omgeving minder leefbaar.

5 Economie Positief voor bereikbaarheid en daarmee economische ontwikkeling.

6 Maatschappelijke uitvoerbaarheid Naar verwachting positief omdat het een oplossing is van het knelpunt 

aansluiting N11-N459

7 Technische uitvoerbaarheid Lange doorlooptijd, relatief eenvoudig uitvoeringsproces. Ruimtelijke procedure/ 

aankoop gronden noodzakelijk.  

8 Ruimtelijke kwaliteit Beperkt negatief, doorsnijding door aanleg van nieuwe infrastructuur echter in 

nabijheid van andere infrastructuur. 

9 Duurzaamheid Geen significante invloed

10 Bodemdaling Geen significante invloed. 

11 Water en klimaatadaptatie Geen significante invloed

12 Recreatie Mogelijk aanpassen van fietsinfrastructuur 

13 Energie Geen significante invloed

Advies ten aanzien verdere beoordeling  er zijn betere alternatieven (Bodegravenboog)
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17 –Verdubbeling oprit N11/A12 richting 

Utrecht

Beschrijving van het idee Doet de filedruk richting Utrecht op de N11 afnemen. Dit waarschijnlijk in combinatie met een 

VRI, waarvoor in ieder geval een betere dosering van verkeer van de N11 naar de A12 gaat 

ontstaan en de knoop N11/A12 beter kan functioneren. Ook m.b.t. eventueel extra te 

verwerken verkeer uit het Gouwegebied.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Ja

Conclusie: Het idee wordt nader uitgewerkt op basis van de 13 criteria van het vastgestelde 

beoordelingskader (kwalitatieve beoordeling). Zie volgende bladzijde voor het resultaat.
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17 –Verdubbeling oprit N11/A12 richting 

Utrecht

Criterium Toelichting

1A Bereikbaarheid wegverkeer Als losstaande maatregel kan dit idee een bijdrage leveren aan de 

doorstroomproblematiek op de afrit N11/A12 richting Utrecht. 

1B Bereikbaarheid beroepsvaart Geen invloed

2 Veiligheid Positief voor de verkeersveiligheid 

3 Kosten Gemiddeld

4 Leefbaarheid Beperkte invloed

5 Economie Beperkte invloed

6 Maatschappelijke uitvoerbaarheid Naar verwachting positief 

7 Technische uitvoerbaarheid Lange doorlooptijd, relatief eenvoudig uitvoeringsproces. Ruimtelijke procedure/ 

aankoop gronden noodzakelijk.  

8 Ruimtelijke kwaliteit Beperkt negatief, doorsnijding door aanleg van nieuwe infrastructuur echter in 

nabijheid van andere infrastructuur. 

9 Duurzaamheid Geen significante invloed

10 Bodemdaling Geen significante invloed. 

11 Water en klimaatadaptatie Geen significante invloed

12 Recreatie Geen significante invloed 

13 Energie Geen significante invloed

Advies ten aanzien verdere beoordeling Het idee levert een bijdrage aan oplossen van het knelpunt. Het betreft 

echter een rijksweg en het idee is mee te nemen in de aanpak van de N11/ A12 

problematiek.
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18 – Eenrichtingsverkeer maken hefbrug 

Waddinxveen

Beschrijving van het idee In oostelijke richting de hefbrug eenrichtingsverkeer maken. De opritten en afslagen om 

westelijke richting naar het dorp toe laten vervallen. Het verkeer naar Waddinxveen centrum 

omleiden via de Coenecoopbrug en de Amaliabrug. Naast de uitgaande rijstrook kan een 

fietspad voor de snelfietsroute worden gelegd.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Ja

Conclusie: Het idee wordt nader uitgewerkt op basis van de 13 criteria van het vastgestelde 

beoordelingskader (kwalitatieve beoordeling). Zie volgende bladzijde voor het resultaat.
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18 – Eenrichtingsverkeer maken hefbrug 

Waddinxveen

Criterium Toelichting

1A Bereikbaarheid wegverkeer De doorstroming en verkeersveiligheid zullen veel baat hebben bij dit idee, de 

ene richting past immers makkelijk over de brug en ook de fietsers krijgen dan 

veel ruimte. Het zorgt echter voor grote omrijbewegingen. Als deze brug 

éénrichting wordt, is aan te bevelen dit met beide bruggen te doen om op beide 

bruggen de doorstroming ideaal te laten zijn. De afweging is dus lokale 

bereikbaarheid ten opzichte van doorstroming en verkeersveiligheid.

1B Bereikbaarheid beroepsvaart Geen significante invloed

2 Veiligheid Positieve invloed op verkeersveiligheid

3 Kosten Beperkt

4 Leefbaarheid De hoeveelheid verkeer zal afnemen, maar de constante stroom vanuit één 

richting is weer moeilijker over te steken. Aantal gereden kilometers zullen 

toenemen. Positieve en negatieve effecten vallen tegen elkaar weg.

5 Economie Lokale bereikbaarheid neemt af, dit is negatief voor de lokale economie.

6 Maatschappelijke uitvoerbaarheid Naar verwachting negatief, de lokale bereikbaarheid neemt sterk af.

7 Technische uitvoerbaarheid Lokale aanpassingen, relatief eenvoudig en snel uit te voeren. Inpasbaarheid is 

goed.

8 Ruimtelijke kwaliteit Geen significante invloed 

9 Duurzaamheid Geen significante invloed

10 Bodemdaling Geen significante invloed

11 Water en klimaatadaptatie Geen significante invloed

12 Recreatie Geen significante invloed

13 Energie Geen significante invloed

Advies ten aanzien verdere beoordeling  Enorme impact op netwerk, lokale bereikbaarheid neemt af.
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19 – Wegleiden doorgaand verkeer, aanpassen 

bewegwijzering op rotondes Nieuwe Gouwe OZ 

en Henegouwerweg tussen Gouda en Waddinxveen

Beschrijving van het idee Doorgaand verkeer Gouda – Alphen leiden via A12 en N11, mogelijk via de doorgetrokken 

Reeuwijkse randweg.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Nee. Het idee gaat over bewegwijzering en wordt meegenomen als voorstel voor het reguliere 

verkeersmanagement.

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

N.v.t, het idee betreft geen ruimtelijke ingreep en is dus niet vergelijkbaar met de bestaande 26 

BBG maatregelen.

Conclusie: Het idee wordt meegenomen als kans voor korte termijn oplossingen in het reguliere beheer 

en onderhoud.
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20 – Dynamisch verwijzen

Beschrijving van het idee Borden en dynamische verwijzingen (DRIPS) doorgaand verkeer N207 via (vanaf Waddinxveen) 

Coenecoopbrug / Amaliabrug via A12/N11 (en dus niet door het Gouwe Aquaduct). 

In de sessie van 11 september 2019 is opgemerkt dat in BBG tot nu toe met een statisch 

verkeersmodel is gewerkt. Ook de maatregelen zijn fysiek. Echter ook dynamische maatregelen 

werken en meten daarvan is relevant.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Nee. Het idee gaat over bewegwijzering en wordt meegenomen als voorstel voor het reguliere 

verkeersmanagement

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

N.v.t, het idee betreft geen ruimtelijke ingreep en is dus niet vergelijkbaar met de bestaande 26 

BBG maatregelen.

Conclusie: Het idee wordt meegenomen als kans voor korte termijn oplossingen in het reguliere beheer 

en onderhoud.
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21 – Keerrotondes op N207

Beschrijving van het idee Keerrotondes

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Ja

Conclusie: Het idee wordt nader uitgewerkt op basis van de 13 criteria van het vastgestelde 

beoordelingskader (kwalitatieve beoordeling). Zie volgende bladzijde voor het resultaat.
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21 – Keerrotondes op N207

Criterium Toelichting

1A Bereikbaarheid wegverkeer De doorstroming en verkeersveiligheid op de noord-zuid verbinding van de 

N207 hebben baat bij dit idee, nu ontstaat er file op de N207, komende vanuit 

de richting Alphen a/d/ Rijn tijdens de spits doordat de afrit naar Boskoop vol 

stroomt. Het probleem verschuift zich naar verwachting. Het idee betekent in 

de spits een de toename van het verkeer op de rotonde Gouwedreef en een 

toename van het verkeer op  de afrit Boskoop (komende vanuit Waddinxveen) 

met kans op congestie op de N207.  

1B Bereikbaarheid beroepsvaart Geen significante invloed

2 Veiligheid Neutrale invloed op verkeersveiligheid

3 Kosten Beperkt

4 Leefbaarheid Positieve en negatieve effecten vallen tegen elkaar weg.

5 Economie Positieve en negatieve effecten vallen tegen elkaar weg.

6 Maatschappelijke uitvoerbaarheid Naar verwachting negatief.

7 Technische uitvoerbaarheid Aanleg dynamisch systeem

8 Ruimtelijke kwaliteit Geen significante invloed 

9 Duurzaamheid Geen significante invloed

10 Bodemdaling Geen significante invloed

11 Water en klimaatadaptatie Geen significante invloed

12 Recreatie Geen significante invloed

13 Energie Geen significante invloed

Advies ten aanzien verdere beoordeling  Er zijn betere alternatieven. 



43

22 – Smart Mobility

Beschrijving van het idee Geen infra maar juiste moderne technieken.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Nee. Het idee gaat over Smart Mobilty en wordt meegenomen als voorstel voor het reguliere 

verkeersmanagement

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

N.v.t, het idee betreft geen ruimtelijke ingreep en is dus niet vergelijkbaar met de bestaande 26 

BBG maatregelen.

