
 

Sweco 

De Holle Bilt 22 

3732 HM De Bilt 

Postbus 203  

3730 AE De Bilt 

 

T +31 88 811 66 00 

www.sweco.nl 

Sweco Nederland B.V. 

Senior adviseur 

Handelsregister 30129769 

Statutair gevestigd te De Bilt 

Robert Cellissen 

 

T +31 88 811 65 45 

M +31 6 46 14 95 05 

 

 

 

Eindrapport 
  

Projectnummer:  369560   

Referentienummer: SWNL0263209 

Datum:  januari-2021   
  

 

 

Probleemanalyse en potentiële oplossingen N206-N209  
 

Eindrapport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definitief 

 

 

 

 

 

Gemeente Alphen aan den Rijn 

Gemeente Zoetermeer 

Gemeente Zoeterwoude 

Provincie Zuid-Holland 

 



 

2 

 

 

Verantwoording 
 

Titel Probleemanalyse en potentiële 

oplossingen N206-N209 
Subtitel Eindrapport 

Projectnummer 369560 

Referentienummer SWNL0263209 

Revisie  

Datum januari-2021 

  

Auteur Robert Cellissen en Pascal Hettinga 

E-mailadres robert.cellissen@sweco.nl 

  

 

 

 

  

 

  



 

3 

 

Inhoudsopgave 
 

Samenvatting en conclusies ............................................................................................ 5 

1 Inleiding ........................................................................................................... 11 

1.1 Aanleiding ......................................................................................................... 11 

1.2 Doel van het onderzoek ..................................................................................... 11 

1.3 Toelichting proces.............................................................................................. 11 

1.4 Leeswijzer ......................................................................................................... 11 

2 Gebiedsinventarisatie ...................................................................................... 13 

2.1 Inleiding ............................................................................................................. 13 

2.2 Inventarisatie ruimtelijke plannen ....................................................................... 13 

2.3 Inventarisatie infrastructurele plannen ................................................................ 14 

2.4 Overige plannen voor fiets en HOV .................................................................... 14 

3 Probleemanalyse: doorgaand verkeer op N206 en N209 ............................... 16 

3.1 Inleiding ............................................................................................................. 16 

3.2 Analyse verkeersstromen................................................................................... 16 

3.3 Analyse herkomsten en bestemmingen .............................................................. 19 

3.4 Conclusies: rol doorgaand verkeer in de problematiek N206-N209 ..................... 20 

4 Probleemanalyse: knelpunten......................................................................... 22 

4.1 Inleiding ............................................................................................................. 22 

4.2 Afweegkader ..................................................................................................... 22 

4.3 Verkeerskundige karakteristiek per wegdeel ...................................................... 22 

4.4 Informatie over verkeersveiligheid en weginrichting ............................................ 24 

4.5 Verkeersafwikkeling ........................................................................................... 26 

4.6 Reistijden .......................................................................................................... 26 

4.7 IC-verhoudingen en verzadigingsgraden ............................................................ 28 

4.8 Conclusie: knelpunten in het studiegebied ......................................................... 28 

5 Groslijst potentiële oplossingsrichtingen ...................................................... 30 

5.1 Inleiding ............................................................................................................. 30 

5.2 Ladder van Verdaas .......................................................................................... 30 

5.3 Beoordeling per aspect ...................................................................................... 30 

5.4 Selectie potentiële oplossingsrichtingen ............................................................. 31 

6 Vier principes voor maatregelen ..................................................................... 34 

6.1 Inleiding ............................................................................................................. 34 

6.2 Waarom vier principes? ..................................................................................... 34 

6.3 Principe Weren .................................................................................................. 34 

6.4 Principe Stimuleren alternatieven ....................................................................... 35 

6.5 Principe Faciliteren ............................................................................................ 35 

6.6 Principe Beperken negatieve effecten ................................................................ 35 

6.7 Maatregelen die niet verder zijn onderzocht ....................................................... 35 

 



 

4 

 

7 Leidende principes voor N206 en N209 .......................................................... 36 

7.1 Inleiding ............................................................................................................. 36 

7.2 Leidende principes voor N206............................................................................ 36 

7.3 Leidende principes voor N209............................................................................ 36 

7.4 Samenhang principes N206 en N209 ................................................................. 37 

8 Vertalen principes naar potentiële maatregelen............................................. 38 

8.1 Inleiding ............................................................................................................. 38 

8.2 Maatregelen N206 ............................................................................................. 38 

8.3 Maatregelen N209 ............................................................................................. 40 

8.4 Samenhang maatregelen N206-N209 ................................................................ 42 

9 Kwantificering effecten enkele potentiële maatregelen ................................. 43 

9.1 Inleiding ............................................................................................................. 43 

9.2 Uitgangspunten en doorgerekende oplossingsrichtingen .................................... 43 

9.3 Effecten oplossingsrichtingen N206 ................................................................... 44 

9.4 Effecten oplossingsrichtingen N209 ................................................................... 46 

 

 

 

 
  



 

5 

 

  

Samenvatting en conclusies 

De gemeenten Zoetermeer, Alphen aan den Rijn en Zoeterwoude ondervinden dagelijks de 

nadelige effecten van verkeer op de N206 en de N209. De problemen liggen vooral op het 

vlak van bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Naast deze huidige problemen 

ligt er een forse verstedelijkingsopgave die de druk op het wegennet naar verwachting 

groter maakt. Daarnaast hebben de gemeenten Zoeterwoude, Leidschendam-Voorburg en 

Zoetermeer middels statement in juli 2019 aangekondigd om samen met de provincie een 

betere doorstroming en een goede openbaar vervoerverbinding op N206 te willen 

onderzoeken. 

 

De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Alphen aan den Rijn en Zoetermeer hebben 

gezamenlijk onderzoek laten doen naar de genoemde problematiek, de achterliggende 

oorzaken en mogelijke oplossingen. Omliggende gemeenten (Leiden, Zoeterwoude, 

Leidschendam-Voorburg, Lansingerland,), de regio’s Holland-Rijnland en Midden-Holland, 

de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Rijkswaterstaat zijn in het onderzoek 

meegenomen door ze uit te nodigen te participeren in een meedenkgroep en mee te kijken 

in de tussentijdse resultaten en rapportage. Dit rapport beschrijft het eindresultaat van dit 

onderzoek.  

 

Conclusies: 

- Op de N206 en N209 spelen diverse problemen op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en 

verkeersveiligheid. 

- Op de N206 heeft 98% van het verkeer een directe relatie met Zoetermeer of Zoeterwoude. 

Ongeveer 30% van het verkeer heeft een in potentie beter alternatief via de A4 en A12, maar door 

filevorming is dit alternatief niet aantrekkelijk.  

- Op de N209 heeft ongeveer 60% van het verkeer een directe relatie met Hazerswoude-Dorp, 

Boskoop, of is verkeer op de relatie Zoetermeer-Alphen aan den Rijn. De overige 40% zou 

mogelijk een andere route via het hoofwegennet kunnen kiezen. De N209 is echter ook voor dit 

verkeer de meest logische route. Van die 40% heeft 15% geen relatie met het studiegebied 

- Om de problematiek op beide wegen structureel op te lossen of sterk te verminderen zijn op de 

lange termijn verdergaande infrastructurele oplossingen nodig. Bijvoorbeeld een nieuwe verbinding 

N209 tussen Benthuizen en de N11, of extra capaciteit op de A12 tussen Zoetermeer en Den 

Haag. Deze laatste maatregel aangevuld met maatregelen om verkeer te weren van de N206. 

Een nieuwe verbinding tussen Benthuizen en N11 ontlast zowel N206 en N209. 

- Op de korte en middellange termijn helpen andere maatregelen dan realisatie van nieuwe 

infrastructuur om de problematiek te verminderen. Daarbij kan gedacht worden aan maatregelen 

gericht op openbaar vervoer en fiets, werkgeversaanpak en andere maatregelen die het gedrag 

van reizigers beïnvloeden. Deze maatregelen bieden als zelfstandige maatregel weliswaar geen 

volledige oplossing voor de problematiek op de N206 en N209, maar geven op de korte en 

middellange termijn wel verlichting.  

 

 

 

Probleemanalyse 

Op het traject van de N206, tussen Zoetermeer en Leiden zijn diverse knelpunten op het 

gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Bereikbaarheidsknelpunten 

doen zich voor op het traject in Zoetermeer (Zwaardslootseweg) en de aansluiting van de 

N206 met A4 ter hoogte van Zoeterwoude. Op het tussenliggende deel van de N206 doen 

zich vooral problemen voor op het gebied van leefbaarheid en verkeersveiligheid. Dit speelt 

met name bij de passage door Zoeterwoude-Dorp en Stompwijk. De achterliggende oorzaak 

is onder meer de hoeveelheid (doorgaand) verkeer op de N206. Gekeken naar reistijd, heeft 

ongeveer 30% van het verkeer op de N206 in potentie een alternatief via de A4 en A12.Bij 

filevorming op de A4 en A12 is dit alternatief echter niet aantrekkelijk. Men kiest er daarom 

toch voor om de route via de N206 te nemen.  
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Op de N209 tussen Zoetermeer en Alphen aan den Rijn spitst de problematiek zich toe op 

de passage door Hazerswoude-Dorp. Hier ontstaan in de huidige situatie tijdens de spits 

wachtrijen voor de verkeerslichten op de N209. De verbetermaatregelen op de N209 en de 

toeleidende wegen die in het kader van de N207 Zuid worden genomen zorgen voor een 

betere verkeersafwikkeling in Hazerswoude Dorp1. Daarnaast zijn korte termijn maatregelen 

voorzien die erop gericht zijn de leefbaarheid te verbeteren. Voorbeelden daarvan zijn 

verbetering van de oost-west verbinding voor zowel fietsverkeer als autoverkeer, de aanleg 

van stil asfalt en een verbeterde landschappelijke inpassing. Deze maatregelen verbeteren 

de situatie in Hazerswoude Dorp. Ze nemen de achterliggende oorzaken niet weg, namelijk 

de doorsnijding van deze dorpskern door een drukke weg. Daarom is in voorliggend 

onderzoek verder gekeken naar de achterliggende oorzaken en daarop gerichte (lange 

termijn) oplossingsrichtingen. De achterliggende oorzaak is de grote hoeveelheid 

(doorgaand) verkeer op de N209. De N209 heeft een hoger percentage (15%) verkeer 

zonder een relatie met het studiegebied dan de N206. Nog eens 25% van het verkeer op de 

N209 heeft weliswaar een relatie met het studiegebied, maar heeft in potentie een 

alternatieve route via het hoofdwegennet (bijvoorbeeld via A12 en N11). De rest van het 

verkeer, ongeveer 60%, heeft een direct relatie Hazerswoude-Dorp of Boskoop, of is 

verkeer op de relatie Zoetermeer-Alphen aan den Rijn. Voor dit verkeer is de N209 de 

meest logische route en is een route via het hoofdwegennet geen reëel alternatief. 

 

Methodiek: breed kijken naar oplossingen 

Bij het verkennen van oplossingsrichtingen voor de problematiek op de N206 en N209 is 

gekeken naar een breed pakket aan maatregelen. Als eerste stap is aan de hand van de 

Ladder van Verdaas een groslijst aan oplossingsrichtingen opgesteld. Vervolgens is in een 

aantal stappen toegewerkt naar een pakket met potentiële maatregelen voor de korte en 

(middel)lange termijn, gericht op de specifieke problematiek op de N206 en N209. 

In onderstaande figuur is dit schematisch weergegeven. 

 
 

Potentiële oplossingen 

Bij het selecteren van potentiële oplossingen is gebruikgemaakt van leidende principes voor 

beide wegen. Voor de N206 is een duidelijke alternatieve route beschikbaar. 

Daarnaast speelt de problematiek op vrijwel het gehele traject. Daarom ligt hier het principe 

‘weren van verkeer’ voor de hand. Dit betekent dat oplossingen zijn gezocht die de 

hoeveelheid verkeer op de N206 beperken. In aanvulling daarop is ook gekeken naar 

maatregelen die alternatieve routes voor de het autoverkeer aantrekkelijker maken. Ook zijn 

maatregelen onderzocht die alternatieven voor de auto stimuleren, bijvoorbeeld in de vorm 

van een kwaliteitsimpuls voor openbaar vervoer en fiets.  

 

De leefbaarheidsproblematiek op de N209 spitst zich, meer dan de N206, toe op één locatie 

(de passage Hazerswoude-Dorp). Door de combinatie met het ontbreken van aantrekkelijke 

alternatieve routes via het hoofdwegennet zijn hier vooral oplossingen gezocht die ter 

hoogte van de bestaande passage van Hazerswoude-Dorp het verkeer weren en elders het 

verkeer op een goede manier faciliteren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan infrastructurele 

 
1 Milieueffectrapport N207 Zuid, 2015 
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maatregelen zoals een randweg bij Hazerswoude Dorp of een nieuwe wegverbinding 

parallel aan de bestaande N209. Daarnaast zijn maatregelen in beeld gebracht die 

negatieve effecten van het faciliteren van verkeer op leefbaarheid en verkeersveiligheid 

verminderen.  

 

Uit berekeningen met verkeersmodellen blijkt dat verdergaande maatregelen de potentie 

hebben om de leefbaarheidsproblematiek op de N209 op te lossen of te verminderen. 