Conclusie: Het idee wordt meegenomen als kans voor korte termijn oplossingen in het reguliere beheer 

en onderhoud.
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23 – Fietsverbinding Gouda-Bodegraven-

Woerden-Utrecht

Beschrijving van het idee Er zijn plannen voor een fietsroute Gouda – Bodegraven – Woerden – Utrecht. Deze fietsroute 

loopt grotendeels door het projectgebied en zou daarmee ook een maatregel in het pakket 

kunnen zijn. Het belangrijkste raakvlak van deze maatregel is het deel ter hoogte van de 

Bodegravenboog en de huidige kluifrotonde. Bij de kluifrotonde krijgt fietsverkeer nu veelal 

voorrang, wat de doorstroming vermindert. Daarnaast is de situatie niet heel verkeersveilig. De 

gemeente zou hier graag een fietstunnel zien. Fietspad is in het verlengde van de routes 

Zoetermeer-Gouda. Vanaf Gouda: Bloemendaalseweg, langs Reeuwijkse randweg en N459, naar 

de kruising N11 (Botrotonde), Broekveldselaan, oversteek bedrijventerrein Grote Wetering, 

Boerderijweg, Nieuwerbrug, Woerden.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Ja

Conclusie: Het idee wordt nader uitgewerkt op basis van de 13 criteria van het vastgestelde 

beoordelingskader (kwalitatieve beoordeling). (samen met idee 28) Zie volgende bladzijde voor 

het resultaat.
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23 en 28 – Fietsverbinding Gouda-Bodegraven-

Woerden-Utrecht

Criterium Toelichting

1A Bereikbaarheid wegverkeer Dit idee verbetert vooral de verkeersveiligheid van de fietser, maar kan op 

diverse plekken ook voor de verbetering van de doorstroming van het 

autoverkeer zorgen. Vooral een ongelijkvloerse kruising van het fietsverkeer in de 

omgeving van de botrotonde en daarmee het verwijderen van de fietsoversteken 

op de botrotonde kan een grote verbetering betekenen voor zowel de 

verkeersveiligheid als voor de doorstroming. Als het fietsverkeer over de 

botrotonde moet gaan (geen ongelijkvloerse kruisingen) zal dit een negatieve 

impact hebben op de bereikbaarheid van het wegverkeer. De verbinding moet 

vooral gezien worden als een snelle verbinding Gouda – Bodegraven en eventueel 

Bodegraven – Woerden, maar op langere afstanden kan je niet verwachten dat 

fietsers van Gouda naar Utrecht gaan fietsen. Verbinding Gouda-Bodegraven lijkt 

daarbij het meeste potentie te hebben. Aantakkingen vanuit Waddinxveen en 

Boskoop zouden de maatregel kunnen versterken.

1B Bereikbaarheid beroepsvaart Geen significante invloed

2 Veiligheid Positieve invloed op verkeersveiligheid

3 Kosten Gemiddeld-Hoog (afhankelijk van het aantal ongelijkvloerse kruisingen)

4 Leefbaarheid Door betere oversteekbaarheid (uitgaande van ongelijkvloers kruisen) en goede 

doorstroming van de fiets neemt de leefbaarheid toe.

5 Economie Geen significante invloed

6 Maatschappelijke uitvoerbaarheid Naar verwachting positief

7 Technische uitvoerbaarheid Basisstructuur voor fietsverbinding al aanwezig. 

Kruising bij botrotonde: Er is sprake van een complexe en kostbare 

ongelijkvloerse  langzaamverkeersverbinding thv de kluifrotonde. Een oplossing a 

la berekuil kan soelaas bieden. Funderingsconstructies kunnen hierin in de weg 

zitten. Ook is inpasbaarheid lastig N11-N459. 

-Er is commitment nodig van veel partijen zoals het Rijkswaterstaat,  gemeenten, 

provincie en grondeigenaren. 

8 Ruimtelijke kwaliteit Geen significante invloed 
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23 en 28 – Fietsverbinding Gouda-Bodegraven-

Woerden-Utrecht

Criterium Toelichting

9 Duurzaamheid Geen significante invloed

10 Bodemdaling Geen significante invloed

11 Water en klimaatadaptatie Geen significante invloed

12 Recreatie Positieve invloed

13 Energie Geen significante invloed

Advies ten aanzien verdere beoordeling ☺ De provincie Zuid-Holland is al met de eerste verkenning naar de route 

Bodegraven-Gouda bezig. Zij zien deze verbinding als kansrijk en hebben 

vooralsnog de intentie om juist de kernen met elkaar te verbinden. Een mogelijk 

tracé wordt via de rotondes gezocht.
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24 – Autoluw maken Bloemendaalseweg deel 

Waddinxveen

Beschrijving van het idee De Bloemendaalseweg in Gouda is al jaren omgevormd tot autoluwe weg, waar alleen het 

bestemmingsverkeer is toegelaten. Hierdoor is een succesvolle fietsroute ontstaan. Vanaf de 

Groenhovenweg tot aan de kruising Zwarteweg/Reewal is echter nog een situatie waarin 

doorgaand autoverkeer is toegestaan. Anders dan een totale omvorming tot fietspad kan een 

belangrijke verbetering voor de fietsers ontstaan door de route – net als in Gouda – alleen 

toegankelijk te maken voor autoverkeer dat bestemmingsverkeer is.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Ja

Conclusie: Het idee wordt nader uitgewerkt op basis van de 13 criteria van het vastgestelde 

beoordelingskader (kwalitatieve beoordeling). Zie volgende bladzijde voor het resultaat.
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24 – Autoluw maken Bloemendaalseweg deel 

Waddinxveen

Criterium Toelichting

1A Bereikbaarheid wegverkeer Betreft een maatregel met lokale effecten gericht op het fietsverkeer. 

Bereikbaarheid wegverkeer neemt door de maatregel af, de Bloemendaalse weg 

wordt alleen toegankelijk gemaakt voor bestemmingsverkeer. Dit is lastig 

handhaafbaar. 

1B Bereikbaarheid beroepsvaart Geen significante invloed

2 Veiligheid Positieve invloed op verkeersveiligheid, Bloemendaalse weg wordt autoluw 

gemaakt wat positief is voor de fietsveiligheid. 

3 Kosten Beperkt

4 Leefbaarheid Leefbaarheid neemt toe door afname autoverkeer

5 Economie Geen significante invloed

6 Maatschappelijke uitvoerbaarheid Naar verwachting positief, de Bloemendaalse weg is een drukke fietsroute.

7 Technische uitvoerbaarheid Lokale aanpassingen, relatief eenvoudig en snel uit te voeren. 

8 Ruimtelijke kwaliteit Geen significante invloed 

9 Duurzaamheid Geen significante invloed

10 Bodemdaling Geen significante invloed

11 Water en klimaatadaptatie Geen significante invloed

12 Recreatie Geen significante invloed

13 Energie Geen significante invloed

Advies ten aanzien verdere beoordeling  De maatregel heeft alleen lokaal effecten en draagt daarom onvoldoende bij 

aan de BBG doelen. 
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25 – Fietsroute Gouda-Alphen aan den Rijn

Beschrijving van het idee Fietsroute over autoluwe wegen tussen Gouda en Alphen aan den Rijn via de Middelburgseweg en 

Zwammerdam. In het verlengde van de autoluwe Bloemendaalseweg in Gouda kan een fietsroute over 

autoluwe wegen door het prachtige groene landschap ten oosten van de Gouwe worden gerealiseerd. 

De Middelburgseweg, Wijkdijk en Voshol kan goed worden doorgefietst. Een veilige oversteek over de 

N11 is er met het viaduct over de N11, waarna via de Steekterweg een veilige en logische route naar 

centrum Alphen kan worden aangelegd via de hefbrug. Route: Gouda centrum, Bloemendaalseweg, 

Zwarteweg, Middelburgseweg, Wijkdijk, Voshol, J.C. Hoogendoornlaan, Spoorlaan, Viaduct over N11, 

Zwammerdam, Steekterweg, Hefbrug Alphen aan den Rijn. Vergroot de bereikbaarheid per fiets in een 

groot gebied tussen Gouda en Alphen aan den Rijn. Verhoogt de fietsveiligheid in het gebied. Dit in het 

bijzonder voor de grote aantallen scholieren die de route elke dag nemen. Aantrekkelijke fietsroute die 

bijdraagt aan de beleving van het landschap en past bij het landelijke karakter en de natuurwaarden van 

het gebied. Route via een reeds bestaande logische kruising over de N11, die voor een route langs N207 

ter hoogte van het Alpherium problematisch zal zijn. De route is als variant aangereikt door de 

inwoners van de Middelburgseweg. Hiervoor zijn al meer dan 130 steunverklaring en getekend. De 

route kan het recreatief economische karakter van het gebied sterk doen toenemen. De fietsontsluiting 

is een verrijking van het gebied en brengt voor de stedelijke omgeving (Gouda) het groene gebied 

dichterbij.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Nee. Bij de bestaande 26 maatregelen zitten al noord-zuid routes tussen Gouda en Alphen.

Conclusie: Het idee wordt meegenomen als optie voor verrijking van noord-zuid fietsroutes (waaronder 

idee 29) die horen bij de bestaande 26 maatregelen uit fase 1.
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26 – Fietsroute Gouda-Zoetermeer 

onderlangs tracé A12

Beschrijving van het idee Traject snelfietsroute buiten de bebouwde kom, onderlangs tracé A12 via de Otweg naar de 

Henegouwerweg N207 zuid naar de Hefbrug Waddinxveen. Zorgt er voor dat de Brugweg

toegankelijk blijft voor het huidige verkeer. Een fietsroute past goed bij het karakter van het 

gebied van de polder Bloemendaal. De route sluit aan op een te ontwikkelen mogelijke 

snelfietsroute Gouda - Utecht via Bodegraven. De route kan mogelijk worden gecombineerd 

met in het landschap ingepaste maatregelen voor versterking van het gebruik van de Amaliabrug. 

De route kan worden gecombineerd met een afschalen van de N207 Zuid Hengouwerweg

(door verbeding van het fietspad langs dit tracé).

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Ja

Conclusie: Het idee wordt nader uitgewerkt op basis van de 13 criteria van het vastgestelde 

beoordelingskader (kwalitatieve beoordeling). Zie volgende bladzijde voor het resultaat.
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Criterium Toelichting

1A Bereikbaarheid wegverkeer Het idee betreft een deel van de fietsroute tussen Gouda en Zoetermeer, 

namelijk onderlangs tracé A12 via de Otweg naar de Henegouwerweg N207 

zuid naar de Hefbrug Waddinxveen. Het idee is een maatregel met lokale 

effecten gericht op het fietsverkeer. De fietsroute is grotendeels al aanwezig, 

betreft daarmee lokale aanpassingen. Naar verwachting zal het idee geen invloed 

hebben op de fietsersstromen op de Brugweg. Geen significante invloed op de 

bereikbaarheid van het wegverkeer. 