Denk hierbij aan een randweg of tunnel bij Hazerswoude-Dorp of een nieuwe verbinding 

tussen de N209 en de N11. Met deze maatregelen neemt het verkeer op de N209 door 

Hazerswoude af met 40%. Een nieuwe verbinding tussen N209 en N11 heeft de potentie 

om ook de problematiek op de N206 te verminderen. Een dergelijke verbinding zorgt 

namelijk voor ongeveer 10% minder verkeer op de N206. Een andere ingrijpende maatregel 

die de problematiek op de N206 vermindert is een capaciteitsverruiming van de A4 en A12. 

In combinatie met werende maatregelen op de bestaande N206 neemt hierdoor de 

hoeveelheid verkeer op de N206 met ongeveer 7% af.  

 

Andere maatregelen, zoals kwaliteitsverbetering van OV en verbeterde fietsverbindingen 

tussen Zoetermeer en Leiden, dragen bij aan het verminderen van de problematiek op de 

N206. Datzelfde geldt voor een werkgeversaanpak in de regio, gericht op het beperken van 

reizen in de spits. Een combinatie van deze maatregelen leidt tot een daling verkeer op de 

N206 met ongeveer 2%2. Op de korte en middellange termijn kunnen deze maatregelen 

verlichting bieden. Door ze in te zetten in combinatie met genoemde verdergaande 

maatregelen op de lange termijn ontstaat een pakket aan maatregelen dat volgens de 

gehanteerde principes op verschillende momenten in de tijd de problematiek vermindert op 

beide wegen. In onderstaande tabellen zijn de pakketten met potentiële maatregelen voor 

de N206 en N209 weergegeven. 
  

 
2 Dit effect is gebaseerd op modelberekeningen met een hogere snelheid voor fietsverkeer en een 
verbetering van de reistijd met 10% op de bestaande HOV-lijn R400. Bij de effecten van 
werkgeversaanpak is uitgegaan van het effect van spitsmijdingen uit de evaluatie Beter Benutten. 
In hoofdstuk 9 wordt dit verder toegelicht.  
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Maatregelen N206 Principe Kosten Oplossend 

vermogen 

Relatie met 

andere 

projecten 

Korte termijn     

Bewust sturen verkeer via A4 en A12 in plaats van N206 via 

navigatie-apps, in overleg met service providers  

 

 € +  

Belonen verkeer bij kiezen andere route of vervoerwijze  

 

 € +  

Werkgeversaanpak grote werkgevers zuidkant Leiden, 

Zoeterwoude en Zoetermeer  

 

 € + Werkgeversaanpak 

werkzaamheden 

Europaweg 

Verbeteren kwaliteit fietsverbinding Zoetermeer-Leiden  

 

 €€ +  

Versterken keten fiets-OV door bijvoorbeeld 

stallingsmogelijkheden fietsen bij R-net haltes bus 400 naar 

Leiden te verbeteren.  

 € +  

     

Middellange termijn  €€ ++  

Verbod voor doorgaand verkeer (mits haalbaar en het verbod 

gehandhaafd kan worden) 

 

    

Verbeteren OV tussen Zoetermeer en Leiden (bijvoorbeeld 

busstroken op kritische punten, bijvoorbeeld rotonde 

Stompwijk) 

 

 €-€€€ + Verkenning HOV 

Zoetermeer-

Leiden 

Slimme logistiek  

 

 €€ +  

Lange termijn    

Strenge parkeernormen bij nieuwe ontwikkelingen in 

combinatie met deelmobiliteit  

 

 ?              0/+ 

 

 

Realiseren ruimtelijke ontwikkelingen Zoetermeer nabij OV-

knooppunten 

 

 ? +  

Extra capaciteit op A4 en A12 (onder andere extra rijstrook op 

A12)  

 €€€€ +/++ MIRT-verkenning 

A4 N14-

Burgerveen 

Tabel 1 Maatregelpakket N206 

  

 

Weren 

 

Weren 

 

Weren 

€:       0-€0,2 mln  
€€:     €0,2- €1 mln  
€€€:   €1 mln-€10 mln 

€€€€:   > €10 mln 
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Maatregelen N209 Principe Kosten Oplossend 

vermogen 

Relatie met 

andere 

projecten 

Middellange termijn     

Aanpakken problematiek ongevalsrisico N209/Heerewegh  €€€ + Lopend onderzoek 

provincie Zuid-

Holland 

Geluidwerende voorzieningen  

 

 €€ +  

Geluidsmaatregelen bij de bron (bijvoorbeeld stiller asfalt)  

 

 €€ 0/+ N207 Zuid  

Lange termijn     

Nieuwe verbinding ten westen van de N209 tussen Benthuizen 

en de N11  

 

 €€€€ ++ Beter Bereikbaar 

Gouwe, N207 Zuid 

Omleiding of tunnel Hazerswoude Dorp (wordt tevens 

onderzocht binnen programma Beter Bereikbaar Gouwe)  

 

 €€€€ ++ Beter Bereikbaar 

Gouwe, N207 Zuid 

Extra capaciteit op kruispunten  

 

 €€ +  

Bewust sturen verkeer via alternatieve routes in plaats van 

N209 via navigatie-apps, in overleg met service providers.  

 

 € + Alleen in combinatie 

met realisatie 

alternatief huidige 

N209 

Verbod voor doorgaand verkeer (mits haalbaar en het verbod 

gehandhaafd kan worden) 

 

 €€ ++ Alleen in combinatie 

met realisatie 

alternatief huidige 

N209 

Verminderen aantal erftoegangen op N209 tussen rotonde 

Benthuizen en splitsing N209-N455. Bijvoorbeeld door een 

parallelweg  

 

 €€€ +  

Tabel 2 Maatregelpakket N209 

 

Raakvlakken met andere projecten 

De problematiek en potentiële maatregelen op N206 en N209 hebben raakvlakken met 

enkele andere lopende projecten en programma’s in de regio. Zo onderzoekt het 

programma ‘Beter Bereikbaar Gouwe’ onder andere maatregelen gericht op bereikbaarheid 

en leefbaarheid in Hazerswoude-Dorp. Binnen voorliggend onderzoek is hierbij aangesloten 

door gebruik te maken de onderzoeksresultaten van maatregelen als onderdoorgang en 

randweg Hazerswoude. Ook is er een raakvlak met het project N207 Zuid. Binnen dit project 

worden onder andere de (Verlengde) Bentwoudlaan bij Waddinxveen en 

verbetermaatregelen bij Hazerswoude-Dorp gerealiseerd. Beide maatregelen zijn als harde 

plannen als uitgangspunt voor de probleemanalyse N206-N209 gehanteerd. 

Ook onderzoekt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat mogelijke 

verbetermaatregelen voor de A12 tussen Gouwe en Oudenrijn, inclusief de aansluiting 

N11/A12 bij Bodegraven. Deze maatregelen zijn in voorliggend onderzoek niet nader 

onderzocht.  

 
Een ander raakvlak betreft de MIRT-verkenning A4 N14-Burgerveen. Verbreding van de A4 
heeft mogelijk impact op de N206. Het effect van verbreding van de A4 is in combinatie met 
een verbreding van de A12 onderzocht als potentiële oplossingsrichting. Datzelfde geldt ook 
voor het onderzoek “Potentie van R-net en doorstromingsknelpunten Zuid-Holland Noord”.  

€:       0-€0,2 mln  
€€:     €0,2- €1 mln  
€€€:   €1 mln-€10 mln 

€€€€:   > €10 mln 

 

Weren 

 

Weren 
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Hierin wordt onder andere de problematiek en potentiële verbetermaatregelen voor R-net 
buslijn 400 onderzocht. Als potentiële oplossingsrichting is in voorliggend onderzoek het 
effect van een snelheidsverbetering van de bestaande R-net buslijn 400 verkend. 
Daarnaast loopt momenteel de verkenning doorstromingsmaatregelen bij de rotonde 
Stompwijk. Deze maatregelen zijn in voorliggende studie als potentiele oplossingsrichting 
meegenomen. Als laatste is voor de kortetermijn-maatregelen op de N206 de 
werkgeversaanpak in het kader van de werkzaamheden N206-Europaweg-
Lammenschansplein van belang. Intensivering van een succesvolle werkgeversaanpak kan 
voor de hele N206 verlichting bieden.  
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1 Inleiding 

 

1.1 Aanleiding 

De gemeenten Zoetermeer, Alphen aan den Rijn en Zoeterwoude ondervinden dagelijks de 

nadelige effecten van verkeer op de N206 en de N209. De problemen liggen vooral op het 

vlak van bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Naast deze huidige problemen 

ligt er een forse verstedelijkingsopgave die de druk op het wegennet naar verwachting 

groter maakt. Daarnaast hebben de gemeenten Zoeterwoude, Leidschendam-Voorburg en 

Zoetermeer middels statement in juli 2019 aangekondigd om samen met de provincie een 

betere doorstroming en een goede openbaar vervoerverbinding op N206 te willen 

onderzoeken. 

 

De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Alphen aan den Rijn en Zoetermeer hebben 

gezamenlijk onderzoek laten doen naar de genoemde problematiek, de achterliggende 

oorzaken en mogelijke oplossingen. Omliggende gemeenten (Leiden, Zoeterwoude, 

Leidschendam-Voorburg, Lansingerland,), de regio’s Holland-Rijnland en Midden-Holland, 

de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Rijkswaterstaat zijn in het onderzoek 

meegenomen door ze uit te nodigen te participeren in een meedenkgroep en mee te kijken 

in de tussentijdse resultaten en rapportage. Dit rapport beschrijft het eindresultaat van dit 

onderzoek. 

 

1.2 Doel van het onderzoek 

Doel van het onderzoek is tweeledig: ten eerste het inzichtelijk maken van de oorzaken van 

de problematiek op de N206 en de N209, gelet op bereikbaarheid, leefbaarheid en 

verkeersveiligheid. Met daarbij specifiek aandacht voor de rol van doorgaand verkeer. 

Ten tweede het geven van advies over potentiële maatregelen die leiden tot substantieel 

minder verkeer over deze wegen of maatregelen die leiden tot substantieel minder overlast 

voor omwonenden in de woonkernen. De inzichten uit dit onderzoek kunnen worden 

gebruikt in verschillende lopende studies, zoals de verbreding A4, de Adaptieve 

Ontwikkelstrategie Metropolitaan OV en Verstedelijking Zuidelijke Randstad, N207 Zuid en 

Beter Bereikbaar Gouwe. 

 

1.3 Toelichting proces 

Het onderzoek is tot stand gekomen onder begeleiding van een kernteam bestaand uit 

gemeenten Alphen aan den Rijn, Zoeterwoude, Zoetermeer en provincie Zuid-Holland. 

Op twee momenten zijn de tussenresultaten in getoetst door een brede meedenkgroep, 

bestaande uit Rijkswaterstaat, regio’s Midden-Holland en Holland-Rijnland, MRDH en de 

omliggende gemeenten. Op 28 januari 2020 is in de eerste bijeenkomst het resultaat van de 

probleemanalyse getoetst. Op 12 maart 2020 zijn in de tweede bijeenkomst met de 

meedenkgroep de leidende principes voor de oplossingsrichtingen voor de N206 en N209 

besproken.  

 

1.4 Leeswijzer 
Dit rapport geeft in hoofdstuk 2, 3 en 4 een toelichting op de probleemanalyse. In de 
probleemanalyse zijn enkele storyboards3 gemaakt waarop het eindresultaat van de 
analyses is gevisualiseerd. In hoofdstuk 2 staat allereerst het resultaat van de 
gebiedsinventarisatie. Bij de probleemanalyse wordt in hoofdstuk 3 allereerst stilgestaan bij 
het aandeel doorgaand verkeer op de N206 en de N209. Vervolgens gaat hoofdstuk 4 
verder met een toelichting op de knelpunten in het studiegebied.  
 
Hoofdstukken 5 t/m 8 staan in het teken van potentiële oplossingsrichtingen. In hoofdstuk 5 
wordt volgens de Ladder van Verdaas een groslijst met maatregelen beschreven. 
Hoofdstuk 6 en 7 komen de leidende principes voor de N206 en de N209 aan bod. 

 
3 Storyboards zijn de overzichten met informatie en analyses die het resultaat zijn van de 
gebiedsinventarisatie en probleemanalyse. De storyboard zijn als apart product bij dit rapport 
geleverd.  
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Deze worden vervolgens in hoofdstuk 8 vertaald naar potentiële maatregelen voor de N206 
en de N209.  



 

13 

 

2 Gebiedsinventarisatie 

2.1 Inleiding 

De gebiedsinventarisatie geeft een beeld van de ruimtelijke- en infrastructurele 

ontwikkelingen in het studiegebied4. In het separaat opgeleverde storyboard is het 

totaaloverzicht van deze inventarisatie te zien.  