1B Bereikbaarheid beroepsvaart Geen significante invloed

2 Veiligheid Geen significante invloed

3 Kosten Beperkt

4 Leefbaarheid Geen significante invloed

5 Economie Geen significante invloed

6 Maatschappelijke uitvoerbaarheid Naar verwachting positief.

7 Technische uitvoerbaarheid Lokale aanpassingen, relatief eenvoudig en snel uit te voeren. 

8 Ruimtelijke kwaliteit Geen significante invloed 

9 Duurzaamheid Geen significante invloed

10 Bodemdaling Geen significante invloed

11 Water en klimaatadaptatie Geen significante invloed

12 Recreatie Geen significante invloed

13 Energie Geen significante invloed

Advies ten aanzien verdere beoordeling ☺

26 – Fietsroute Gouda-Zoetermeer 

onderlangs tracé A12
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27 – Fietsroute Gouda-Zoetermeer 

via Baarsjeskade

Beschrijving van het idee Traject vanaf Gouda via Bloemendaalseweg naar Baarsjeskade. De Baarsjeskade verlengen naar 

Henegouwerweg en verder naar de Hefbrug Waddinxveen. Dit zorgt er voor dat de Brugweg

toegankelijk blijft voor het huidige verkeer. Een fietsroute past goed bij het karakter van het 

gebied van de polder Bloemendaal. De route sluit aan op een te ontwikkelen mogelijke 

snelfietsroute Gouda - Utecht via Bodegraven. De route kan wellicht goed worden gerealiseerd 

langs de grens van de Polder Bloemendaal (Gebied Stichting Weids Bloemendaal) en enkele 

kwekerijen en particuliere gronden achter de bebouwing van de Zwarteweg/ Brugweg. Er kan 

een vertakking worden gemaakt naar Waddinxveen en Zoetermeer over de hefbrug en een 

afslag naar de Middelburgseweg voor de alternatieve route naar Alphen aan den Rijn.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Ja

Conclusie: Het idee wordt nader uitgewerkt op basis van de 13 criteria van het vastgestelde 

beoordelingskader (kwalitatieve beoordeling). Zie volgende bladzijde voor het resultaat.
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Criterium Toelichting

1A Bereikbaarheid wegverkeer Betreft een maatregel met lokale effecten gericht op het fietsverkeer. Zorgt 

voor scheiding fiets en autoverkeer op de Brugweg. Afhankelijk van de 

uitwerking van het idee ook scheiding van fiets- en autoverkeer op de 

Bloemendaalse weg.

1B Bereikbaarheid beroepsvaart Geen significante invloed

2 Veiligheid Positieve invloed op verkeersveiligheid.

3 Kosten Beperkt

4 Leefbaarheid Leefbaarheid neemt toe door afname autoverkeer

5 Economie Geen significante invloed

6 Maatschappelijke uitvoerbaarheid Naar verwachting neutraal. Grondaankopen zijn nodig.

7 Technische uitvoerbaarheid Deels nieuwe fietsroute achter bebouwing Zwarteweg/Brugweg door 

Bloemendaalse polder. Rekening dient te worden gehouden met lange 

zettingsperioden of gebruik lichte ophoogmaterialen. Grondaankopen zijn 

nodig.

8 Ruimtelijke kwaliteit De route kan wellicht goed worden gerealiseerd langs de grens van de Polder 

Bloemendaal (Gebied Stichting Weids Bloemendaal) en enkele kwekerijen en 

particuliere gronden achter de bebouwing van de Zwarteweg/ Brugweg.

9 Duurzaamheid Geen significante invloed

10 Bodemdaling Geen significante invloed

11 Water en klimaatadaptatie Geen significante invloed

12 Recreatie Geen significante invloed

13 Energie Geen significante invloed

Advies ten aanzien verdere beoordeling ☺

27 – Fietsroute Gouda-Zoetermeer 

via Baarsjeskade
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28 – Ongelijkvloerse fietsoversteek N11 / 

Botrotonde bij Bodegraven

Beschrijving van het idee De Botrotonde is een drukke en meer dan belast knooppunt in de N11/A12-verbinding. 

Vanwege de fietsveiligheid en de doorstroming op de Botrotonde is een ongelijkvloerse 

fietsoversteek een vurige wens voor het huidige verkeer. Een ongelijkvloerse fietsoversteek 

N459 en N11 is ook een logisch onderdeel van een snelfietsverbinding Gouda-Woerden-

Utrecht via Bodegraven. Het fietsverkeer over de Botrotonde is een van de belemmeringen van 

de doorstroming van het verkeer op de knoop N11/A12. Een ongelijkvloerse fietsoversteek bij 

de Botrotonde draagt bij aan de doorstroming van het verkeer op de knoop N11/A12.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Nee. De maatregel lijkt op maatregelen voor nieuwe fietsroute die al onderdeel uitmaken van 

BBG. Het idee wordt daarom meegenomen als verrijking om deze bestaande maatregelen te 

optimaliseren.

Conclusie: Het idee wordt meegenomen als optie voor verrijking van fietsroutes die al horen bij de 

bestaande 26 maatregelen uit fase 1. (zie ook idee 23)
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29 – Fietsroute over Middelburgseweg

Beschrijving van het idee Een fietsroute over de Middelburgseweg. Dit zou kunnen dienen als alternatief voor de route 

langs de N207 en het heeft een recreatieve waarde.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Ja

Conclusie: Het idee wordt nader uitgewerkt op basis van de 13 criteria van het vastgestelde 

beoordelingskader (kwalitatieve beoordeling). Zie volgende bladzijde voor het resultaat.
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29 (en 25)– Fietsroute over Middelburgseweg

Criterium Toelichting

1A Bereikbaarheid wegverkeer Dit idee zou als extra noord-zuid route kunnen fungeren en realiseert samen 

met de route langs de N207 een ladderstructuur: een dubbele mogelijk voor het 

fietsverkeer in noord-zuid richting. 

De route is een aantrekkelijkere noord-zuid route dan de route langs de N207, 

waardoor mensen wellicht verleid kunnen worden de fiets te nemen in plaats van 

de auto. Naar verwachting geldt dit vooral voor recreatieve fietsers. 

Verbetert vooral de verkeersveiligheid van de fietser, maar kan op diverse 

plekken ook voor de verbetering van de doorstroming van het autoverkeer 

zorgen. 

1B Bereikbaarheid beroepsvaart Geen significante invloed

2 Veiligheid Positieve invloed op (fiets) verkeersveiligheid

3 Kosten Beperkt

4 Leefbaarheid Door betere oversteekbaarheid (uitgaande van ongelijkvloers kruisen) en goede 

doorstroming van de fiets neemt de leefbaarheid toe.

5 Economie Geen significante invloed

6 Maatschappelijke uitvoerbaarheid Naar verwachting positief

7 Technische uitvoerbaarheid Basisstructuur voor fietsverbinding al aanwezig. Relatief eenvoudig aan te leggen.   

8 Ruimtelijke kwaliteit Om een breed fietspad aan te leggen zijn aanpassingen in het landschap nodig 

(dempen sloten, aanleg nieuwe sloten).  

9 Duurzaamheid Geen significante invloed

10 Bodemdaling Geen significante invloed

11 Water en klimaatadaptatie Geen significante invloed

12 Recreatie Positieve invloed

13 Energie Geen significante invloed

Advies ten aanzien verdere beoordeling ☺
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30 – Dynamische oplossingen voor de 

capaciteit op de Gouwe

Beschrijving van het idee Dynamische oplossingen voor de capaciteit op de Gouwe.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Nee. Het idee gaat over dynamische (slimme) oplossingen en wordt meegenomen als voorstel 

voor het reguliere vaarwegmanagement.

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

N.v.t, het idee betreft geen ruimtelijke ingreep en is dus niet vergelijkbaar met de bestaande 26 

BBG maatregelen.

Conclusie: Het idee wordt meegenomen als kans voor korte termijn oplossingen in het reguliere beheer 

en onderhoud.
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31 – Sloepenroutes netwerktoets

Beschrijving van het idee Er is een Regionale netwerktoets sloepennetwerk. De sloepenroutes hiermee vergelijken en 

eventueel aanpassen.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Nee. Bij de 26 bestaande BBG maatregelen zitten al diverse sloepenroutes. Deze worden al 

getoetst aan de regionale netwerktoets.

Conclusie: Het idee wordt niet verder beschouwd.
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32 – Hefbruggen minder open in de spits

Beschrijving van het idee Door de hefbruggen in de spits af te sluiten of de openingen te verminderen kan het verkeer 

beter en sneller doorstromen.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Nee. In fase 1 van BBG is dit idee beschouwd en onderbouwd afgevallen vanwege het belang 

voor een goede doorstroming voor de scheepvaart. Overigens heeft de eerste fase van BBG al 

geresulteerd in de maatregel om de hefbruggen in de spits niet te openen voor alleen 

recreatievaart en geclusterd varen in te voeren.

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Ja

Conclusie: Het idee wordt niet verder beschouwd.
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33 – Geclusterd varen (blauwe golf)

Beschrijving van het idee Door de plezier en/of binnenvaart geclusterd te laten varen wordt het aantal brugopeningen 

gereduceerd. Mogelijk dat een rapport hierover aanwezig is.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Nee. Het idee gaat over aanpassing van het huidige vaarweg-beheer. Het idee wordt 

meegenomen als voorstel voor het reguliere vaarwegmanagement.

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

N.v.t, het idee betreft geen ruimtelijke ingreep en is dus niet vergelijkbaar met de bestaande 26 

BBG maatregelen.

Conclusie: Het idee wordt meegenomen als kans voor korte termijn oplossingen in het reguliere beheer 

en onderhoud. Het idee is al deels onderzocht d.m.v. een pilot.
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34 – Brugwachters terug op de brug

Beschrijving van het idee De brugwachter kan ter plaatse sneller en adequater handelen waardoor de brug korter en 

sneller open en dicht kan.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Nee. Het idee wordt meegenomen als voorstel voor het reguliere vaarwegmanagement

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

N.v.t, het idee betreft geen ruimtelijke ingreep en is dus niet vergelijkbaar met de bestaande 26 

BBG maatregelen.

Conclusie: Het idee wordt meegenomen als kans voor korte termijn oplossingen in het reguliere beheer 

en onderhoud.
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35 – Tol heffen op zeilschepen die gebruik 

maken van de staande mast route

Beschrijving van het idee Door 150 euro tol te heffen zullen schepen geen of minder gebruik maken van de hefbruggen 

waardoor de verkeersdruk afneemt.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Nee. Het idee wordt meegenomen als voorstel voor het reguliere vaarwegmanagement

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

N.v.t, het idee betreft geen ruimtelijke ingreep en is dus niet vergelijkbaar met de bestaande 26 

BBG maatregelen.

Conclusie: Het idee wordt meegenomen als kans voor korte termijn oplossingen in het reguliere beheer 

en onderhoud.
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36 – Bord met openingstijden bij de brug 

zetten. Venstertijden bruggen met duidelijke 

openingstijden ……. per dag 

Beschrijving van het idee Als de openingstijden bekend worden dan kan het verkeer mogelijk een andere route kiezen of 

later of eerder vertrekken.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Nee. Het idee wordt meegenomen als voorstel voor het reguliere vaarwegmanagement

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

N.v.t, het idee betreft geen ruimtelijke ingreep en is dus niet vergelijkbaar met de bestaande 26 

BBG maatregelen.