 

2.2 Inventarisatie ruimtelijke plannen 

 
 

De inventarisatie van de ruimtelijke plannen is in eerste instantie gebaseerd op invoer en 

uitgangspunten met betrekking tot inwoners en arbeidsplaatsen uit de verkeersmodellen in 

de regio: V-MRDH in de MRDH-regio en RVMH in de regio Midden Holland5. In een 

eerste bijeenkomst op 28 januari met de diverse partijen zijn de gegevens gepresenteerd en 

waar nodig aangescherpt. Door deze aanscherping komen de hierboven gepresenteerde 

totalen per gemeente niet exact overeen met de input die gehanteerd wordt in genoemde 

verkeersmodellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Het studiegebied bevat de N206 tussen Zoeterwoude en de A4 en de N209 tussen de A12 en N11, 
inclusief het gebied daartussen. Dit is in overleg met de kerngroep vastgesteld.  
5 In het studiegebied zijn twee actuele verkeersmodellen beschikbaar: het V-MRDH (MRDH-regio) en 
het RVMH (regio Midden Holland). In dit onderzoek zijn beide modellen gebruikt. Voor de N206 is 
gebruikgemaakt van het V-MRDH. Voor de N209 is gebruikgemaakt van het RVMH. Beide modellen 
kennen verschillen in modelsystematiek en uitgangspunten. Zo is het RVMH een model voor auto- en 
vrachtverkeer, het V-MRDH is een multimodaal model, dus inclusief openbaar vervoer en fiets. 
De ruimtelijke uitgangspunten (bijvoorbeeld ontwikkeling inwoners en arbeidsplaatsen per gemeente) 
zijn ook verschillend. 
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2.3 Inventarisatie infrastructurele plannen 

 

 
 

Infrastructurele plannen zijn als ‘hard’ aangemerkt als hierover besluitvorming heeft 

plaatsgevonden (bijvoorbeeld MIRT-verkenningen 2de fase of projecten met een vastgesteld 

voorkeursalternatief). Alle overige plannen zijn als ‘zacht’ aangemerkt. Dit loopt uiteen van 

concrete plannen waar geld voor is gereserveerd maar nog geen voorkeursalternatief is 

vastgesteld tot aan plannen die nog niet verder zijn uitgewerkt. Bij het overzicht van 

infrastructurele plannen is zowel gekeken naar verbeteringen aan het wegennet als aan de 

infrastructurele uitbreidingen van het OV-netwerk. Mogelijke uitbreidingen aan het 

fietsnetwerk komen in de volgende paragraaf aan bod.  

 

De zachte plannen zijn, daar waar de plannen kansrijk zijn met het oog op de problematiek 

op de N206 en de N209, meegenomen bij de inventarisatie van potentiële 

oplossingsrichtingen. De harde plannen (waaronder de Rijnlandroute) worden als autonome 

ontwikkeling gezien en zijn in het verkeersmodel voor 2030 als gerealiseerd verondersteld. 

De toekomstprognoses uit deze verkeersmodellen bevatten dus ook het effect van deze 

harde plannen.  

 

 

2.4 Overige plannen voor fiets en HOV 

 

 
 

Als laatste onderdeel is gekeken naar specifieke plannen voor Hoogwaardig Openbaar 

Vervoer (HOV) en fietsverkeer. Onder de noemer ‘HOV-lijnen versterken’ vallen in 

bovenstaande figuur de plannen voor HOV tussen Zoetermeer en Rotterdam (ZoRo) en 
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Zoetermeer en Leiden (R-net). De MRDH, provincie Zuid-Holland en de gemeente 

Zoetermeer voeren in de gebiedsuitwerking Zoetermeer een studie uit naar 

OV-verbindingen tussen Zoetermeer en Rotterdam/Schiedam, van Den Haag naar Gouda 

en Zoetermeer – Leiden. Deze studie is een uitwerking van de netwerkvisie RandstadRail 

en valt onder MoVe (het bereikbaarheidsprogramma Mobiliteit en Verstedelijking in de 

MRDH). Ook dit kaartbeeld is verder aangescherpt op basis van input uit de bijeenkomst op 

28 januari 2020.  
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3 Probleemanalyse: doorgaand verkeer op N206 en N209 

3.1 Inleiding 

Om meer inzicht te krijgen in de hoeveelheid doorgaand verkeer op de N206 en N209 is 

een analyse gemaakt van de herkomsten en bestemmingen van verkeer. Bij de N206 is 

daarbij gebruik gemaakt van het verkeersmodel V-MRDH6. De analyse van doorgaand 

verkeer op de N209 is deels gebaseerd op kentekenonderzoek7 en deels op het 

verkeersmodel RVMH. Voor de locaties ten noorden van Hazerswoude Dorp en de op de 

Hoogeveenseweg is informatie uit het kentekenonderzoek gebruikt. De overige informatie is 

afkomstig uit het verkeersmodel RVMH. Daar waar het resultaten uit een verkeersmodel 

betreft is zowel het beeld van het basisjaar als het toekomstjaar weergegeven. Voor beide 

modellen is het beeld uit 2030Hoog weergegeven.  

 

3.2 Analyse verkeersstromen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In bovenstaande figuren zijn de verkeerstromen van het verkeer dat de N206 ten noorden 

van Zoetermeer passeert (in twee richtingen) weergegeven. Het betreft een resultaat van 

een selected link analyse met een verkeersmodel. De percentages geven een indicatie van 

de wijze waarop het verkeer dat zich op de N206 bevindt zich verdeelt over het netwerk. 

Bijvoorbeeld: 7% van het verkeer op de N206 rijdt gemiddeld in 2030 (rechter plaatje) 

richting Stompwijk. Het zegt niets over de herkomsten en bestemmingen en de mate van 

doorgaand verkeer. Dat komt in de volgende paragraaf aan de orde.  

 

Belangrijkste bevindingen N206:  

- In 2016 rijdt het grootste deel van verkeer op de N206 via de A4 richting Amsterdam of 

de N11. Ook rijdt een aanzienlijk deel verder op de N206 naar Leiden; 

- In 2030 rijdt het grootste deel van het verkeer via de N206 richting Leiden. Dit in 

tegenstelling tot de huidige situatie, waar de grootste stroom verkeer op de N206 via de 

A4 richting Amsterdam of de N11 rijdt;  

- In Zoetermeer verspreidt het verkeer zich over diverse richtingen via het gemeentelijk 

wegennet, in zowel 2016 als 2030. 
  

 
6 De gemeente Zoetermeer behoort tot het studiegebied van het v-MRDH verkeersmodel. De N206 ligt 
dus op de rand van het studiegebied. In overleg met de opdrachtgever is gekozen voor het v-MRDH 
model omdat dit de beste beschrijving van de relatie met Zoetermeer geeft en daarin de meest 
recente uitgangspunten zijn opgenomen.  
7 Kentekenonderzoek Boskoop, Meetel, 2018. 
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In bovenstaande figuren zijn de verkeerstromen van het verkeer dat de N209 ten zuiden van 

Hazerswoude-Dorp passeert (in twee richtingen) weergegeven. Het betreft een resultaat 

van een selected link analyse met het verkeersmodel RVMH.  

 

Belangrijkste bevindingen N209 ten zuiden van Hazerswoude dorp: 

- 22% van het verkeer ten zuiden van Hazerswoude-Dorp in noordelijke richting kiest een 

route die eindigt in Hazerswoude Dorp; 

- 20% van het verkeer ten zuiden van Hazerswoude-Dorp richting het zuiden kiest een 

route die eindigt in Boskoop; 

- Ongeveer 20% van het verkeer dat hier richting het zuiden passeert volgt een route via 

de N209 naar het gebied ten zuiden van de A12; 

- 25% van het verkeer richting het noorden op deze locatie eindigt zijn route in Alphen aan 

den Rijn (stad); 

- Tussen 2018 en 2030 verschuift dit beeld: verkeer op de N209 kiest in belangrijke mate 

de route via de nieuwe (verlengde) Bentwoudlaan (39% ten opzichte van 17% in 2018). 

Dit is van toepassing op de situatie in 2030 met realisatie van alle harde plannen8.  
  

 
8 De verbetermaatregelen Hazerswoude Dorp vormen geen onderdeel van de referentie in het RVMH 
3.2. Dit heeft naar verwachting geen invloed op de bevindingen met betrekking tot doorgaand verkeer 
op de N209.  
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In voorgaande figuren (etmaalperiode links, spitsperiode rechts) zijn de stromen van het 

verkeer dat de N209 ten noorden van Hazerswoude passeert richting het zuiden 

weergegeven. Het betreft uitkomsten van een kentekenonderzoek uit 2018. In grijze pijlen is 

het percentage verkeer weergegeven dat een herkomst of bestemming Hazerswoude Dorp 

of Boskoop heeft, en daarmee lokaal verkeer is. De plaatjes zijn afwijkend ten opzichte van 

voorgaande plaatjes van de N209, omdat de selected link analyse meer informatie bevat, 

bijvoorbeeld over de verkeersstromen op de verder gelegen wegen. 

 

Belangrijkste bevindingen N209 ten noorden van Hazerswoude Dorp: 

- Verkeer ten noorden van Hazerswoude Dorp kiest voor meer dan 50% een route die 

eindigt in Hazerswoude Dorp of Boskoop. 

- Het grootste deel van het verkeer rijdt richting Zoetermeer (38%), een klein deel naar de 

N207 (9%); 

- In de spits (48%)is er relatief minder lokaal verkeer dan buiten de spitsen (54%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In bovenstaande figuren zijn de verkeersstromen van het verkeer dat de N209 ten oosten 

van Benthuizen (Hoogeveenseweg) passeert richting het noorden weergegeven. Het betreft 

uitkomsten van een kentekenonderzoek uit 2018. In grijze pijlen is het percentage verkeer 

weergegeven dat een herkomst of bestemming Hazerswoude Dorp of Boskoop heeft en 

daarmee bestemmingsverkeer is. 

Belangrijkste bevindingen N209 ter hoogte van Hoogeveenseweg (tussen Benthuizen en 

rotonde N209/N455): 
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- Verkeer op deze locatie kiest voor meer dan 40% een route die eindigt in Hazerswoude 

Dorp of Boskoop; 

- Het grootste deel van het verkeer (46%) rijdt richting N11, een klein deel (6%) rijdt naar 

de N207 richting Waddinxveen; 

- In de spits (37%) is er relatief minder lokaal verkeer dan buiten de spitsen (42%). 

 

3.3 Analyse herkomsten en bestemmingen 

Met behulp van de beschikbare verkeersmodellen is voor de N206 en N209 inzichtelijk 

gemaakt in welke mate verkeer op deze wegen een relatie heeft met het studiegebied. Dit is 

schematisch in onderstaande figuur voor de N206 weergegeven. Onder de figuur wordt dit 

verder toegelicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusies analyses doorgaand verkeer N206: 

- 98% van het verkeer op N206 heeft herkomst of bestemming Zoetermeer of 

Zoeterwoude. 2% van het verkeer heeft dus geen relatie met Zoetermeer of 

Zoeterwoude;  

- 30% van het verkeer op de N206 heeft weliswaar herkomst of bestemming Zoetermeer, 

maar heeft een goed alternatief in de vorm van de route via de A12 en A4, omdat dit 

verkeer herkomst of bestemming heeft aan de zuid- of oostkant9 van Zoetermeer; 

- Daarmee heeft 32% van het verkeer een reëel alternatief voor gebruik van de N206: 

verkeer dat ofwel geen relatie heeft met Zoetermeer of Zoeterwoude (2%) of verkeer dat 

herkomst of bestemming Zoetermeer Zuid of Oost10 heeft (30%); 

- In de huidige- en toekomstige situatie zijn deze percentages vergelijkbaar. 

 
  

 
9 Dit is het deel van Zoetermeer binnen de gele elips in de bovenste figuur 
10 Dit is gebied dat in de figuur binnen de oranje gekleurde halve cirkel is weergegeven. 
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Conclusies analyses doorgaand verkeer N209: 

- 50% van het verkeer op N209 ten zuiden van Hazerswoude Dorp heeft herkomst of 

bestemming Hazerswoude11 of Boskoop; 

- Verkeer op de relatie Zoetermeer-Alphen aan den Rijn (stad) vormt 11% van het verkeer 

op de N209; 

- Ongeveer 13% van het verkeer op de N209 heeft een relatie met Zoetermeer of Alphen 

aan den Rijn (stad) én een herkomst of bestemming buiten het directe studiegebied; 

- Ongeveer 11% van het verkeer op de N209 heeft een relatie met Waddinxveen en een 

herkomst of bestemming buiten het directe studiegebied; 

- Het overige deel (15%) is verkeer dat geen relatie heeft met het gebied mogelijk  over 

een reëel alternatief beschikt voor gebruik van de N209; 

- Voor verkeer met een relatie met het studiegebied, maar bijvoorbeeld herkomst of 

bestemming daarbuiten, is het de vraag of dit verkeer een reëel alternatief heeft. Dit is 

bijvoorbeeld van toepassing op verkeer met herkomst/bestemming Waddinxeen, Alphen 

aan den Rijn (stad) of Zoetermeer en verder weg gelegen bestemmingen. In totaal gaat 

het om 24% van het verkeer op de N209 dat in deze categorie valt. Dit zijn de gele en 

blauwe pijl in de figuur. 

- De hierboven genoemde percentages gelden in de spitsen voor de huidige situatie. In 

het etmaal is het percentage dat ondanks een reëel alternatief de N209 gebruikt lager. 

Dit duidt op verkeer dat de N209 als alternatief gebruikt om in de spits knelpunten elders 

te ontwijken. De percentages zijn weergegeven in bovenstaande figuur.  

- In de toekomst neemt het percentage verkeer dat mogelijk een reële alternatieve route 

heeft voor gebruik van N209 toe. Realisatie van nieuwe infrastructuur speelt hierin een 

belangrijke rol, bijvoorbeeld de realisatie van (verlengde) Bentwoudlaan . 