Conclusie: Het idee wordt meegenomen als kans voor korte termijn oplossingen in het reguliere beheer 

en onderhoud.
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37 – Nieuw roll on, roll off systeem voor de 

containers over de Gouwe

Beschrijving van het idee De Gouwe verbreden is geen optie – ivm de bebouwing is Boskoop – er blijft een 15m brede 

bottleneck bestaan. Maak een tracé waarbij containers in een constante stroom als een soort 

treintje gekoppeld naar het Alpherium gaan. Zo hoeven de bruggen niet zo vaak meer open en 

Heineken kan mee financieren. Het is goed voor het milieu. Een nieuw soort roll on, roll off 

systeem.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Nee. Het idee wordt meegenomen als voorstel voor het reguliere vaarwegmanagement.

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

N.v.t, het idee betreft geen ruimtelijke ingreep en is dus niet vergelijkbaar met de bestaande 26 

BBG maatregelen.

Conclusie: Het idee wordt meegenomen als kans voor korte termijn oplossingen in het reguliere beheer 

en onderhoud.
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38 – Containers via spoor i.p.v. over het water

Beschrijving van het idee Via het spoor van en naar het Alpherium i.p.v. per schip. Scheelt veel vertraging omdat bruggen 

niet meer open hoeven.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Nee. Het gaat om afspraken met vervoerders en niet om een ruimtelijke ingrepen.

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Nee. In fase 1 is goederenvervoer over de lijn Gouda – Alphen afgevallen met als reden: “De 

fundering van de spoorlijn tussen Alphen en Gouda op slappe grond is ongeschikt voor zware 

goederentreinen. Het betreft bovendien grotendeels enkelspoor waarop al een kwartiersdienst

voor personenvervoer zit. Versteviging van de fundering en uitbreiding van het spoor is als te 

ingrijpend en kostbaar aangemerkt. Via Leiden en Den Haag naar Rotterdam werd als te in-

grijpend aangemerkt, gezien de stedelijke dichtheid en drukte op het spoor”.

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

N.v.t, het idee betreft geen ruimtelijke ingreep en is dus niet vergelijkbaar met de bestaande 26 

BBG maatregelen.

Conclusie: Het idee wordt niet verder beschouwd.
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39 – Recreatievaart alleen ‘s nachts laten varen 

en in colonne (net als in Amsterdam)

Beschrijving van het idee Zo wordt het aantal brugopeningen verminderd en exclusief voor beroepsvaart overdag 

(economie)

RVW 1) ruimtelijke ingreep? Nee. Het idee wordt meegenomen als voorstel voor het reguliere vaarwegmanagement

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

N.v.t, het idee betreft geen ruimtelijke ingreep en is dus niet vergelijkbaar met de bestaande 26 

BBG maatregelen.

Conclusie: Het idee wordt meegenomen als kans voor korte termijn oplossingen in het reguliere beheer 

en onderhoud.
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40 – Blokgebied instellen (varen met marifoon)

Beschrijving van het idee Alleen toestemming om te varen bij aanmelding via marifoon.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Nee. Het idee wordt meegenomen als voorstel voor het reguliere vaarwegmanagement.

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

N.v.t, het idee betreft geen ruimtelijke ingreep en is dus niet vergelijkbaar met de bestaande 26 

BBG maatregelen.

Conclusie: Het idee wordt meegenomen als kans voor korte termijn oplossingen in het reguliere beheer 

en onderhoud.
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41 - Omleggen Gouwe 

Beschrijving van het idee Het verplaatsen van de Gouwe naar de oostelijke richting om het dorp Boskoop heen. De 

huidige route wordt dan omgezet in een route met recreatieve bestemming waar ook o.a. 

drijvende woningen kunnen worden gebouwd.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Nee, het idee is in fase 1 beschouwd en afgevallen met als reden: “Niet

realistisch, onder andere vanwege hoge kosten, grondaankoop, vernietiging

van het landschap, verzilting en verschillende waterpeilen.”

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Ja

Conclusie: Het idee wordt niet verder beschouwd.
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42 - Nieuwe verbinding Bodegraven 

Reeuwijk/A12 

Beschrijving van het idee Een nieuwe verbinding tussen de bestaande T-kruising Zwarteweg/Reewal/Bloemendaalseweg in 

de gemeente Bodegraven - Reeuwijk en de A12 langs de omloopswetering op de 

Baarsjeskade. (nu ligt daar een fietspad) Of via het water van de omloopswetering en dan 

aansluiten op de rotonde nieuwdorperweg. Een lengte van slechts 1,1 km. (samen beschouwen 

met alternatief 15).

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Nee, het idee is in fase 1 beschouwd en afgevallen met als reden: “Dit vergt een doorsnijding 

van een gebied met hoge landschappelijke en natuurlijke waarden met bovendien 

gecompliceerde extra aansluiting(en) op de rijkswegen”.

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Ja

Conclusie: Het idee wordt niet apart verder beschouwd, maar samen met idee 15, zie aldaar.
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43 - alternatief brugdek voor de hefbruggen

Beschrijving van het idee Is het mogelijk om een reservebrugdeel te maken voor de drie bruggen in onze regio. Dan heb 

je in een week tijd weer een goed brugdeel.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Nee. Het gaat om een voorstel voor een extra brugdeel.

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Ja

Conclusie: Het idee wordt meegenomen als kans voor korte termijn oplossingen in het reguliere beheer 

en onderhoud.
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44 – Nieuwe aansluiting op de N11

Beschrijving van het idee Nieuwe aansluiting N11 eventueel bij Burg. Ten Heuvelenweg

naar N11 (daarmee is schade aan natuur beperkt). Komt ook

terug in de fase 1 rapportage N207 Zuid als 3c. Op tekening 

het rechter streepje.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Ja

Conclusie: Het idee wordt nader uitgewerkt op basis van de 13 criteria van het vastgestelde 

beoordelingskader (kwalitatieve beoordeling). (samen met idee 51). Zie volgende bladzijde voor 

het resultaat.
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44 en 51 – Nieuwe aansluiting op de N11

Criterium Toelichting

1A Bereikbaarheid wegverkeer Dit idee is een alternatief op de noordwestelijke randweg Boskoop met 

oeververbinding Gouwe (W12/O3). Bij dit idee is een verbinding over/onder de 

Gouwe echter niet nodig. De weg wordt ingericht als erftoegangsweg (60 km/h) 

en heeft twee spooronderdoorgangen (bij de Schans en bij het Paddegat). Het 

effect van deze maatregel is met name in Boskoop te zien. Het haalt verkeer van 

de N207 af en van de hefbrug Boskoop. De maatregel resulteert wel in een 

toename van het verkeer op de Roemer en de Hoogeveense weg. De maatregel 

leidt naar verwachting tot een afname van het verkeer in Hazerswoude-dorp. 

1B Bereikbaarheid beroepsvaart Er is geen extra oeververbinding nodig.

2 Veiligheid Positief voor de verkeersveiligheid door toename snelheid in combinatie met 

een goede inrichting van de nieuwe weg. Verslechtering van de veiligheid in het 

noorden van Boskoop omdat bestaande wegen drukker worden. 

3 Kosten Gemiddeld-Hoog

4 Leefbaarheid Inpassing is vooral aan de zuidzijde bij Boskoop een lastig punt. Ten noorden van 

de Roemer wordt het eenvoudiger. Bundelen van infrastructuur is altijd goed, 

zolang voor langzaam verkeer maar ongelijkvloerse kruisingen worden 

gerealiseerd op acceptabele afstanden.

5 Economie Positief voor bereikbaarheid en daarmee economische ontwikkeling voor het 

gebied.

6 Maatschappelijke uitvoerbaarheid Naar verwachting neutraal. 

7 Technische uitvoerbaarheid Lange doorlooptijd, relatief eenvoudig uitvoeringsproces. Ruimtelijke procedure/ 

aankoop gronden noodzakelijk.  

8 Ruimtelijke kwaliteit Doorkruising gebied tussen Gouwe en spoorlijn.  

9 Duurzaamheid Geen significante invloed

10 Bodemdaling Geen significante invloed. 

11 Water en klimaatadaptatie Geen significante invloed

12 Recreatie Aanpassen van fietsinfrastructuur 

13 Energie Geen significante invloed

Advies ten aanzien verdere beoordeling ☺
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45 – Ontsluiting Reeuwijk Dorp

Beschrijving van het idee Voorstel is om de Reewal in Reeuwijk dorp door te trekken naar de Gouwe Dreef. Voor een 

betere ontsluiting van Reeuwijk Dorp en vooral ook voor Vergeer Kaas. Hiermee wordt 

bedoeld dat de Reewal doorgetrokken kan worden tot de Tempeldijk (die overloopt in de 

Omloop en daarna de Gouwedreef). De Aldi in Reeuwijk Dorp (die die verbinding in de weg zit) 

stopt volgend jaar haar activiteiten. Daarnaast wordt over deze verbinding ook gesproken in het 

bestemmingsplan Reeuwijk-Dorp (pagina 4).

Daar staat het volgende:

De Reewal en het Kaagjesland zijn breder en wikkelen ook het grootste gedeelte van het 

zwaardere en verbindende verkeer af.

De verkeersoverlast in het dorp van deze route zal worden verminderd door de aanleg van de 

nieuwe weg rond Boskoop en de aansluiting van de Reewal op deze nieuwe weg.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Ja

Conclusie: Het idee wordt nader uitgewerkt op basis van de 13 criteria van het vastgestelde 

beoordelingskader (kwalitatieve beoordeling). Zie volgende bladzijde voor het resultaat.
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45 – Ontsluiting Reeuwijk Dorp

Criterium Toelichting

1A Bereikbaarheid wegverkeer Ook dit idee heeft weer grote samenhang met idee 15, wellicht samenvoegen tot 

iets als “alternatieve ontsluitingsstructuur Reeuwijk dorp. Als aparte maatregel 

zal dit idee vooral de relatie Reeuwijk Dorp  - Boskoop bevorderen. Verkeer 

naar Waddinxveen zal nog altijd over de Brugweg blijven rijden.

1B Bereikbaarheid beroepsvaart Geen invloed

2 Veiligheid Beperkt positief voor de verkeersveiligheid

3 Kosten Beperkt

4 Leefbaarheid Leefbaarheid: het nieuwe stukje weg heeft een zeer kleine negatieve invloed.

5 Economie Beperkt positief

6 Maatschappelijke uitvoerbaarheid Overwegend negatief. Er wordt een nieuwe weg aangelegd in het gebied, aan de 

andere kant verbetert de ontsluiting voor Reeuwijk-Dorp.  

7 Technische uitvoerbaarheid Lange doorlooptijd, relatief eenvoudig uitvoeringsproces. Wel aanleg in van een 

weg in de diepe Tempelpolder met een zeer slappe bodem. Ruimtelijke 

procedure/ aankoop gronden noodzakelijk.  