 

3.4 Conclusies: rol doorgaand verkeer in de problematiek N206-N209 

Het is in het geval van de N206 en de N209 lastig om te spreken van doorgaand verkeer. 

Het ontbreekt namelijk aan een eensluidende definitie van doorgaand verkeer. Daarom is in 

dit rapport zoveel mogelijk gekozen voor het objectief rapporteren over herkomsten en 

bestemmingen van verkeer. Daarbij is een inschatting gemaakt van het aandeel van verkeer 

op beide wegen dat logischerwijs een alternatieve route via het hoofwegennet (HWN) tot 

zijn beschikking heeft. Dit aandeel kwalificeren we verder als ‘doorgaand verkeer”.  
  

 
11 Hazerswoude Dorp en Hazerswoude Rijndijk 

Geen relatie 

studiegebied

Zoetermeer-

Alphen

Relatie met 

Alphen of 

Zoetermeer

Relatie met 

Waddinxveen

Relatie met 

Boskoop of 

Hazerswoude

2018, spits 15% 11% 13% 11% 50%

2018, etmaal 12% 11% 12% 10% 55%

2030, spits 20% 10% 14% 14% 42%

2030, etmaal 18% 9% 13% 14% 47%
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Duidelijk is dat verkeer op de N206 en N209 verschillend van aard is. Op de N206 is in 

hoofdzaak sprake van verkeer met een relatie met Zoetermeer of Zoeterwoude. De weg 

vormt dus een belangrijke schakel in het verkeer van en naar met name Zoetermeer. Dit wil 

niet zeggen dat er op de N206 geen verkeer zit dat gebruik zou kunnen maken van een 

meer geëigende route via het hoofdwegennet (HWN) (A12, A4 en N11). Ongeveer 30% van 

het verkeer op de N206 heeft, gekeken naar reistijd en los van vertraging op het HWN, 

een in potentie aantrekkelijk alternatief via de A4 en A12. Maatregelen om doorgaand 

verkeer op de N206 te beperken hebben dus de potentie om het verkeer op de N206 met 

30% te verminderen.  

 

De analyse van de verkeerstromen op de N209 geeft een meer diffuus beeld dan bij de 

N206. Een substantieel deel (15%) is verkeer dat geen herkomst en bestemming in het 

studiegebied heeft. Dit verkeer heeft naar alle waarschijnlijk goede alternatieven via het 

HWN. Ongeveer 60% van het verkeer heeft een directe relatie met Hazerswoude Dorp of 

Boskoop of is verkeer op de relatie Zoetermeer – Alphen aan den Rijn (stad). Verondersteld 

wordt dat dit verkeer geen reëel alternatief heeft voor de route via de N209. Resteert 

ongeveer een kwart van het verkeer dat een relatie heeft met Zoetermeer of Waddinxveen, 

maar afkomstig is buiten het studiegebied. Dit is in potentie verkeer dat een andere route 

via deels het HWN tot zijn beschikking heeft. Samen met de 15% verkeer dat geen 

herkomst én bestemming in het gebied heeft, kan gesteld worden dat maximaal 40% in 

potentie een mogelijk alternatief voor de N209 tot zijn beschikking heeft, bijvoorbeeld via het 

hoofdwegennet (A12 en N11). Maatregelen om doorgaand verkeer op de N209 te beperken 

hebben dus de potentie om het verkeer op de N209 met maximaal 40% te verminderen.  
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4 Probleemanalyse: knelpunten 

4.1 Inleiding 

Om een objectief beeld te schetsen van de problematiek is gewerkt met een afweegkader. 

Dit komt in de volgende paragraaf aan bod. Aan de hand van dit kader is zoveel mogelijk 

objectief de problematiek in beeld gebracht. In dit hoofdstuk wordt per thema een toelichting 

gegeven. Ook worden de belangrijkste conclusies op hoofdlijnen genoemd. 

 

4.2 Afweegkader 

In onderstaand tabel is per thema aangegeven welke indicatoren in beeld zijn gebracht om 

de problematiek op de N206 en de N209 te beschrijven. 

 
Figuur 1 Afweegkader 

 

De volgende paragrafen schetsen een beeld van de problematiek op de N206 en de N209 

aan de hand van dit afweegkader. 

 

4.3 Verkeerskundige karakteristiek per wegdeel 

Allereerst zijn voor het algemene beeld voor vijf segmenten van de N206 en N209 enkele 

verkeerskundige karakteristieken weergegeven12. Dit als algemene schets van deze wegen 

in het studiegebied. 

- Groei verkeer per etmaal ten opzicht van telling 2018-2030 (Bron: V-MRDH 2030HOOG 

(N206 en N209 Zoetermeer) en RVMH 2030Zeker (N209 Hazerswoude); 

- Groei verkeer in de spits ten opzichte van telling 2018 (Bron: V-MRDH 2030HOOG 

(N206 en N209 Zoetermeer) en RVMH 2030Zeker (N209 Hazerswoude); 

- Aandeel spits 2018 (Bron: verkeerstellingen provincie Zuid-Holland); 

- Aandeel spits 2030 (Bron: verkeersmodellen V-MRDH 2030HOOG (N206 en N209 

Zoetermeer) en RVMH 2030Zeker (N209 Hazerswoude); 

- Aandeel vracht 2018 (Bron: verkeerstellingen provincie Zuid-Holland); 

- Aandeel vracht 2030 (Bron: verkeersmodellen V-MRDH 2030HOOG (N206 en N209 

Zoetermeer) en RVMH 2030Zeker (N209 Hazerswoude) 

- Etmaalintensiteit ontwikkeling 2010-2018 (Bron: verkeerstellingen provincie 

Zuid-Holland)’. 

 

De N206 en N209 zijn beiden gebiedsontsluitingswegen met een belangrijke functie in het 

regionaal wegennet. De N206 heeft 2x1 rijstroken, zonder rijbaanscheiding. Deels is een 

vrijliggende busbaan aanwezig. De snelheid is op deels 80 km/u, 60 km/u en 50 km/u. 

 
12 Niet alle gepresenteerde informatie heeft een expliciete rol gespeeld in de probleemanalyse. Voor 
een deel betreft het achtergrondinformatie.  
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Ter hoogte van de passage Stompwijk is snelheid 60 km/u, binnen de bebouwde kom 

(Zwaardslootseweg) is de snelheid 50 km/u. Op de overige delen is de snelheid 80 km/u. 

Langs de N206 zijn voor een groot deel vrijliggende fietspaden, deels wordt het fietsverkeer 

afgewikkeld via een parallelweg. Op het deel van de N206 tussen Stompwijk en 

Zoeterwoude-Dorp is sprake van directe erfaansluitingen op de N206. De N209 heeft 2x1 

rijstroken, zonder rijbaanscheiding. De snelheid op de N209 is voor het grootste deel 

80 km/u. Bij de passage Hazerswoude-Dorp is de snelheid 50 km/u. Ook de N209 heeft 

voor een groot deel vrijliggende fietspaden. Op het deel van de N209 dat de 

Hoogeveenseweg wordt genoemd is sprake van directe erfaansluitingen op de N209.   

 

 
  

Belangrijkste bevindingen N206: 
• De hoeveelheid verkeer op de N206 is in vergelijking met 2010 de afgelopen jaren relatief constant (groei 

in 8 jaar tijd < 10%). 
• De verwachte groei tussen nu en 2030 (14%-19%) vindt vooral plaats buiten de spitsperiodes. 

De verwachte groei in de spits is met 8-10% groei relatief beperkt. Dit komt doordat in de spitsen in de 
huidige situatie de capaciteit op kruispunten al bijna wordt bereikt, waardoor er weinig ruimte meer is voor 
groei in de spitsen.   

• Het aandeel verkeer in de spits ten opzichte van het etmaal neemt daardoor af in 2030 (31%-32%)  
ten opzichte van 2018 (32%-35%).  

• Het aandeel vrachtverkeer is ongeveer 10% en in 2018 vergelijkbaar met 2030.  
 

Belangrijkste bevindingen N209: 
• De ontwikkeling van de hoeveelheid verkeer op de N209 verschilt op de verschillende delen van de N209. 

De hoeveelheid verkeer ten noorden van Hazerswoude Dorp is in vergelijking met 2010 relatief constant 
(groei in 8 jaar tijd < 10%). Verder zuidelijk richting Zoetermeer is sprake van een substantiële toename: 
een groei van 40% in 8 jaar tijd.  

• De grootste groei tussen nu en 2030 vindt plaats op het noordelijk deel van de N209 tussen Hazerswoude 
dorp en de N11. Realisatie van de (verlengde) Bentwoudlaan speelt hierin mogelijk een rol. Dit is in deze 
studie niet specifiek onderzocht. Op het deel van de N209 ter hoogte van Zoetermeer is een stijging te 
zien (21%).    

• Groei van verkeer tussen 2018 en 2030 is vooral in de etmaalperiode te zien. In de spitsen is de groei veel 
minder groot. Op het deel van de N209 ter hoogte van de Hoogeveenseweg daalt het verkeer in de spits 
met 7%. In de etmaalperiode is op dit deel van de N209 een kleine groei van 3% zichtbaar.  

• Het aandeel verkeer in de spits ten opzichte van het etmaal neemt in 2030 iets af ten opzichte van 2018.  

• Het aandeel vrachtverkeer is tussen de 13% en 16% en blijft constant tussen 2018 en 2030. Het zuidelijk 
deel van de N209 bij Zoetermeer is hier een uitzondering op. Hier is sprake van een aanzienlijke stijging 
van het vrachtverkeer (aandeel 16% naar 27% in 2030). Dit is gebaseerd op informatie uit het V-MRDH 
verkeersmodel. Het RVMH laat een ander beeld zien, waardoor de cijfers over de gehele N209 op dit punt 
niet helemaal consistent zijn. 
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4.4 Informatie over verkeersveiligheid en weginrichting 
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Voorgaande drie kaartbeelden geven informatie over de verkeersveiligheid: 

- Kaartbeeld opgesteld door de ANWB met een inschatting van wegen met een risicovolle 

inrichting of een hoge ongevalsscore. Bron: VIA, 2019, Verkeersveiligheid provinciale 

wegen, analyse van verkeersongevallen en weginrichting; 

- Kaartbeeld met gegevens uit verkeersongevallengegevens BRON, bewerking door 

gemeente Alphen aan den Rijn; 

- Kaartbeeld met inventarisatie weginrichting door Sweco. 

 

 
  

Belangrijkste bevindingen N206: 
• Het deel van de N206 ter hoogte van Stompwijk heeft een risicovolle weginrichting (erfaansluitingen) in 

combinatie met een hoge ongevalsscore. De maximumsnelheid is hier 60km/u. 
• Uit het kaartbeeld met ongevalsconcentraties komt geen hoge ongevalsconcentratie op de N206 naar 

voren.  
• Ter hoogte van Zoeterwoude mengt fietsverkeer met gemotoriseerd verkeer op de parallelweg. Aan de 

andere zijde van de N206 ligt een vrijliggend fietspad 
• De kruising N206 Zwaardslootseweg met de Filmlaan/Marsmanhove is druk met veel verschillende 

modaliteiten: auto- en vrachtverkeer, buslijnen met haltes bij de kruising en fiets- en 
voetgangersoversteken. Het is geregeld met verkeerslichten. De ongevallenstatistieken laten hier geen 
ongevalsconcentraties zien. 

• De fietsoversteek rotonde Aidaschouw-Zwaardslootsweg is onoverzichtelijk, met fietsers in de voorrang. 
De ongevallenstatistieken laten hier geen ongevalsconcentraties zien. 

Belangrijkste bevindingen N209: 
• Het deel van de N209 ter hoogte van de Hoogeveenseweg heeft met een aantal directe erfaansluitingen 

een risicovolle weginrichting.  
• Uit het kaartbeeld met ongevalsconcentraties komt geen hoge ongevalsconcentratie op de N209 naar 

voren.  
• De N209 heeft op een aantal delen lange rechtstanden zonder veel bebouwing, wat kan leiden tot een 

minder oplettende weggebruiker. De ongevallenstatistieken laten hier geen ongevalsconcentraties zien. 
 

https://www.anwb.nl/binaries/content/assets/anwb/pdf/belangenbehartiging/verkeer/verkeersveiligheid/provincie-zuid-holland.pdf
https://www.anwb.nl/binaries/content/assets/anwb/pdf/belangenbehartiging/verkeer/verkeersveiligheid/provincie-zuid-holland.pdf
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4.5 Verkeersafwikkeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaande kaartbeelden geven een beeld over de huidige verkeersafwikkeling op de 

N206 en de N209: 

- Drie beelden van de gemiddelde doorstroming in de ochtend en avondspits, en een 

beeld uit een drukke ochtendspits. (Bron: Googlemaps). De twee meest linker beelden 

geven een gemiddeld beeld en zijn daarmee het meest representatief voor een 

gemiddelde situatie.  

- Twee beelden van de verhouding tussen de gemeten snelheden op wegdelen in de spits 

versus freeflow (Bron: NDW/Provincie Zuid-Holland, bewerking door Sweco) 

 

 

  

4.6 Reistijden 

 

 

 

 

 

 

Belangrijkste bevindingen N206: 

- Bij de aansluitingen van de N206 op de A4 en op het deel van de N206 in Zoetermeer 

(Zwaardslootseweg) is sprake van vertraging. Op het tussenliggende deel is sprake van beperkte 

vertraging. 