8 Ruimtelijke kwaliteit Beperkt negatief, doorsnijding door aanleg van nieuwe infrastructuur. 

9 Duurzaamheid Geen significante invloed

10 Bodemdaling Weg moet worden aangelegd in de Tempelpolder. Dit is een gebied wat zeer 

gevoelig is voor bodemdaling. Maatregelen zijn nodig om de nieuwe weg in dit 

gebied met relatief veel bodemdaling aan te leggen. 

11 Water en klimaatadaptatie Geen significante invloed

12 Recreatie Geen significante invloed 

13 Energie Geen significante invloed

Advies ten aanzien verdere beoordeling  Er zijn betere alternatieven voor de ontsluiting van Reewijk. Het idee wordt 

meegenomen ter verrijking van idee 15 “alternatieve ontsluitingsstructuur 

Reeuwijk dorp”. 
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46 – Brug i.p.v. aquaduct

Beschrijving van het idee In plaats van het voorgestelde aquaduct (O3/W12), een oeververbinding maken in de vorm van 

een brug.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Ja

Conclusie: Het idee wordt nader uitgewerkt op basis van de 13 criteria van het vastgestelde 

beoordelingskader (kwalitatieve beoordeling). Zie volgende bladzijde voor het resultaat.
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46 – Brug i.p.v. aquaduct

Criterium Toelichting

1A Bereikbaarheid wegverkeer Dit idee is een alternatief op de noordwestelijke randweg Boskoop met aquaduct 

onder de Gouwe (W12/O3). In plaats van een aquaduct is het idee om een 

beweegbare brug op de locatie van het aquaduct aan te leggen.  De 

noordwestelijke randweg kruist de spoorlijn middels een onderdoorgang. Het 

verkeer zal vanuit de onderdoorgang moeten stijgen om de brug te kunnen 

passeren. Uitgegaan wordt van een lage brug met een doorvaarthoogte welke 

overeenkomt met de hefbruggen over de Gouwe. De Gouwe is een staande 

mastroute, een hoge vaste brug is om deze reden geen alternatief. De 

bereikbaarheid voor het wegverkeer in de omgeving zal redelijk overeenkomen 

met  maatregel W12/O3, de noodzakelijke brugopeningen zijn in vergelijking met 

een aquaduct negatief voor het wegverkeer. 

1B Bereikbaarheid beroepsvaart Extra beweegbare brug over de Gouwe is negatief voor de bereikbaarheid 

beroepsvaart. 

2 Veiligheid Vergelijkbaar met maatregel W12/O3.

3 Kosten Hoog. Keuze moet nog gemaakt worden ten aanzien van type brug. 

4 Leefbaarheid Vergelijkbaar met maatregel W12/O3.

5 Economie Vergelijkbaar met maatregel W12/O3.

6 Maatschappelijke uitvoerbaarheid Vergelijkbaar met maatregel W12/O3.

7 Technische uitvoerbaarheid Lange doorlooptijd, relatief complex uitvoeringsproces. Ruimtelijke procedure/ 

aankoop gronden noodzakelijk.  

8 Ruimtelijke kwaliteit Een zichtbare brug is in vergelijking met ondergronds gelegen aquaduct negatief 

voor de ruimtelijke kwaliteit. 

9 Duurzaamheid Geen significante invloed

10 Bodemdaling Geen significante invloed

11 Water en klimaatadaptatie Geen significante invloed

12 Recreatie Geen significante invloed 

13 Energie Geen significante invloed

Advies ten aanzien verdere beoordeling ☺ Voorstel om het idee verder te onderzoeken.
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47 – Alternatieve verbinding naar N11

Beschrijving van het idee Een alternatief voor een verbinding naar de N11. Het gaat om het stuk van de Compierekade

vanaf de burgemeester Smitweg naar het noorden. Dit is momenteel een fietspad en dat zou 

dan een weg moeten worden. Dan vervolgt de weg zich via het huidige Rietveldsepad naar de 

N11 (aansluiting Goudse schouw).

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Ja

Conclusie: Het idee wordt nader uitgewerkt op basis van de 13 criteria van het vastgestelde 

beoordelingskader (kwalitatieve beoordeling). Zie volgende bladzijde voor het resultaat.
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47 – Alternatieve verbinding naar N11

Criterium Toelichting

1A Bereikbaarheid wegverkeer Het aanleggen van deze weg op deze locatie betekent een toename van de 

hoeveelheid sluipverkeer. Zonder deze weg als goede, doorgaande weg aan te 

leggen (inclusief de Compierekade en aanleidende wegen) heeft deze nieuwe weg 

vooral negatieve effecten.

1B Bereikbaarheid beroepsvaart Geen invloed

2 Veiligheid Negatief voor de verkeersveiligheid 

3 Kosten Gemiddeld

4 Leefbaarheid Er gaan veel auto’s rijden over kleine weggetjes, dat is negatief voor de 

leefbaarheid

5 Economie Beperkte invloed

6 Maatschappelijke uitvoerbaarheid Naar verwachting negatief. Er gaan veel auto’s rijden over kleine weggetjes. De 

weg loopt dwars door Zaans Rietveld. 

7 Technische uitvoerbaarheid Lange doorlooptijd, relatief eenvoudig uitvoeringsproces. Ruimtelijke procedure/ 

aankoop gronden noodzakelijk (deels eigendom Staatsbosbeheer).  

8 Ruimtelijke kwaliteit Flink stuk doorgaande weg dat aangelegd moet worden, langs bebouwing en 

dergelijke. Niet heel makkelijk in te passen.

9 Duurzaamheid Geen significante invloed

10 Bodemdaling Geen significante invloed. 

11 Water en klimaatadaptatie Geen significante invloed

12 Recreatie Mogelijk aanpassen van fietsinfrastructuur 

13 Energie Geen significante invloed

Advies ten aanzien verdere beoordeling  beperkte toegevoegde waarde voor de bereikbaarheid en leefbaarheid.
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48 – Rotonde tussen de Zijde en 

Hoogeveenseweg

Beschrijving van het idee Een rotonde op het deel tussen de Zijde en de Hoogeveenseweg, om het verkeer op de Zijde, 

Roemer en Noordeinde in betere banen te kunnen leiden.

Uit dynamische berekeningen van Goudappel kwam naar voren dat deze maatregel leidde tot 

kleinere wachtrijen en minder verkeer op de Zijde en Noordeinde.

Heeft wellicht geen regionale uitstraling,

maar kan wel helpen bij het mitigeren in het

geval van veranderende verkeersstromen bij

andere maatregelen, zoals een noordelijke

oever- of wegverbinding.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Ja

Conclusie: Het idee wordt meegenomen als verrijking voor maatregel W12.
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49 – Alternatieve route langs spoor naar N11

Beschrijving van het idee Een weg aanleggen langs de spoorlijn, westzijde Boskoop richting Goudse Schouw. Deze route 

zou geen extra doorsnijding geven. Het verkeer kan westelijk of oostelijk van de Gouwe vanaf de 

N11 het gebied in. De gasleiding langs de N11 hoeft geen probleem te zijn. Voordelen:

• Het haalt veel verkeer van de N207 af.

• De dagelijkse files op de N207 richting Boskoop bij geopende brug zal sterk verminderen.

• Het hefbrugverkeer wordt sterk verminderd. Mogelijkheid het vrachtverkeer van hefbrug 

te weren. Dus omrijden voor vrachtwagens, weegt op door de tijdwinst die dat oplevert.

• Een Gouweaquaduct vraagt veel voorbereidingstijd.

• De spoorlijn is in de jaren dertig aangelegd. Met heel veel zand is een goed fundament 

gelegd, breder dan de spoorlijn zelf. Dat maakt de aanleg simpeler en goedkoper.

• De bijna afgeschreven hefbrug in Boskoop kan veel goedkoper in onderhoud als de 

belasting van deze brug sterk zal verminderen. Uiteindelijk zal een klapbrug op lange 

termijn goedkoper blijven. De heftorens zouden eventueel kunnen blijven staan omdat het 

nogal gezichtsbepalend is voor het dorp.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Ja

Conclusie: Het idee wordt nader uitgewerkt op basis van de 13 criteria van het vastgestelde 

beoordelingskader (kwalitatieve beoordeling). Zie volgende bladzijde voor het resultaat.
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49 – Alternatieve route langs spoor naar N11

Criterium Toelichting

1A Bereikbaarheid wegverkeer Deze idee lijkt wat op idee 51 (variant 3c) maar ligt aan de westzijde van de 

spoorlijn.

1B Bereikbaarheid beroepsvaart Geen invloed

2 Veiligheid Positief voor de verkeersveiligheid door toename snelheid in combinatie met 

een goede inrichting van de nieuwe weg. Verslechtering van de veiligheid in het 

noorden van Boskoop omdat bestaande wegen drukker worden. 

3 Kosten Gemiddeld-Hoog

4 Leefbaarheid Inpassing is vooral aan de zuidzijde bij Boskoop een lastig punt. Ten noorden van 

de Roemer wordt het eenvoudiger. Bundelen van infrastructuur is altijd goed, 

zolang voor langzaam verkeer maar ongelijkvloerse kruisingen worden 

gerealiseerd op acceptabele afstanden.

5 Economie Positief voor bereikbaarheid en daarmee economische ontwikkeling voor het 

gebied.

6 Maatschappelijke uitvoerbaarheid Negatief. De weg loopt dwars door Zaans Rietveld. 

7 Technische uitvoerbaarheid Lange doorlooptijd, relatief eenvoudig uitvoeringsproces. Ruimtelijke procedure/ 

aankoop gronden noodzakelijk.  Deels zijn dit eigendommen van 

Staatsbosbeheer.

8 Ruimtelijke kwaliteit Vooral aan de zuidzijde is de inpasbaarheid moeilijk, verder naar het noorden is 

de inpasbaarheid van de weg ook lastig in verband met doorsnijding van 

natuurgebied (NNN). 

9 Duurzaamheid Geen significante invloed

10 Bodemdaling Geen significante invloed. Maatregelen zijn nodig om de nieuwe weg in dit gebied 

met relatief veel bodemdaling aan te leggen. 

11 Water en klimaatadaptatie Geen significante invloed

12 Recreatie Aanpassen van fietsinfrastructuur 

13 Energie Geen significante invloed

Advies ten aanzien verdere beoordeling 
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50 – Nieuwe brug op de plek van de bestaande 

hefbrug Boskoop

Beschrijving van het idee Op dezelfde plek waar nu de hefbrug Boskoop staat een nieuwe brug plaatsen.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja. NB. In fase 1 is het idee om de hefbruggen te verwijderen afgevallen vanwege de 

monumentale status van de hefbruggen en omdat dit te zeer zou ingrijpen op de 

herkenbaarheid van de kernen. Bij de analyse van het idee om een nieuwe brug te realiseren is 

aangenomen dat hiervoor een oplossing wordt gevonden.