- Bij de rotonde Stompwijk is sprake van vertraging, ook voor de buslijnen van R-net lijn 400.  

- Bij extreme drukte op de A4 ontstaat ook grotere vertraging op de N206. 

Belangrijkste bevindingen N209: 

- Bij de passage ter hoogte van Hazerswoude Dorp is sprake van filevorming en vertraging in de spitsen. 

Op de overige delen van de N209 is beperkt sprake van vertraging. 
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Bovenstaande staafdiagrammen geven een beeld van de reistijden van autoverkeer en 

openbaar vervoer op de N206  (tussen A4 en Europaweg) en N209 (tussen N11 en A12): 

- Autoverkeer: voor N206 en N209 de snelheden in de spits en in de dalperiode 

(Bron: NDW/Provincie Zuid-Holland, bewerking door Sweco) 

- Openbaar vervoer: voor de buslijnen die over de N206 en N209 rijden, in en buiten de 

spits (Bron: NDW/Provincie Zuid-Holland/Arriva, bewerking door Sweco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Belangrijkste bevindingen N206: 

- De gemiddelde snelheid in de spits ligt tussen 40 en 49 km/u. Dit is lager dan buiten de spits (55-57 km/u). 

- In de ochtendspits is de snelheid lager dan in de avondspits 

- In de dienstregeling van bus 400 wordt rekening gehouden met een langere reistijd in de spitsen. De werkelijke 

gemeten vertraging is groter dan de ‘buffer’ in de dienstregeling. In de regel zullen de bussen dan ook vaak met 

vertraging op de N206 rijden. 

Belangrijkste bevindingen N209: 

- De gemiddelde snelheid in de spits ligt tussen 44 en 49 km/u Dat is lager dan buiten de spits (58 km/u). 

- In de avondspits is de snelheid iets lager dan in de ochtendspits 

- De dienstregeling van lijn 381 kent verschillende rijtijden in ochtend- en avondpits. Deze rijtijden liggen in lijn 

met de werkelijk gemeten reistijden op het traject. De vertraging van de bussen van deze lijn ten opzichte van 

de dienstregeling is daarmee naar verwachting beperkt.   

- Dit wil niet zeggen dat de bussen geen vertraging hebben: meer waarschijnlijk wordt in de dienstregeling al 

rekening gehouden met de wachttijd bij Hazerswoude-Dorp. Dit geldt waarschijnlijk ook voor de andere bussen 

die gebruik maken van de N209. 
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4.7 IC-verhoudingen en verzadigingsgraden 

 

 
 

 

 

Bovenstaande kaartbeelden geven een beeld over de toekomstige IC-verhoudingen en 

verzadigingsgraden op kruispunten op de N206 en de N209: 

- Twee beelden van de IC-verhouding in 2030 (Bron: V-MRDH 2.2 2030HOOG). 

(Opmerking: verbreding van de A4 (N14-Burgerveen is hierin nog niet opgenomen). 

- Eén beeld van de verzadigingsgraden op kruispunten (Bron: V-MRDH 2030HOOG en 

RVMH 2030Zeker). 

 

4.8 Conclusie: knelpunten in het studiegebied 

Bovenstaande bevindingen leiden tot onderstaand overzicht per knelpunt, op de thema’s 

bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Per knelpunt is aangegeven wat de 

kiem van het knelpunt is en wat het gevolg daarvan is, met een verwijzing naar de 

gehanteerde bronnen. Deze beschrijving van knelpunten is besproken in de eerste 

bijeenkomst op 28 januari 2020 met diverse stakeholders en op basis daarvan verder 

aangescherpt.  

 

Uit de gebiedsinventarisatie uit hoofdstuk 2 blijkt dat, naast harde plannen, in de regio de 

nodige zachte ruimtelijke plannen in de pijplijn zitten. In Zoetermeer en Alphen aan den Rijn 

ligt bijvoorbeeld een woningbouwopgave. Deze ontwikkelingen hebben niet direct impact op 

de hoeveelheid doorgaand verkeer, maar zullen wel zorgen voor meer autoverkeer via de 

N206 en de N209. De geschetste knelpunten zullen zich ook in een situatie met realisatie 

van ‘zachte plannen’ voordoen, en worden negatieve effecten van deze knelpunten 

waarschijnlijk in de toekomst groter. De groei van het aantal autoritten in Alphen aan den 

Rijn en omgeving is in het scenario met de zachte plannen (+21%) hoger in vergelijking met 

de situatie met alleen harde plannen (+15%)13. In het MRDH-gebied is de groei van het 

 
13 Technische documentatie verkeersmodel RVMH 3.2 

Belangrijkste bevindingen N206: 

- Op de voor de N206 parallelle route A12 en A4 is in 2030 sprake van een hoge IC-verhouding (>1). 

Hier zal sprake zijn van aanzienlijke filevorming.  

- De kruispunten op het deel van de N206 in Zoetermeer (Zwaardslootseweg) hebben een 

verzadigingsgraad > 85%, waardoor er grote kans op vertraging is.  

- De kruisingen bij de aansluitingen van de N206 op de A4 zijn in de praktijk overbelast. Omdat dit buiten 

het directe studiegebied van het V-MRDH model valt is hier geen verzadingsgraad af te leiden omdat de 

kruispunten niet zijn gedefinieerd.  

Belangrijkste bevindingen N209: 

- Op de voor de N209 parallelle route via A12 en N11 is in 2030 sprake van een hoge IC-verhouding op 

de A12 (tussen 0,8 en 1). Dit betekent dat hier kans is op filevorming.   

- De kruispunten bij de aansluitingen op de A12 en N11 hebben een hoge verzadigingsgraad (> 85%), 

waardoor er grote kans op vertraging is. 

- Uit de MER N207-Zuid blijkt dat de verbetermaatregelen in Hazerswoude-Dorp (extra ontsluiting 

Hazerswoude Dorp via rotonde, verwijderen linksaffer op kruispunt met Dorpstraat) zorgen voor een 

verbeterde verkeersafwikkeling. Dit verklaart de lage verzadigingsgraad in het gepresenteerde 

kaartbeeld.  
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aantal autoritten in de situatie met alleen harde plannen +5%, in de situatie met ook de 

zachte plannen bedraagt de groei +10%14.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
14 Technische documentatie V-MRDH, 2.2 

Tabel 3 knelpunten in studiegebied N206-N209 
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5 Groslijst potentiële oplossingsrichtingen 

5.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk zijn de knelpunten op de thema’s bereikbaarheid, leefbaarheid en 

verkeersveiligheid beschreven. De vraag is nu welke oplossingsrichtingen denkbaar zijn om 

de hoeveelheid doorgaand verkeer te beperken, of de overlast die dit verkeer veroorzaakt te 

beperken. In hoofdstuk 3 is geconstateerd dat ongeveer 30%-40% van het verkeer op de 

N206 en de N209 in potentie mogelijk een alternatieve route tot zijn beschikking heeft. 

De maatregelen in dit onderzoek zijn vooral gericht op dit deel van het verkeer. Dit terwijl 

sommige maatregelen breder effect hebben op de mobiliteit en daarmee ook ander verkeer 

kunnen beïnvloeden.  

 

Om mogelijke maatregelen te selecteren is als eerste stap in een uitgebreide inventarisatie 

het complete spectrum verkend. Hierbij is gewerkt volgens de ’Ladder van Verdaas”, 

startend met maatregelen op het gebied van ruimtelijke ordening en eindigend met 

maatregelen gericht op nieuwe infrastructuur. Dit hoofdstuk geeft een korte toelichting op 

deze eerste stap.  

 

5.2 Ladder van Verdaas 

 

Het principe van de Ladder van Verdaas is dat 

uitgebreid gekeken wordt naar mogelijke 

maatregelen. Hierdoor ontstaat een breed palet 

aan maatregelen dat dient als groslijst om 

potentiële maatregelen te selecteren. Om de 

groslijst samen te stellen is eerst intern binnen 

Sweco een werksessie gehouden met enkele 

experts. Deze groslijst is daarnaast ook getoetst 

met het kernteam. Het eindresultaat is een groslijst 

met 50 mogelijke maatregelen.  

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Beoordeling per aspect 

De genoemde 50 maatregelen uit de groslijst zijn kwalitatief beoordeeld op de deelaspecten 

bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Een beoordeling op deze deelaspecten 

zegt iets over de effectiviteit. Daar is een inschatting van de haalbaarheid aan toegevoegd. 

Hierbij is de volgende schaal gebruikt: 

 

  Zeer effectief of makkelijk haalbaar 

  Effectief of haalbaar 

  Weinig effectief, mogelijk niet haalbaar 

  Niet effectief of moeilijk haalbaar 

 

Deze beoordeling is op basis van feedback van het kernteam aangepast en aangescherpt. 
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5.4 Selectie potentiële oplossingsrichtingen 

Op basis van de beoordeling zoals toegelicht in de vorige paragraaf is een selectie gemaakt 

van potentiële maatregelen. Hierbij is de volgende schaal gebruikt:  

 

 Geen potentiële maatregel 

  Potentiële maatregel 

 
Maatregel mogelijk op de lange termijn interessant, maar binnen de scope van deze 
studie niet verder onderzocht 

 

Dit heeft geresulteerd in een lijst met 28 maatregelen die de potentie hebben om een 

bijdrage te leveren aan het verminderen van doorgaand verkeer op de N206/N209 of de 

overlast van dit verkeer te verminderen. Deze lijst is hieronder weergegeven. In de tabel is 

de kwalitatieve beoordeling per maatregel tekstueel toegelicht.  

 

Deze beoordeling is op basis van feedback van het kernteam aangepast en aangescherpt.  
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Toelichting

Ruimtelijke ordening

1a
Zoetermeer (+10.000-

16.000 woningen)
Niet of minder bouwen

Is effectief bij nieuwe ontwikkelingen, maar lost huidige problematiek niet op. Is lastig haalbaar, 

gezien afspraken bouwopgaven in de regio. 

1b
Zoetermeer (+10.000-

16.000 woningen)
Realiseren woningbouw bij OV-knooppunten

.

Is effectief bij nieuwe ontwikkelingen, maar lost huidige problematiek niet op. Is wellicht haalbaar, 

maar niet alle ontwikkelingen kunnen gerealiseerd worden nabij OV-knooppunten

1c
Zoetermeer (+10.000-

16.000 woningen)

Concentreren aan de zuidkant van Zoetermeer, zodat 

route A12-A4 meest logisch is

Is effectief bij nieuwe ontwikkelingen, maar lost huidige problematiek niet op. Is wellicht haalbaar, 

maar niet alle ontwikkelingen kunnen gerealiseerd worden op deze locaties

1d Alphen (+6.000 woningen) Realiseren woningbouw bij OV-knooppunten
.

Is effectief bij nieuwe ontwikkelingen, maar lost huidige problematiek niet op. Is wellicht haalbaar, 

maar niet alle ontwikkelingen kunnen gerealiseerd worden nabij OV-knooppunten

1e Bundelen functies Bundelen van functies, daardoor kortere reistafstanden
Is mogelijk effectief bij nieuwe ontwikkelingen, maar lost huidige problematiek niet op. Is haalbaar, 

maar mogelijkheden onzeker en op de lange termijn

1f Bedrijven
Locatiekeuze logistieke ontwikkeling in combinatie met 

venstertijden (buiten de spits)

Weinig effectief, want alleen effect in de spitsen, met relatief weinig vrachtverkeer.Moeilijk 

haalbaar omdat dit wettelijk gezien waarschijnlijk niet af te dwingen is. 

1g Parkeren

Strenge parkeernormen bij nieuwe ontwikkelingen in 

combinatie met deelmobiliteit en kwaliteitsimpuls 

andere vervoerwijzen
.

Is mogelijk effectief bij terugdringen autogebruik bij nieuwe gebiedsontwikkelingen, maar lost 

huidige problematiek niet op. Is haalbaar, mits in combinatie met andere maatregelen 

(bijvoorbeeld OV en fiets). Zoetermeer legt minimale parkeernorm vast. Lage parkeernorm kan 

leiden tot parkeeroverlast in omliggende wijken

Betalen naar gebruik

2a Vrachtwagenheffing
N206 niet, N209 wel in heffingsnetwerk opgenomen. 

N206 toevoegen?

Weinig effectief voor bereikbaaheid en veiligheid, omdat de regio heeft aangegeven weinig effect 

van vrachtwagenheffing op de N206 te verwachten. En het percentage vrachtverkeer op de N206 is 

relatief laag. Reductie vrachtverkeer is vooral effectief voor het thema leefbaarheid. Haalbaar, 

maar vergt een wetswijziging

2b Vrachtwagenheffing Geen heffing of lagere heffing op parallelle routes HWN

Weinig effectief voor bereikbaarheid en verkeersveiligeheid, omdat het aandeel vrachtverkeer op 

de N206 en N209 relatief beperkt is. Impact op het thema leefbaarheid in potentie het grootst. Niet 

haalbaar ivm landelijk wetgeving met gelijk tarief op alle wegen

2c Heffing personenauto's Heffing op N206 en N209 voor personenauto's. 

Effectief, naar verwachting reductie verkeer met 10-20%. Valt buiten scope studie ivm landelijke 

wetgeving ivm wetgeving en politieke standpunten. Wel apart gemarkeerd als in de toekomst 

potentiele maatregel.

Mobiliteitsmanagement

3a Werkgeversaanpak

Stimuleren anders reizen van/naar grote werkgevers 

Bijvoorbeeld geen leaseauto's voor werknemers maar 

OV-passen, reizen buiten de spits. 

Fietsstimulatieprogramma voor werknemers. . 

Pendelbussen naar OV-haltes .

Mogelijk, effectief, maar is afhankelijk van herkomsten en bestemming werknemers. Dit is 

waarschijnlijk diffuus, zodat effect op reductie verkeer op specifiek N206 en N209 mogelijk beperkt 

is. Haalbaar, praktijkvoorbeelden bekend  Bij uitwerken maatregel specifiek kijken naar 

herkomsten en bestemmingen verkeer, bijvoorbeeld met selected links. De gemeente Alphen aan 

den Rijn beschikt over pendeldata

3b Werkgeversaanpak

Stimuleren anders reizen van/naar bedrijventerreinen 

(kleine werkgevers) Bijvoorbeeld geen leaseauto's voor 

werknemers maar OV-passen, reizen buiten de spits. 

Fietsstimulatieprogramma voor werknemers. 

Pendelbussen naar OV-haltes .

Mogelijk, effectief, maar is afhankelijk van herkomsten en bestemming werknemers. Dit is 

waarschijnlijk diffuus, zodat effect op reductie verkeer op specifiek N206 en N209 mogelijk beperkt 

is. Haalbaar, praktijkvoorbeelden bekend  Bij uitwerken maatregel specifiek kijken naar 

herkomsten en bestemmingen verkeer, bijvoorbeeld met selected links. De gemeente Alphen aan 

den Rijn beschikt over pendeldata

OV en fiets

4a HOV
Tussen Leiden en Zoetermeer (bijvoorbeeld nieuwe 

Randstadrail lijn Zoetermeer-Leiden).

.

Effectief, relatie Zoetermeer-Leiden is sterk aanwezig op N206. Er is al een frequentie 

busverbinding (lijn 400). Potentiele verbeteringen zitten wellicht in de reistijd (vrijliggende 

infrastructuur) en kwaliteit haltes en keten fiets OV. Naar verwachting vooral effectief in de spits, 

en daarmee vooral op thema bereikbaarheid. De thema's leefbarheid en verkeersveiligheid spelen 

gedurende de hele dag. Daarmee is deze maatregelen naar verwachting minder effectief op deze 

thema's. De maatregel is vooral kansrijk in combinatie met andere maatregelen.  Haalbaar via 

financiering overheid, afspraken met vervoerders. 

4b HOV Tussen Alphen en Zoetermeer
Weinig effectief, omdat de relatie Zoetermeer-Alphen een klein deel (10%) vormt van het verkeer 

op de N209. Haalbaar, maar kosten zijn aanzienlijk voor vrije infrastructuur

4c Goedkoper OV Tussen Leiden en Zoetermeer

Effect waarschijnlijk beperkt. Belangrijkste afweging voor vervoermiddel is reistijd.  Effect kan 

groter zijn als het in combinatie met een breed pakket aan maatregelen wordt ingezet. Haalbaar 

via financiering overheid, afspraken met vervoerders. 

4d Goedkoper OV Tussen Alphen en Zoetermeer

Effect waarschijnlijk beperkt. Belangrijkste afweging vervoermiddel zal reistijd zijn. Mogelijk wel 

kansrijk in combinatie met een compleet pakket. Haalbaar via financiering overheid, afspraken met 

vervoerders. 

4e Last mile/first mile Betere verbinding naar stations Zoetermeer en Alphen

.

Kan effectief zijn op specifieke relaties die al een goede OV-bereikbaarheid hebben. 

Praktijkvoorbeelden (fietsvoorzieningen, P+R. electrische fietsen, micro-mobiliteit) zijn beschikbaar.

4f P+R P+R bij station Lansingerland

.

Waarschijnlijk weinig effectief voor N206 omdat grootste deel verkeer 'Zoetermeer-gebonden is'. 

Effectiviteit voor N209 ook beperkt, omdat verkeer met relatie zuidelijk vande A12 een beperkt deel 

is van de hoeveelheid verkeer op de N209. Haalbaar, praktijkvoorbeelden zijn beschikbaar.

4g Extra treinstations Treinstations Zoeterwoude en Hazerswoude

.

Effectief, in combinatie met andere maatregelen (last/first mile, werkgeversaanpak). De 

haalbaarheid in termen van kosten en inpassing dienstregeling is nog onduidelijk. Station 

Hazerswoude zou als hub/P+R kunnen dienen voor Alphen aan den Rijn of Leiden Centraal. Is 

alleen kansrijk voor problematiek N209, voor Zoetermeer niet

4h Extra stations IC-station Zoetermeer op HSL-lijn

Effectief, vooral voor het lange afstands woon werkverkeer. Waarschijnlijk niet haalbaar door hoge 

kosten en weinig draagvlak voor extra IC-stop op HSL. Wel aangemerkt als oplossing voor de lange 

termijn, die verder binnen dit onderzoek niet verder is uitgewerkt. 

4i Snelle fietsroutes
Leiden-Zoetermeer, Zoetermeer-Rotterdam en Alphen 

aan de Rijn-Zoetermeer
.

Effectief voor stimuleren fietsverkeer. Er wordt al gewerkt aan verbeteren van de genoemde 

routes. Vraag is hoe effectief de maatregel is voor de auto-gerelateerde problematiek op de N206 

en N209

4j Versterken keten fiets/OV
Mobiliteitshubs, Fietsdeelsystemen, fietsparkeerplaatsen 

bij belangrijkse OV-haltes .

Kan effectief zijn om aantrekkelijkheid bestaande OV-lijnen te verbeteren. Haalbaar, zie andere 

praktijkvoorbeelden in Nederland

4k Versterken keten auto/OV 
P+R terreinen, hubs buiten de stadscentra met goed 

vervoer naar de stadscentra
.

Kan effectief zijn om aantal auto-bewegingen in stadscentra te beperken. De impact op de N206 en 

N209 is waarschijnlijk beperkt omdat dit verbindingen zijn tussen stedelijke gebieden. Haalbaar, zie 

andere voorbeelden in Nederland
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Ruimtelijke ordening

1a
Zoetermeer (+10.000-

16.000 woningen)
Niet of minder bouwen

Is effectief bij nieuwe ontwikkelingen, maar lost huidige problematiek niet op. Is lastig haalbaar, 

gezien afspraken bouwopgaven in de regio. 

1b
Zoetermeer (+10.000-

16.000 woningen)
Realiseren woningbouw bij OV-knooppunten

.

Is effectief bij nieuwe ontwikkelingen, maar lost huidige problematiek niet op. Is wellicht haalbaar, 

maar niet alle ontwikkelingen kunnen gerealiseerd worden nabij OV-knooppunten

1c
Zoetermeer (+10.000-

16.000 woningen)

Concentreren aan de zuidkant van Zoetermeer, zodat 

route A12-A4 meest logisch is

Is effectief bij nieuwe ontwikkelingen, maar lost huidige problematiek niet op. Is wellicht haalbaar, 

maar niet alle ontwikkelingen kunnen gerealiseerd worden op deze locaties

1d Alphen (+6.000 woningen) Realiseren woningbouw bij OV-knooppunten
.

Is effectief bij nieuwe ontwikkelingen, maar lost huidige problematiek niet op. Is wellicht haalbaar, 

maar niet alle ontwikkelingen kunnen gerealiseerd worden nabij OV-knooppunten

1e Bundelen functies Bundelen van functies, daardoor kortere reistafstanden
Is mogelijk effectief bij nieuwe ontwikkelingen, maar lost huidige problematiek niet op. Is haalbaar, 

maar mogelijkheden onzeker en op de lange termijn

1f Bedrijven
Locatiekeuze logistieke ontwikkeling in combinatie met 

venstertijden (buiten de spits)

Weinig effectief, want alleen effect in de spitsen, met relatief weinig vrachtverkeer.Moeilijk 

haalbaar omdat dit wettelijk gezien waarschijnlijk niet af te dwingen is. 

1g Parkeren

Strenge parkeernormen bij nieuwe ontwikkelingen in 

combinatie met deelmobiliteit en kwaliteitsimpuls 

andere vervoerwijzen
.

Is mogelijk effectief bij terugdringen autogebruik bij nieuwe gebiedsontwikkelingen, maar lost 

huidige problematiek niet op. Is haalbaar, mits in combinatie met andere maatregelen 

(bijvoorbeeld OV en fiets). Zoetermeer legt minimale parkeernorm vast. Lage parkeernorm kan 

leiden tot parkeeroverlast in omliggende wijken

Betalen naar gebruik

2a Vrachtwagenheffing
N206 niet, N209 wel in heffingsnetwerk opgenomen. 

N206 toevoegen?

Weinig effectief voor bereikbaaheid en veiligheid, omdat de regio heeft aangegeven weinig effect 

van vrachtwagenheffing op de N206 te verwachten. En het percentage vrachtverkeer op de N206 is 

relatief laag. Reductie vrachtverkeer is vooral effectief voor het thema leefbaarheid. Haalbaar, 

maar vergt een wetswijziging

2b Vrachtwagenheffing Geen heffing of lagere heffing op parallelle routes HWN

Weinig effectief voor bereikbaarheid en verkeersveiligeheid, omdat het aandeel vrachtverkeer op 

de N206 en N209 relatief beperkt is. Impact op het thema leefbaarheid in potentie het grootst. Niet 

haalbaar ivm landelijk wetgeving met gelijk tarief op alle wegen

2c Heffing personenauto's Heffing op N206 en N209 voor personenauto's. 
Effectief, naar verwachting reductie verkeer met 10-20%. Valt buiten scope studie ivm landelijke 

wetgeving ivm wetgeving en politieke standpunten

Mobiliteitsmanagement

3a Werkgeversaanpak

Stimuleren anders reizen van/naar grote werkgevers 

Bijvoorbeeld geen leaseauto's voor werknemers maar 

OV-passen, reizen buiten de spits. 

Fietsstimulatieprogramma voor werknemers. . 

Pendelbussen naar OV-haltes .

Mogelijk, effectief, maar is afhankelijk van herkomsten en bestemming werknemers. Dit is 

waarschijnlijk diffuus, zodat effect op reductie verkeer op specifiek N206 en N209 mogelijk beperkt 

is. Haalbaar, praktijkvoorbeelden bekend  Bij uitwerken maatregel specifiek kijken naar herkomsten 

en bestemmingen verkeer, bijvoorbeeld met selected links. De gemeente Alphen aan den Rijn 

beschikt over pendeldata

3b Werkgeversaanpak

Stimuleren anders reizen van/naar bedrijventerreinen 

(kleine werkgevers) Bijvoorbeeld geen leaseauto's voor 

werknemers maar OV-passen, reizen buiten de spits. 

Fietsstimulatieprogramma voor werknemers. 

Pendelbussen naar OV-haltes .

Mogelijk, effectief, maar is afhankelijk van herkomsten en bestemming werknemers. Dit is 

waarschijnlijk diffuus, zodat effect op reductie verkeer op specifiek N206 en N209 mogelijk beperkt 

is. Haalbaar, praktijkvoorbeelden bekend  Bij uitwerken maatregel specifiek kijken naar herkomsten 

en bestemmingen verkeer, bijvoorbeeld met selected links. De gemeente Alphen aan den Rijn 

beschikt over pendeldata

OV en fiets

4a HOV
Tussen Leiden en Zoetermeer (bijvoorbeeld nieuwe 

Randstadrail lijn Zoetermeer-Leiden).

.

Effectief, relatie Zoetermeer-Leiden is sterk aanwezig op N206. Er is al een frequentie 

busverbinding (lijn 400). Potentiele verbeteringen zitten wellicht in de reistijd (vrijliggende 

infrastructuur) en kwaliteit haltes en keten fiets OV. Naar verwachting vooral effectief in de spits, 

en daarmee vooral op thema bereikbaarheid. De thema's leefbarheid en verkeersveiligheid spelen 

gedurende de hele dag. Daarmee is deze maatregelen naar verwachting minder effectief op deze 

thema's. De maatregel is vooral kansrijk in combinatie met andere maatregelen.  Haalbaar via 

financiering overheid, afspraken met vervoerders. 

4b HOV Tussen Alphen en Zoetermeer
Weinig effectief, omdat de relatie Zoetermeer-Alphen een klein deel (10%) vormt van het verkeer 

op de N209. Haalbaar, maar kosten zijn aanzienlijk voor vrije infrastructuur

4c Goedkoper OV Tussen Leiden en Zoetermeer

Effect waarschijnlijk beperkt. Belangrijkste afweging voor vervoermiddel is reistijd.  Effect kan 

groter zijn als het in combinatie met een breed pakket aan maatregelen wordt ingezet. Haalbaar via 

financiering overheid, afspraken met vervoerders. 

4d Goedkoper OV Tussen Alphen en Zoetermeer

Effect waarschijnlijk beperkt. Belangrijkste afweging vervoermiddel zal reistijd zijn. Mogelijk wel 

kansrijk in combinatie met een compleet pakket. Haalbaar via financiering overheid, afspraken met 

vervoerders. 

4e Last mile/first mile Betere verbinding naar stations Zoetermeer en Alphen

.

Kan effectief zijn op specifieke relaties die al een goede OV-bereikbaarheid hebben. 