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Ja

Conclusie: Het idee wordt (samen met idee 3) nader uitgewerkt op basis van de 13 criteria van het 

vastgestelde beoordelingskader (kwalitatieve beoordeling). Zie volgende bladzijde voor het 

resultaat.



83

50 en 3 – Nieuwe brug/viaduct op de plek van 

de bestaande hefbrug
Criterium Toelichting

1A Bereikbaarheid wegverkeer Sneller openen en sluiten van de brug in Boskoop heeft een positief effect op de 

bereikbaarheid. Een nieuwe brug heeft naar verwachting ook minder onderhoud 

en storingen. 

De Zijde blijft wel een bottleneck voor het autoverkeer, maar het knelpunt 

hefbrug wordt bij een nieuwe brug iets minder groot. Door de aanleg van de 

nieuwe brug  neemt de robuustheid van het netwerk toe doordat de kans op 

storingen van de brug naar verwachting zal afnemen. 

1B Bereikbaarheid beroepsvaart Sneller openen en sluiten heeft een positieve invloed op de bereikbaarheid van 

de beroepsvaart. Vergroting van de doorvaartopening van de brug is hierbij 

wenselijk. 

2 Veiligheid Positief voor de verkeersveiligheid voor auto’s en fietsers door aanpassing van 

de weginrichting op de brug. 

3 Kosten Hoog

4 Leefbaarheid Verbeterde doorstroming zorgt voor minder stilstaande auto’s in het gebied, 

maar ook verminderde oversteekbaarheid. Negatieve effecten worden 

waarschijnlijk groter ervaren dan de positieve.

5 Economie Positief voor bereikbaarheid en daarmee economische ontwikkeling voor het 

gebied.

6 Maatschappelijke uitvoerbaarheid Naar verwachting positief. Bewoners In Boskoop zijn de vele storingen en 

onderhoudsmomenten aan de brug zat. Aan de andere kant is de hefbrug een 

monumentaal rijksobject dat al jaren het beeld van het dorp bepaalt.

7 Technische uitvoerbaarheid Lange doorlooptijd, relatief complex uitvoeringsproces. Vanwege de 1:1 

vervanging is dit ook tijdens de realisatie een ingrijpende maatregel  

8 Ruimtelijke kwaliteit Vervanging van de monumentale hefbrug door een ander (type) brug. 

9 Duurzaamheid Geen significante invloed

10 Bodemdaling Geen significante invloed. 

11 Water en klimaatadaptatie Geen significante invloed

12 Recreatie Geen significante invloed

13 Energie Geen significante invloed

Advies ten aanzien verdere beoordeling ☺
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51 –Variant 3C

Beschrijving van het idee Nieuwe weg langs het spoor omhoog naar Loetersweg, Jagerspad, de schans. 

Aansluiten op een bestaande op- afrit van de N11. Zie indicatief tracé op het kaartje.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Ja

Conclusie: Het idee wordt nader uitgewerkt op basis van de 13 criteria van het vastgestelde 

beoordelingskader (kwalitatieve beoordeling). Samen met idee 44. Zie voor het resultaat de 

uitleg bij idee 44.
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52 – Tunnel Hazerswoude-Dorp

Beschrijving van het idee Een tunnel voor Hazerswoude-Dorp zodat het dorp niet meer in tweeën wordt gespleten en er 

maar 1/3 van het verkeer overblijft.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Ja. Het idee komt echter wel overeen met idee nummer 9.

Conclusie: Het idee wordt samen met idee nummer 9 nader uitgewerkt op basis van de 13 criteria van het 

vastgestelde beoordelingskader (kwalitatieve beoordeling). Zie uitleg bij idee 9 voor het 

resultaat.
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53 – Omleiding westelijke zijde Hazerswoude 

Dorp

Beschrijving van het idee I.p.v. een tunnel bij Hazerswoude-Dorp (idee 52) kan ook worden gekozen voor een westelijk 

randweg. Zie figuur hiernaast voor een indicatieve ligging (stippellijn).

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Ja

Conclusie: Het idee wordt nader uitgewerkt op basis van de 13 criteria van het vastgestelde 

beoordelingskader (kwalitatieve beoordeling). Samen met idee 58. Zie volgende bladzijde voor 

het resultaat.
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53 en 58 – Omleiding westelijke zijde 

Hazerswoude Dorp

Criterium Toelichting

1A Bereikbaarheid wegverkeer Deze oplossing lost het knelpunt Hazerswoude op, maar lost andere problemen 

in de omgeving niet op. Alleen het verkeer vanuit de richting Zoetermeer naar de 

N11 zal deze nieuwe route nemen. Verkeer uit Waddinxveen/Boskoop zal de 

oude route blijven volgen, met toch nog een redelijk grote verkeersdruk in 

Hazerswoude tot gevolg.

1B Bereikbaarheid beroepsvaart Geen invloed, ligt niet in de nabijheid van de Gouwe.

2 Veiligheid Nieuwe weg met nieuwe inrichting heeft positief effect op verkeersveiligheid.

3 Kosten Hoog 

4 Leefbaarheid De leefbaarheid in Hazerswoude verbetert door de maatregel, maar vermoedelijk 

blijft daar toch nog veel verkeer rijden.

Een nieuwe doorsnijding is niet goed voor de leefbaarheid. 

5 Economie Een nieuwe verbinding heeft een positief effect op de economie. 

6 Maatschappelijke uitvoerbaarheid Naar verwachting negatief omdat dit een doorsnijding van het gebied betekent. 

De bewoners aan de oostzijde van Hazerswoude vinden deze maatregel positief 

omdat hiermee maatregel W18 mogelijk kan vervallen.  

7 Technische uitvoerbaarheid Lange doorlooptijd, complex uitvoeringsproces. Ruimtelijke procedure/ aankoop 

gronden noodzakelijk. 

8 Ruimtelijke kwaliteit Zeer negatief voor de ruimtelijke kwaliteit van het gebied.  

9 Duurzaamheid Geen significante invloed

10 Bodemdaling Geen significante invloed

11 Water en klimaatadaptatie Geen significante invloed

12 Recreatie Doorsnijding van bestaande infrastructuur. 

13 Energie Geen significante invloed

Advies ten aanzien verdere beoordeling ☺
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54 – W12 aansluiten op W18 ter hoogte van 

de Ten Heuvelhofweg

Beschrijving van het idee W12 (=noordwestelijke randweg) doortrekken naar W18 (=alternatieve N209). 

Mocht om welke reden toch O3a (=het aquaduct) in combinatie met W12 worden onderzocht, 

dan geven wij u in overweging om aan te sluiten op de alternatieve N209 (W18) ter hoogte van 

de Ten Heuvelhofweg. De aftak via de Roemer kan dan vervallen.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Ja

Conclusie: Het idee wordt nader uitgewerkt op basis van de 13 criteria van het vastgestelde 

beoordelingskader (kwalitatieve beoordeling). Zie volgende bladzijde voor het resultaat.
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54 – W12 aansluiten op W18 ter hoogte van 

de Ten Heuvelweg

Criterium Toelichting

1A Bereikbaarheid wegverkeer Dit idee combineert de voordelen van een nieuwe oost-west-verbinding met 

een nieuwe noord-zuid verbinding. De maatregel zorgt voor betere verdeling 

van het verkeer, zoals bij alleen W18 of W12 ook al het geval is, maar is wellicht 

wel het allerbeste voor de ontsluiting van het hele gebied.

1B Bereikbaarheid beroepsvaart Geen invloed, ligt niet in de nabijheid van de Gouwe.

2 Veiligheid Nieuwe weg met nieuwe inrichting heeft positief effect op verkeersveiligheid.

3 Kosten Zeer hoog omdat voor dit idee W12, W18 en een tussenverbinding nodig is.  

4 Leefbaarheid Een nieuwe doorsnijding is niet goed voor de leefbaarheid. De weg zal weg een 

positief effect hebben op de kernen Boskoop en Hazerswoude.

5 Economie Een nieuwe verbinding heeft een positief effect op de economie. Een groot deel 

van dit positieve effect wordt echter ook bereikt met W12+W18 maar zonder 

dit idee. 

6 Maatschappelijke uitvoerbaarheid Naar verwachting positief, de directe omwonenden vinden het idee naar alle 

waarschijnlijkheid negatief, omdat dit een doorsnijding van het gebied betekent. 

7 Technische uitvoerbaarheid Lange doorlooptijd, complex uitvoeringsproces. Ruimtelijke procedure/ aankoop 

gronden noodzakelijk. 

8 Ruimtelijke kwaliteit Negatief voor de ruimtelijke kwaliteit van het gebied.  

9 Duurzaamheid Geen significante invloed

10 Bodemdaling Geen significante invloed

11 Water en klimaatadaptatie Geen significante invloed

12 Recreatie Doorsnijding van bestaande infrastructuur. 

13 Energie Geen significante invloed

Advies ten aanzien verdere beoordeling  in verband met zeer hoge kosten en negatieve effecten op oa landschap in 

verband met de aanleg van zeer veel nieuwe infrastructuur
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55 –Verplaatsen Alpherium

Beschrijving van het idee Het verplaatsen van het Alpherium naar een andere locatie zodat de bruggen niet meer open 

hoeven voor de containerschepen.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Nee. Het idee gaat niet om een ruimtelijke ingreep voor bestaande of nieuwe infrastructuur 

maar om een voorstel voor verplaatsing van de bestaande overslag. Dit valt buiten het huidige 

beleid en buiten de scope van het programma BBG.

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Ja

Conclusie: Het idee wordt niet verder beschouwd.



91

56 – Tunnel onder de Gouwe en het 

Gouwebos

Beschrijving van het idee I.p.v. een aquaduct een tunnel onder de Gouwe en het Gouwebos (zie ook idee nummer 6), 

inclusief verdiepte aansluiting op de Verlengde Bentwoudlaan. Trek vervolgens de verlengde 

Bentwoudlaan door naar de N11. Niet via de Roemer, maar aansluitend aan een weg ten westen 

van het ITC/PCT

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Nee, in fase 1 is een weg ter hoogte van het Gouwebos afgevallen.

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Ja

Conclusie: Het idee wordt niet verder beschouwd.
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57 –Verleggen fietspad Boskoop/Alphen (V2d) 

langs pleziervaartroute

Beschrijving van het idee Mensen houden van fietsen langs het water. Dan is het een goede optie om het fietspad van 

Boskoop naar Alphen te leggen naast de pleziervaarroute wat op de kaart staat als V2(D).

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Ja, het betreft een voorstel voor verrijking van een bestaande maatregel en geheel nieuwe 

maatregel.

Conclusie: Het idee wordt meegenomen als voorstel voor verrijking van maatregel V2(D).
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58 – Weg ten westen van de HSL t.b.v. 