Praktijkvoorbeelden (fietsvoorzieningen, P+R. electrische fietsen, micro-mobiliteit) zijn beschikbaar.

4f P+R P+R bij station Lansingerland

.

Waarschijnlijk weinig effectief voor N206 omdat grootste deel verkeer 'Zoetermeer-gebonden is'. 

Effectiviteit voor N209 ook beperkt, omdat verkeer met relatie zuidelijk vande A12 een beperkt deel 

is van de hoeveelheid verkeer op de N209. Haalbaar, praktijkvoorbeelden zijn beschikbaar.

4g Extra treinstations Treinstations Zoeterwoude en Hazerswoude

.

Effectief, in combinatie met andere maatregelen (last/first mile, werkgeversaanpak). De 

haalbaarheid in termen van kosten en inpassing dienstregeling is nog onduidelijk. Station 

Hazerswoude zou als hub/P+R kunnen dienen voor Alphen aan den Rijn of Leiden Centraal. Is 

alleen kansrijk voor problematiek N209, voor Zoetermeer niet

4h Extra stations HSL-station Zoetermeer
Effectief, vooral voor het lange afstands woon werkverkeer. Waarschijnlijk niet haalbaar door hoge 

kosten en weinig draagvlak voor extra stop HSL 

4i Snelle fietsroutes
Leiden-Zoetermeer, Zoetermeer-Rotterdam en Alphen 

aan de Rijn-Zoetermeer
.

Effectief voor stimuleren fietsverkeer. Er wordt al gewerkt aan verbeteren van de genoemde 

routes. Vraag is hoe effectief de maatregel is voor de auto-gerelateerde problematiek op de N206 

en N209

4j Versterken keten fiets/OV
Mobiliteitshubs, Fietsdeelsystemen, fietsparkeerplaatsen 

bij belangrijkse OV-haltes .

Kan effectief zijn om aantrekkelijkheid bestaande OV-lijnen te verbeteren. Haalbaar, zie andere 

praktijkvoorbeelden in Nederland

4k Versterken keten auto/OV 
P+R terreinen, hubs buiten de stadscentra met goed 

vervoer naar de stadscentra
.

Kan effectief zijn om aantal auto-bewegingen in stadscentra te beperken. De impact op de N206 en 

N209 is waarschijnlijk beperkt omdat dit verbindingen zijn tussen stedelijke gebieden. Haalbaar, zie 

andere voorbeelden in Nederland

5a
Beter Benutten (Smart 

Mobility)

5b
Netwerkbreed 

verkeersmanagement

Beter informeren over reistijd (bijvoorbeeld A4/A12 

t.o.v. N206)

Weinig effectief, omdat in een groot deel van de gevallen de reistijd via de N206 en N209 het snelst 

is. Hierover actief informeren kan een averrechts effect hebben. Goed haalbaar, 

praktijkvoorbeelden zijn bekend

5c
Netwerkbreed 

verkeersmanagement

Bewust sturen verkeer via HWN in plaats van N206-N209. 

Via navigatiesystemen en route apps .

Kan effectief zijn voor N206 en N209. Vraag is óf verkeer zich laat sturen, daarom mogelijk niet 

haalbaar

5d Gedragsbeinvloeding
Belonen bij kiezen van een andere route of andere 

vervoerswijze
.

Kan effectief zijn voor N206 en N209. Effecten met spitsmijden zijn bemoedigend, hier zou dan 

sprake zijn van 'routemijden' of 'Roadmiles'. Als dit gericht is op de gedragsbeinvloeding gedurende 

de hele dag Is het mogelijk effectief op alle drie de thema's. Relatief makkelijk te realiseren. Effect is 

tijdelijk en systeem is technisch lastig te controleren

5e Doorstroming verbeteren
Slimme VRI's bij aansluiting A12: beter alternatief voor 

N206
Waarschijnlijk weinig effectief voor N209. Voor N206 is het effect waarschijnlijk beperkt, omdat het 

grootste deel van verkeer op de N206 (70%) de logische route volgt en de A12 geen alternatief is.

5f Beperken instroom
Verslechteren doorstroming N206-N209 en daarover 

informeren. 

Kan effectief zijn voor de thema's leefbaarheid en verkeersveiligheid. Uit analyse doorgaand 

verkeer blijkt echter dat met een dergelijke maatregelen slechts 20-30% van het verkeer mogelijk 

een andere route kan gaan rijden. Voor het overgrote deel van de reizigers verlechtert dus de 

verkeersafwikkeling, en daarmee de bereikbaarheid van de kernen. Daarmee is de maatregel niet 

kansrijk. De maatregel is makkelijk te realiseren, maar mogelijk niet haalbaar omdat bewust de 

doorstroming verslechtert. 

5g Slimme logistiek

Efficientere distributie waardoor minder vrachtritten 

nodig zijn van/naar distributiecentra. Eventueel in 

combinatie met een verbod van bepaalde voertuigen op 

bepaalde routes .

Kan effectief zijn, binnen beter benutten zijn hier door gemeente Zoetermeer goede ervaringen 

mee opgedaan.

5h Bufferen verkeer
Doseerlicht: File bewust op een locatie 'neerzetten' zodat 

op andere locatie goede doorstroming is.

Kan effectief zijn om leefbaarheidsproblemen te verminderen (geen stilstaande voertuigen bij 

bebouwing maar op plekken zonder bebouwing) Vraag is op welke locaties dit zou kunnen en 

nuttig is. In Hazerswoude-Dorp en Zoetermeer werken de huidige verkeerslichten al als 

'doseerlicht'. In combinatie met de negatieve impact op de verkeersafwikkeling is deze maatregel 

niet kansrijk

5i MaaS
Stimuleren ontwikkeling MaaS concepten om meer keuze 

in vervoerwijzen aan te bieden

Effect waarschijnlijk beperkt. Lastig haalbaar omdat de invloed van overheid op ontwikkeling MaaS-

concepten beperkt is en vooralsnog alleen stimulatie via financiering pilots

Aanpassen infrastructuur

6a Fiets Aanleggen fietsoversteken
.

Effectief om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het is echter de vraag hoe groot het probleem is 

dat hiermee wordt opgelost. En op diverse locaties zijn al voorzieningen voor fietsers gerealiseerd.

6b Fiets Vrijliggende fietspaden realiseren

Effectief om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het is echter de vraag hoe groot het probleem is 

dat hiermee wordt opgelost. Op het grootste deel van de N206 en N209 zijn vrijliggende fietspaden 

beschikbaar. Daar waar dat niet het geval is, is de ruimte beperkt.  

6c Autoverkeer Extra opstelstroken bij kruisingen
.

Kan effectief zijn op locaties waar kruisingen met verkeerslichten te weinig capaciteit hebben. Bij 

extra capaciteit op de N206 en N209 zal mogelijk het verkeer toenemen, en daarmee andere 

soorten knelpunten (leefbaarheid) groter maken. 

6d Autoverkeer

Verbod voor doorgaand verkeer instellen. Alleen 

'gebiedseigen' verkeer toelaten, of boete voor verkeer 

dat binnen 30minuten het cordon doorsnijdt .

Zeer effectief, verwachte reductie 20-30% minder verkeer op N206 en N209. Mits het verbod 

gehandhaafd kan worden. Dat is ook direct de reden waarom de maatregel mogelijk niet haalbaar 

is. 

6e Autoverkeer Snelheidsverlaging naar 60km/u of verleggen komgrens

.

Kan effectief zijn voor de thema's leefbaarheid en verkeersveiligheid omdat dit de route minder 

aantrekkelijk maakt. Verlaging van de maximumsnelheid leidt per saldo tot een mindere 

bereikbaarheid omdat de reistijd hiermee toeneemt. Mogelijk negatief effect is uitwijk van verkeer 

naar parallelle routes. Maatregel is haalbaar, maar vraagt een aanpassing van de inrichting van de 

weg. 60 km/u komt niet overeen met de door de provincie beoogde functie (regionale functie, 

stroomweg)

6f Autoverkeer
Realiseren ongelijkvloerse kruisingen bij drukke 

kruispunten

Effectief voor verbeteren doorstroming. Kan ook positief zijn voor de verkeersveiligheid. 

Verbeteren doorstroming zorgt echter eerder voor een toename dan een afname van verkeer op 

de N206 en N209. Daarmee lost deze maatregel de problematiek in de basis niet op.

6g OV Realiseren vrije busbanen
Kan effectief voor de bereikbaarheid zijn, vooral op plekken waar OV nu in de file staat (deel van 

Zwaardslootweg). Mogelijk niet haalbaar wegens ruimtegebrek (afstand bebouwing tot de weg)

6h OV Prioriteit bij VRI's voor bussen

Kan effectief voor de bereikbaarheid zijn, mits er geen lange wachtrijen bij de kruising staan, of er 

vrije infrastructuur voor bussen beschikbaar is. Is haalbaar. De bussen hebben nu al prioriteit bij de 

VRI's. aanvullend effect daardoor beperkt en daarmee niet kansrijk. 

6i OV
Rotondes busvriendelijk inrichten (rechtdoor bij 

rotondes?)

Weinig effectief omdat problemen in de doorstroming voor bussen niet worden veroorzaakt door 

de rotondes. Lastig haalbaar mbt inrichting rotondes

6j Geluid Realiseren geluidsschermen
Effectief voor thema leefbaarheid. Is haalbaar. Vraag is wel hoe groot het probleem is dat hiermee 

wordt opgelost. Lastig haalbaar ivm ruimtegebruik (afstand weg tot bebouwing)

6k Geluid Stiller asfalt of andere maatregelen bij de bron
.

Effectief voor het thema leefbaarheid, specifiek voor geluidhinder. Is echter niet effectief op 

kruispunten. Is haalbaar. Vraag is wel hoe groot het probleem is dat hiermee wordt opgelost.

Nieuwe infra

7a Weginfra Verbreding A12 Zoetermeer-Den Haag

.

Waarschijnlijk weinig effectief voor N209. Voor N206 is het effect groter. Aandachtspunt is hierbij 

dat uit de probleemanalyse is gebleken dat voor het grootste deel van verkeer op de N206 (70%) de 

logische route is en de route via de A12 geen logisch alternatief is.

7b Weginfra Verbreden N206-N209

Kan effectief zijn voor bereikbaarheidsproblemen. Capaciteit op kruispunten is echter de grootste 

bottleneck. Leefbaarheidsknelpunten worden deels niet opgelost, of zelfs groter 

(verkeersaantrekkende werking). Hierdoor niet effectief op andere thema's.  NIet haalbaar door 

ruimtelijke inpassing. 

7c Weginfra Nieuwe verbinding tussen Zoetermeer en de N11

.

Effectief voor bereikbaarheid en verkeersveiligheid, vooral voor N206. Effect op N209 is nog 

onduidelijk. Het is nog onduidelijk wat de impact op de leefbaarheid is. Op de N206 en N209 

waarschijnlijk een positief effect, maar elders heeft een nieuwe verbinding mogelijk impact op de 

leefbaarheid en bereikbaarheid door verkeersaantrekkende werking (bijvoorbeeld op de N209 ten 

zuiden van de A12). Mogelijk niet haalbaar ivm kosten en nieuwe doorsnijding

7d Weginfra Omleiding of tunnel Hazerswoude dorp

.

Effectieve oplossing voor problematiek op specifieke locatie. Oostelijke omleiding (zie vorige 

maatregel) heeft positief effect op zowel N206 als N209. Westelijke omlegging waarschijnlijk alleen 

effectief voor N209. Oplossing is duur, in samenhang met Beter Bereikbaar Gouwe beschouwen.

7e Weginfra Bodegravenboog N11-A12

.

Maakt de parallelle route via de N11 en A12 aantrekkelijker voor bijvoorbeeld verkeer vanaf Alphen 

aan den Rijn naar Waddinxveen. Mogelijk hierdoor minder verkeer de N209. Er zijn hoge kosten 

aan verbonden, daardoor mogelijk niet haalbaar.

7f Weginfra Verbinding/doorsteek A4-A12 door Westerpark Biedt meer capaciteit, maar lost problematiek op A12 niet op. Ook is het de vraag of dit zorgt voor 

minder verkeer op de N206, gezien de herkomsten en bestemmingen van verkeer op die weg. 

7g Weginfra

Doortrekking A16 naar A4 via oostkant Zoetermeer en 

knooppunt A12-A16 bij Zoetermeer, via Groene 

Harttunnel naar A4

Lost de problematiek op de N206 voor een groot deel op. Oplossing is met nieuwe doorsnijding in 

combinatie met tunnel is ingrijpend met impact op de leefbaarheid in een groot gebied. Daardoor 

waarschijnlijk niet haalbaar en daardoor beoordeeld als niet kansrijk

7h OV
HOV: Randstadrail Zoetermeer-Leiden en Rotterdam-

Zoetermeer (zie maatregel bij "OV en fiets")

.

Effectief, relatie Zoetermeer-Leiden is sterk aanwezig op N206. Er is al een frequentie 

busverbinding (lijn 400). Potentiele verbeteringen zitten wellicht in de reistijd (vrijliggende 

infrastructuur) en kwaliteit haltes en keten fiets OV. Naar verwachting vooral effectief in de spits, 

en daarmee vooral op thema bereikbaarheid. De thema's leefbarheid en verkeersveiligheid spelen 

gedurende de hele dag. Daarmee is deze maatregelen naar verwachting minder effectief op deze 

thema's. De maatregel is vooral kansrijk in combinatie met andere maatregelen.  Haalbaar via 

financiering overheid, afspraken met vervoerders. 