Hazerswoude-Dorp

Beschrijving van het idee Een weg ten Westen van de HSL, gesitueerd op de oude werkweg van deze spoorlijn. Afbuigend 

na het Westeinde, waar hij met een tunneltje onderdoor zou kunnen, naar de N209 

boven Hazerswoude-Dorp.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Ja. Het idee komt echter wel overeen met idee nummer 53.

Conclusie: Het idee wordt nader uitgewerkt op basis van de 13 criteria van het vastgestelde 

beoordelingskader (kwalitatieve beoordeling). Bij de uitwerking wordt dit idee gecombineerd 

met idee 53. (zie de uitwerking van stap 2 bij idee 53)
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59 –Verbeteren spooraansluitingen

Beschrijving van het idee Het verbeteren van de spooraansluitingen ten zuiden van Waddinxveen richting Gouda-

Rotterdam en een betere aansluiting richting Schiphol via Alphen en van Zoetermeer/Zegwaard 

naar het Noorden.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja (als er sprake is van gewijzigde sporen)

RVW 2) In het gebied? Nee, de maatregelen liggen buiten het gebied

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Ja

Conclusie: Het idee wordt niet verder beschouwd.
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60 – Bomen plaatsen t.b.v. windvang voor 

schepen op de Gouwe

Beschrijving van het idee Het plaatsen van bomen langs de Gouwe tussen Boskoop en Alphen aan den Rijn om de 

windvang van schepen te beperken en de veiligheid te vergroten.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Nee, het plaatsen van bomen is mogelijk conform het huidige bestemmingsplan.

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Ja

Conclusie: Het idee wordt meegenomen als kans voor korte termijn oplossingen in het reguliere beheer 

en onderhoud.
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61 – Actief delen van vaarregels 

Beschrijving van het idee Het actief delen van de vaarregels door bijvoorbeeld een app en langs de route met borden 

verwijzen naar de regels en de app.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Nee.

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Ja

Conclusie: Het idee wordt meegenomen als kans voor korte termijn oplossingen in het reguliere beheer 

en onderhoud.
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62 – Uitbreiden specifieke spoorstations voor 

goederenvervoer  

Beschrijving van het idee Transport over de weg van vrachtvervoer verminderen door meer mogelijkheden van 

goederenvervoer over spoor door de aanleg van speciale stations voor goederenvervoer.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja, het gaat om de aanleg van nieuwe stations/ goederenoverslag

RVW 2) In het gebied? Nee, er zijn (ook) maatregelen buiten het plangebied nodig

RVW 3) Over na fase 1? Nee. In fase 1 is goederenvervoer over de lijn Gouda – Alphen afgevallen met als reden: “De 

fundering van de spoorlijn tussen Alphen en Gouda op slappe grond is ongeschikt voor zware 

goederentreinen. Het betreft bovendien grotendeels enkelspoor waarop al een kwartiersdienst

voor personenvervoer zit. Versteviging van de fundering en uitbreiding van het spoor is als te 

ingrijpend en kostbaar aangemerkt. Via Leiden en Den Haag naar Rotterdam werd als te in-

grijpend aangemerkt, gezien de stedelijke dichtheid en drukte op het spoor”.

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Ja

Conclusie: Het idee wordt niet verder beschouwd.
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63 – Alternatieve sloepenroute langs de 

Dubbele Wiericke

Beschrijving van het idee Er is namelijk een prachtige verbinding van Hekendorp aan de Ijssel naar Nieuwerbrug aan de 

Oude Rijn. Deze loopt over De Dubbele Wiericke. Helemaal kant en klaar voor sloepen.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Nee, er ligt al een verbinding

RVW 2) In het gebied? Nee, maatregel ligt buiten het plangebied

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Ja

Conclusie: Het idee wordt niet verder beschouwd.
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64 – Eenrichtingsverkeer Zwarteweg

Beschrijving van het idee Eenrichtingsverkeer Zwarteweg en afwaarderen naar bestemmingsverkeer Brugweg, 

Middelburgseweg en Bloemendaalseweg

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Ja

Conclusie: Het idee wordt nader uitgewerkt op basis van de 13 criteria van het vastgestelde 

beoordelingskader (kwalitatieve beoordeling). Zie volgende bladzijde voor het resultaat.
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64 – Eenrichtingsverkeer Zwarteweg

Criterium Toelichting

1A Bereikbaarheid wegverkeer Betreft een maatregel met lokale effecten. Bereikbaarheid wegverkeer neemt 

door de maatregel af, de Brugweg, Middelburgseweg en Bloemendaalse weg  

worden alleen toegankelijk gemaakt voor bestemmingsverkeer. Dit is lastig 

handhaafbaar. Heeft consequenties voor het netwerk.

1B Bereikbaarheid beroepsvaart Geen significante invloed

2 Veiligheid Positieve invloed op verkeersveiligheid, nieuwe inrichting en afname 

autoverkeer wat positief is voor de (fiets)veiligheid. 

3 Kosten Beperkt

4 Leefbaarheid Leefbaarheid neemt toe door afname autoverkeer. Wel omrijbewegingen nodig. 

5 Economie Geen significante invloed. Voor lokale bedrijven zijn (alternatieve maatregelen) 

nodig om de bereikbaarheid te houden. 

6 Maatschappelijke uitvoerbaarheid Naar verwachting positief

7 Technische uitvoerbaarheid Lokale aanpassingen, relatief eenvoudig en snel uit te voeren. 

8 Ruimtelijke kwaliteit Geen significante invloed 

9 Duurzaamheid Geen significante invloed

10 Bodemdaling Geen significante invloed

11 Water en klimaatadaptatie Geen significante invloed

12 Recreatie Geen significante invloed

13 Energie Geen significante invloed

Advies ten aanzien verdere beoordeling  Betreft een maatregel met alleen lokale effecten.
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65 – Bedrijven met grote productie verplaatsen 

Beschrijving van het idee Bedrijven met grote productie en daardoor veel vrachtverkeer laten verplaatsen naar andere 

locaties dichterbij snelwegen.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja, het gaat om het verplaatsen van bedrijven

RVW 2) In het gebied? Nee, er worden geen (omvangrijke) locaties gezien binnen het plangebied welke zijn gelegen 

naast de snelwegen binnen het gebied.

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Ja

Conclusie: Het idee wordt niet verder beschouwd.
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66 – Nieuwe verbindingswegen 

Beschrijving van het idee Verlengde Bentwoudlaan naar Snijdelwijk, Bentwoudlaan met Florijnlaan, Vredenburglaan met 

zuidelijke rondweg/parklaan

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Ja

Conclusie: Het idee wordt nader uitgewerkt op basis van de 13 criteria van het vastgestelde 

beoordelingskader (kwalitatieve beoordeling). Zie volgende bladzijde voor het resultaat.
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66 – Nieuwe verbindingswegen 

Criterium Toelichting

1A Bereikbaarheid wegverkeer Er worden directe verbindingen gemaakt met de nieuwe ontsluitingswegen, 

hiermee verbetert de bereikbaarheid van het wegverkeer. Je krijgt echter wel 

verkeersstromen op locaties die wellicht niet wenselijk zijn. Het aantal 

aansluitingen op de provinciale weg neemt toe, dit is niet wenselijk met het oog 

op doorstroming en verkeersveiligheid. 

1B Bereikbaarheid beroepsvaart Geen significante invloed, ligt niet in de nabijheid van de Gouwe.

2 Veiligheid Negatieve invloed op verkeersveiligheid van de provinciale weg door toename 

van het aantal aansluitingen. 

3 Kosten Beperkt

4 Leefbaarheid Leefbaarheid neemt af door een toename van autoverkeer op wegen waar deze 

niet wenselijk zijn (woonstraten).  

5 Economie Lokaal neemt bereikbaarheid toe.

6 Maatschappelijke uitvoerbaarheid Naar verwachting negatief door toename autoverkeer in woonstraten.  

Doorsnijding van de lintbebouwing in Waddinxveen en Boskoop (Noordeinde) 

is eveneens negatief voor de maatschappelijke uitvoerbaarheid. 

7 Technische uitvoerbaarheid Lokale aanpassingen, relatief eenvoudig en snel uit te voeren. 

8 Ruimtelijke kwaliteit Geen significante invloed 

9 Duurzaamheid Geen significante invloed

10 Bodemdaling Geen significante invloed

11 Water en klimaatadaptatie Geen significante invloed

12 Recreatie Geen significante invloed

13 Energie Geen significante invloed

Advies ten aanzien verdere beoordeling 
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67 – Nieuwe brug 

Beschrijving van het idee Nieuwe snelverkeerbrug op- en afrit evenwijdig aan de Noordkade en aansluiten op de 

Gouwedreef

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Ja

Conclusie: Het idee wordt nader uitgewerkt op basis van de 13 criteria van het vastgestelde 

beoordelingskader (kwalitatieve beoordeling). Zie volgende bladzijde voor het resultaat.
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67 – Nieuwe brug 

Criterium Toelichting

1A Bereikbaarheid wegverkeer Het idee betekent een afname van verkeer op beide Hefbruggen. Binnen 

Waddinxveen en Boskoop ontstaat een herverdeling van het netwerk. Tevens 

ontstaat een toename van het verkeer op de Noordkade een weg die hier niet 

op is ingericht. Het aanleggen van een extra oeververbinding zal in het algemeen 

de bereikbaarheid in het gebied doen toenemen.   

1B Bereikbaarheid beroepsvaart Zeer negatief voor de doorstroming van de beroepsvaart. 

2 Veiligheid Negatief voor de verkeersveiligheid omdat dit betekent dat verkeer gebruik gaat 

maken van wegen waar deze niet voor zijn bedoeld.

3 Kosten Hoog 

4 Leefbaarheid Leefbaarheid neemt enerzijds toe door afname van verkeer op beide Hefbruggen. 

Binnen Waddinxveen en Boskoop ontstaan nieuwe verkeersstromen met lokaal 

afname van de leefbaarheid. 

5 Economie Een nieuwe verbinding heeft een positief effect op de economie. 

6 Maatschappelijke uitvoerbaarheid Enerzijds ligt er een motie van de gemeente Waddinxveen “geen weg door 

Gouwebos”. Dit idee betekent geen weg in het Gouwebos, maar betekent wel 

dat nabij het Gouwebos grote infrastructurele aanpassingen worden 

doorgevoerd. Anderzijds betekent dit alternatief een nieuwe oeververbinding 

met ontlasting van de beide hefbruggen.

7 Technische uitvoerbaarheid Lange doorlooptijd, complex uitvoeringsproces. Ruimtelijke procedure/ aankoop 

gronden noodzakelijk. 

8 Ruimtelijke kwaliteit Negatief voor de ruimtelijke kwaliteit van het gebied.  Er zijn toeleidende wegen 

(toeritten) nodig in de polder tussen Waddinxveen en Boskoop en nabij het 

Gouwebos.

9 Duurzaamheid Geen significante invloed

10 Bodemdaling Geen significante invloed

11 Water en klimaatadaptatie Geen significante invloed

12 Recreatie Doorsnijding van bestaande infrastructuur. 

13 Energie Geen significante invloed

Advies ten aanzien verdere beoordeling  Er zijn betere varianten denkbaar, impact op lokale netwerk en impact op 

ruimtelijke kwaliteit zijn groot. 
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68 – Nieuwe weg vanaf Zijde via Paddegat naar 

N11.  

Beschrijving van het idee Nieuwe weg vanaf rotonde zijde, via Paddegat en dan naar een nieuw te maken oprit op de N11

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Ja

Conclusie: Het idee wordt nader uitgewerkt op basis van de 13 criteria van het vastgestelde 

beoordelingskader (kwalitatieve beoordeling). Zie volgende bladzijde voor het resultaat.
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68 – Nieuwe weg vanaf Zijde via Paddegat naar 

N11.  

Criterium Toelichting

1A Bereikbaarheid wegverkeer Het aanleggen van deze weg op deze locatie zorgt voor een grote hoeveelheid 

sluipverkeer. Zonder deze weg als goede, doorgaande weg aan te leggen heeft 

deze nieuwe weg vooral negatieve effecten.

1B Bereikbaarheid beroepsvaart Geen invloed

2 Veiligheid Negatief voor de verkeersveiligheid 

3 Kosten Gemiddeld

4 Leefbaarheid Er gaan veel auto’s rijden over kleine weggetjes, dat is negatief voor de 

leefbaarheid

5 Economie Beperkte invloed

6 Maatschappelijke uitvoerbaarheid Naar verwachting negatief. Er gaan veel auto’s rijden over kleine weggetjes. De 

weg loopt dwars door Zaans Rietveld. 

7 Technische uitvoerbaarheid Lange doorlooptijd, relatief eenvoudig uitvoeringsproces. Ruimtelijke procedure/ 

aankoop gronden noodzakelijk (deels eigendom Staatsbosbeheer).  

8 Ruimtelijke kwaliteit Flink stuk doorgaande weg dat aangelegd moet worden, langs bebouwing en 

dergelijke. 

9 Duurzaamheid Geen significante invloed

10 Bodemdaling Geen significante invloed. 

11 Water en klimaatadaptatie Geen significante invloed

12 Recreatie Mogelijk aanpassen van fietsinfrastructuur 

13 Energie Geen significante invloed

Advies ten aanzien verdere beoordeling  beperkte toegevoegde waarde voor bereikbaarheid en leefbaarheid.
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69 – Nieuw station Gouda met groot PenR

terrein  

Beschrijving van het idee Nieuw treinstation met groot P en R terrein om makkelijk richting Rotterdam, Den Haag, 

Alphen en Utrecht kan worden gereisd. Minder verkeer op A12 en A20

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja

RVW 2) In het gebied? Nee, het voorgestelde treinstation is gelegen ten zuiden van de A12.

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Ja

Conclusie: Het idee wordt niet verder beschouwd.
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70 – Stoplichten hefbruggen pro-actief inzetten

Beschrijving van het idee De stoplichten nabij de hefbruggen zodanig instellen dat er zo min mogelijk file ontstaat als de 

brug open staat. Waterschappen doen dit eigenlijk ook: voormalen vlak voordat het hevig gaat 

regenen.

Hoe kan het werken?

- Nu is het zo dat 1 a 2 minuten voordat de boot bij de brug is, de brug open gaat zodat de 

boot goed door kan varen. Dan blijft straks ook zo.

-Via radar is bekend waar vrachtschepen varen. Zie bijvoorbeeld https://schepenvolgen.nl/

- X minuten (bv. 5 minuten) voordat de boot bij de brug is (af te leiden uit de radar) krijgt 

verkeer dat over de brug wil voorrang. Of juist verkeer op de N207. Een soort automatisch 

‘voormalen’ dus.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Nee. Het gaat om een andere instelling van verkeerslichten.

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Ja

Conclusie: Het idee wordt meegenomen als kans voor korte termijn oplossingen in het reguliere beheer 

en onderhoud.
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71 – dubbeldeks A12 Den Haag/Rotterdam

Beschrijving van het idee De snelweg A12 dubbel uitvoeren (boven elkaar)

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Nee. Het idee heeft als achterliggende gedachte dat de doorstroming op de A12 verbetert. Er is 

echter al een idee om de parallelstructuur A12 compleet te maken met hetzelfde doel en het 

hetzelfde principe (meer rijstroken).

Conclusie: Het idee wordt niet verder beschouwd.
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72 – Tijdens spits verkeer oprit N207 

doorsturen rotonde

Beschrijving van het idee Verkeersmaatregel: Tijdens spits oprit N207 hefbrug Boskoop afsluiten voor verkeer noord-zuid. 

Verkeer doorsturen naar rotonde buiten het dorp. Kan op vaste tijdstippen of dynamisch met 

camera.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Nee. Het gaat om regulier verkeersmanagement.

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Ja

Conclusie: Het idee wordt meegenomen als kans voor korte termijn oplossingen in het reguliere beheer 

en onderhoud.
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73 –Verbinding rotonde Coenecoop en oprit 

A12 Gouda

Beschrijving van het idee Tussen rotonde Coenecoop een verbinding met de oprit A12 Gouda A12 (sneller van N207 op 

de A12 naar Utrecht)

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Ja

Conclusie: Het idee wordt nader uitgewerkt op basis van de 13 criteria van het vastgestelde 

beoordelingskader (kwalitatieve beoordeling). Zie volgende bladzijde voor het resultaat.
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73 –Verbinding rotonde Coenecoop en oprit 

A12 Gouda

Criterium Toelichting

1A Bereikbaarheid wegverkeer Een directe verbinding tussen de rotonde Coenecoop en de oprit A12 heeft een 

beperkte invloed op de bereikbaarheid van het wegverkeer in het gebied. 

Aan de noordzijde van de A12 ligt al een verbindingsweg. Verkeer vanaf de 

N207 kruist de A12 met een gelijkvloerse kruising. Nader uit te werken in het 

idee is het kruisen van de afrit van de A12 afslag Gouda.

1B Bereikbaarheid beroepsvaart Geen invloed

2 Veiligheid Neutraal voor de verkeersveiligheid 

3 Kosten Gemiddeld

4 Leefbaarheid Er komt een nieuwe weg in het gebied, weliswaar naast bestaande 

infrastructuur.

5 Economie Beperkte invloed

6 Maatschappelijke uitvoerbaarheid Naar verwachting neutraal. 

7 Technische uitvoerbaarheid Lange doorlooptijd, redelijk complex in verband met mogelijke ongelijkvloerse 

kruisingen. Ruimtelijke procedure/ aankoop gronden noodzakelijk. 

8 Ruimtelijke kwaliteit Negatief 

9 Duurzaamheid Geen significante invloed

10 Bodemdaling Geen significante invloed. 

11 Water en klimaatadaptatie Geen significante invloed

12 Recreatie Mogelijk aanpassen van fietsinfrastructuur direct naast de A12.

13 Energie Geen significante invloed

Advies ten aanzien verdere beoordeling  beperkte toegevoegde waarde voor de bereikbaarheid. 
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74 – Sloepenroute via Toegangse wetering 

(alternatief V2d)

Beschrijving van het idee Alternatief V2d, zorg dat deze niet door productiegebied gaat. Alternatief is via Toegangse

Wetering.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Nee. Het gaat om een voorstel voor verrijking van maatregel V2d

Conclusie: Het idee wordt meegenomen als voorstel voor verrijking van maatregel V2d.
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75 – Parallelweg N207

Beschrijving van het idee Een parallelweg langs de N207 om de verkeersveiligheid te vergroten.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Ja

Conclusie: Het idee wordt nader uitgewerkt op basis van de 13 criteria van het vastgestelde 

beoordelingskader (kwalitatieve beoordeling). Zie volgende bladzijde voor het resultaat.
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75 – Parallelweg N207

Criterium Toelichting

1A Bereikbaarheid wegverkeer Het idee heeft met name invloed op de verkeersveiligheid en niet op de 

bereikbaarheid, er ligt immers al een doorgaande route (de N207)

1B Bereikbaarheid beroepsvaart Geen invloed

2 Veiligheid Positief voor de verkeersveiligheid op plekken waar deze nu als onvoldoende 

wordt ervaren. 

3 Kosten Hoog vanwege oa veel extra ruimtebeslag.

4 Leefbaarheid Beperkte invloed op leefbaarheid

5 Economie Beperkte invloed

6 Maatschappelijke uitvoerbaarheid Naar verwachting negatief. 

7 Technische uitvoerbaarheid Lange doorlooptijd, relatief complex uitvoeringsproces. Ruimtelijke procedure/ 

aankoop gronden noodzakelijk en sloop woningen. 

8 Ruimtelijke kwaliteit Flinke lengte aan parallelweg dat aangelegd moet worden, langs bebouwing en 

dergelijke. 

9 Duurzaamheid Geen significante invloed

10 Bodemdaling Geen significante invloed. 

11 Water en klimaatadaptatie Geen significante invloed

12 Recreatie Aanpassen van fietsinfrastructuur 

13 Energie Geen significante invloed

Advies ten aanzien verdere beoordeling ☺ Relatief kostbaar en veel impact op de ruimte maar wel positief voor de 

verkeersveiligheid op plekken die nu als onveilig worden ervaren. 
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76 – Pijpleiding Heineken

Beschrijving van het idee Leg een pijpleiding van Heineken naar de IJssel voor bier (terminal). Vanaf deze terminal vervoer 

van bier per tanker naar Europoort.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Nee. In fase 1 is dit idee afgevallen met als argumentatie: “Buistransport vraagt frequente 

reiniging en een nieuwe vulfabriek in de haven, waarvan de kosten -volgens Heineken-

disproportioneel zijn”.

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Ja

Conclusie: Het idee wordt niet verder beschouwd.
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77 – Aquaduct onder de Klein Giethoorn

Beschrijving van het idee W18: aquaduct onder de Klein Giethoorn. Landtunnels om de ruimtelijke kwaliteit te 

behouden.

RVW 1) Ruimtelijke ingreep? Ja

RVW 2) In het gebied? Ja

RVW 3) Over na fase 1? Ja

RVW 4) Voldoende 

onderscheidend?

Nee. Het gaat om een voorstel voor verrijking van maatregel W18

Conclusie: Het idee wordt meegenomen als voorstel voor verrijking van maatregel W18.