5a
Beter Benutten (Smart 

Mobility)

5b
Netwerkbreed 

verkeersmanagement

Beter informeren over reistijd (bijvoorbeeld A4/A12 

t.o.v. N206)

Weinig effectief, omdat in een groot deel van de gevallen de reistijd via de N206 en N209 het 

snelst is. Hierover actief informeren kan een averrechts effect hebben. Goed haalbaar, 

praktijkvoorbeelden zijn bekend

5c
Netwerkbreed 

verkeersmanagement

Bewust sturen verkeer via HWN in plaats van N206-

N209. Via navigatiesystemen en route apps .

Kan effectief zijn voor N206 en N209. Vraag is óf verkeer zich laat sturen, daarom mogelijk 

niet haalbaar

5d Gedragsbeinvloeding
Belonen bij kiezen van een andere route of andere 

vervoerswijze
.

Kan effectief zijn voor N206 en N209. Effecten met spitsmijden zijn bemoedigend, hier zou 

dan sprake zijn van 'routemijden' of 'Roadmiles'. Als dit gericht is op de gedragsbeinvloeding 

gedurende de hele dag Is het mogelijk effectief op alle drie de thema's. Relatief makkelijk te 

realiseren. Effect is tijdelijk en systeem is technisch lastig te controleren

5e
Doorstroming 

verbeteren

Slimme VRI's bij aansluiting A12: beter alternatief 

voor N206

Waarschijnlijk weinig effectief voor N209. Voor N206 is het effect waarschijnlijk beperkt, 

omdat het grootste deel van verkeer op de N206 (70%) de logische route volgt en de A12 

geen alternatief is.

5f Beperken instroom
Verslechteren doorstroming N206-N209 en daarover 

informeren. 

Kan effectief zijn voor de thema's leefbaarheid en verkeersveiligheid. Uit analyse doorgaand 

verkeer blijkt echter dat met een dergelijke maatregelen slechts 20-30% van het verkeer 

mogelijk een andere route kan gaan rijden. Voor het overgrote deel van de reizigers 

verlechtert  de verkeersafwikkeling door doserende maatregelen. Daarmee verslechtert ook 

de bereikbaarheid van de kernen. De maatregel is daardoor niet kansrijk. De maatregel is 

makkelijk te realiseren, maar mogelijk niet haalbaar omdat bewust de doorstroming 

verslechtert. 

5g Slimme logistiek

Efficientere distributie waardoor minder vrachtritten 

nodig zijn van/naar distributiecentra. Eventueel in 

combinatie met een verbod van bepaalde voertuigen 

op bepaalde routes .

Kan effectief zijn, binnen beter benutten zijn hier door gemeente Zoetermeer goede 

ervaringen mee opgedaan.

5h Bufferen verkeer
Doseerlicht: File bewust op een locatie 'neerzetten' 

zodat op andere locatie goede doorstroming is.

Kan effectief zijn om leefbaarheidsproblemen te verminderen (geen stilstaande voertuigen 

bij bebouwing maar op plekken zonder bebouwing) Vraag is op welke locaties dit zou 

kunnen en nuttig is. In Hazerswoude-Dorp en Zoetermeer werken de huidige verkeerslichten 

al als 'doseerlicht'. In combinatie met de negatieve impact op de verkeersafwikkeling is deze 

maatregel niet kansrijk

5i MaaS
Stimuleren ontwikkeling MaaS concepten om meer 

keuze in vervoerwijzen aan te bieden
Effect waarschijnlijk beperkt. Lastig haalbaar omdat de invloed van overheid op ontwikkeling 

MaaS-concepten beperkt is en vooralsnog alleen stimulatie via financiering pilots

Aanpassen 

infrastructuur

6a Fiets Aanleggen fietsoversteken
.

Effectief om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het is echter de vraag hoe groot het 

probleem is dat hiermee wordt opgelost. En op diverse locaties zijn al voorzieningen voor 

fietsers gerealiseerd.

6b Fiets Vrijliggende fietspaden realiseren

Effectief om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het is echter de vraag hoe groot het 

probleem is dat hiermee wordt opgelost. Op het grootste deel van de N206 en N209 zijn 

vrijliggende fietspaden beschikbaar. Daar waar dat niet het geval is, is de ruimte beperkt.  

6c Autoverkeer Extra opstelstroken bij kruisingen
.

Kan effectief zijn op locaties waar kruisingen met verkeerslichten te weinig capaciteit 

hebben. Bij extra capaciteit op de N206 en N209 zal mogelijk het verkeer toenemen, en 

daarmee andere soorten knelpunten (leefbaarheid) groter maken. 

6d Autoverkeer

Verbod voor doorgaand verkeer instellen. Alleen 

'gebiedseigen' verkeer toelaten, of boete voor 

verkeer dat binnen 30minuten het cordon doorsnijdt
.

Zeer effectief, verwachte reductie 20-30% minder verkeer op N206 en N209. Mits het verbod 

gehandhaafd kan worden. Dat is ook direct de reden waarom de maatregel mogelijk niet 

haalbaar is. 

6e Autoverkeer
Snelheidsverlaging naar 60km/u of verleggen 

komgrens

Kan effectief zijn voor de thema's leefbaarheid en verkeersveiligheid omdat dit de route 

minder aantrekkelijk maakt. Verlaging van de maximumsnelheid leidt per saldo tot een 

mindere bereikbaarheid omdat de reistijd hiermee toeneemt. Mogelijk negatief effect is 

uitwijk van verkeer naar parallelle routes. Maatregel is haalbaar, maar vraagt een aanpassing 

van de inrichting van de weg. 60 km/u komt niet overeen met de door de provincie beoogde 

functie (regionale functie, stroomweg)

6f Autoverkeer
Realiseren ongelijkvloerse kruisingen bij drukke 

kruispunten

Effectief voor verbeteren doorstroming. Kan ook positief zijn voor de verkeersveiligheid. 

Verbeteren doorstroming zorgt echter eerder voor een toename dan een afname van 

verkeer op de N206 en N209. Daarmee lost deze maatregel de achterliggende oorzaken (de 

grote hoeveelheid verkeer)  voor de leefbaarheidsproblematiek in de basis niet op.

6g OV Realiseren vrije busbanen

Kan effectief voor de bereikbaarheid zijn, vooral op plekken waar OV nu in de file staat (deel 

van Zwaardslootweg). Mogelijk niet haalbaar wegens ruimtegebrek (afstand bebouwing tot 

de weg)

6h OV Prioriteit bij VRI's voor bussen

Kan effectief voor de bereikbaarheid zijn, mits er geen lange wachtrijen bij de kruising staan, 

of er vrije infrastructuur voor bussen beschikbaar is. Is haalbaar. De bussen hebben nu al 

prioriteit bij de VRI's. aanvullend effect daardoor beperkt en daarmee niet kansrijk. 

6i OV
Rotondes busvriendelijk inrichten (rechtdoor bij 

rotondes?)

Weinig effectief omdat problemen in de doorstroming voor bussen niet worden veroorzaakt 

door de rotondes. Lastig haalbaar mbt inrichting rotondes

6j Geluid Realiseren geluidsschermen
Effectief voor thema leefbaarheid. Is haalbaar. Vraag is wel hoe groot het probleem is dat 

hiermee wordt opgelost. Lastig haalbaar ivm ruimtegebruik (afstand weg tot bebouwing)

6k Geluid Stiller asfalt of andere maatregelen bij de bron

.

Effectief voor het thema leefbaarheid, specifiek voor geluidhinder. Is echter niet effectief op 

kruispunten. Is haalbaar. Vraag is wel hoe groot het probleem is dat hiermee wordt opgelost.

Nieuwe infra

7a Weginfra Verbreding A12 Zoetermeer-Den Haag

.

Waarschijnlijk weinig effectief voor N209. Voor N206 is het effect groter. Aandachtspunt is 

hierbij dat uit de probleemanalyse is gebleken dat voor het grootste deel van verkeer op de 

N206 (70%) de logische route is en de route via de A12 geen logisch alternatief is.

7b Weginfra Verbreden N206-N209

Kan effectief zijn voor bereikbaarheidsproblemen. Capaciteit op kruispunten is echter de 

grootste bottleneck. Leefbaarheidsknelpunten worden deels niet opgelost, of zelfs groter 

(verkeersaantrekkende werking). Hierdoor niet effectief op andere thema's.  NIet haalbaar 

door ruimtelijke inpassing. 

7c Weginfra Nieuwe verbinding tussen Zoetermeer en de N11

.

Effectief voor bereikbaarheid en verkeersveiligheid, vooral voor N206. Effect op N209 is nog 

onduidelijk. Het is nog onduidelijk wat de impact op de leefbaarheid is. Op de N206 en N209 

waarschijnlijk een positief effect, maar elders heeft een nieuwe verbinding mogelijk impact 

op de leefbaarheid en bereikbaarheid door verkeersaantrekkende werking (bijvoorbeeld op 

de N209 ten zuiden van de A12). Mogelijk niet haalbaar ivm kosten en nieuwe doorsnijding

7d Weginfra Omleiding of tunnel Hazerswoude dorp

.

Effectieve oplossing voor problematiek op specifieke locatie. Westelijke omleiding (zie 

vorige maatregel) heeft positief effect op zowel N206 als N209. Oostelijke omlegging 

waarschijnlijk alleen effectief voor N209. Oplossing is duur, in samenhang met Beter 

Bereikbaar Gouwe beschouwen. MOgelijk trekt een nieuwe verbinding extra verkeer aan. 

Daardoor ontstaan mogelijk knelpunten elders. 

7e Weginfra Bodegravenboog N11-A12

.

Maakt de parallelle route via de N11 en A12 aantrekkelijker voor bijvoorbeeld verkeer vanaf 

Alphen aan den Rijn naar Waddinxveen. Mogelijk hierdoor minder verkeer de N209. Er zijn 

hoge kosten aan verbonden, daardoor mogelijk niet haalbaar.

7f Weginfra Verbinding/doorsteek A4-A12 door Westerpark

Biedt meer capaciteit, maar lost problematiek op A12 niet op. Ook is het de vraag of dit zorgt 

voor minder verkeer op de N206, gezien de herkomsten en bestemmingen van verkeer op 

die weg. Daarnaast betreft het een kostbare nieuwe doorsnijding, waarvan het onduidelijk is 

of dit qua inpassing een reele oplossingsrichting is. .

7g Weginfra

Doortrekking A16 naar A4 via oostkant Zoetermeer en 

knooppunt A12-A16 bij Zoetermeer, via Groene 

Harttunnel naar A4

Lost de problematiek op de N206 voor een groot deel op. Oplossing is met nieuwe 

doorsnijding in combinatie met tunnel is ingrijpend met impact op de leefbaarheid in een 

groot gebied. Daardoor waarschijnlijk niet haalbaar en daardoor beoordeeld als niet kansrijk. 

De maatregel is ook erg kostbaar.

7h OV
HOV: Randstadrail Zoetermeer-Leiden en Rotterdam-

Zoetermeer (zie maatregel bij "OV en fiets")

.

Effectief, relatie Zoetermeer-Leiden is sterk aanwezig op N206. Er is al een frequentie 

busverbinding (lijn 400). Potentiele verbeteringen zitten wellicht in de reistijd (vrijliggende 

infrastructuur) en kwaliteit haltes en keten fiets OV. Naar verwachting vooral effectief in de 

spits, en daarmee vooral op thema bereikbaarheid. De thema's leefbarheid en 

verkeersveiligheid spelen gedurende de hele dag. Daarmee is deze maatregelen naar 

verwachting minder effectief op deze thema's. De maatregel is vooral kansrijk in combinatie 

met andere maatregelen.  Haalbaar via financiering overheid, afspraken met vervoerders. 
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6 Vier principes voor maatregelen  

6.1 Inleiding 
De volgende stap is het vertalen van geselecteerde potentiële maatregelen naar de 
specifieke situatie voor de N206 en de N209. Hiervoor zijn vier principes ten aanzien van 
het omgaan met doorgaand verkeer gebruikt. 

 

 

In dit hoofdstuk worden de principes geïntroduceerd. In de volgende hoofdstukken 7 en 8 

zijn deze vertaald naar de leidende principes voor doorgaand verkeer op de N206 en N209 

(hoofdstuk 7) en naar potentiële maatregelen voor de N206 en de N209 (hoofdstuk 8) 

 

6.2 Waarom vier principes? 

De Ladder van Verdaas is in hoofdstuk 5 gebruikt om een groslijst met algemene 

maatregelen samen te stellen. Vervolgens is daar een eerste selectie uit gemaakt met  

28 potentiële maatregelen. De Ladder van Verdaas is gericht op algemene 

mobiliteitsopgaven. Voorliggend onderzoek richt zich voornamelijk op doorgaand verkeer. 

Daarom is het concept van de Ladder van Verdaas vertaald naar een methodiek om 

potentiële  maatregelen te selecteren, specifiek voor de problematiek die samenhangt met 

doorgaand verkeer. Dit zijn de gehanteerde vier principes.  

 

De principes kennen een vergelijkbare hiërarchie als de ladder van Verdaas: allereerst 

wordt gekeken naar maatregelen gericht op de bron van de problematiek: dus de principes 

‘weren’ van doorgaand verkeer of het ‘stimuleren van alternatieven’. Daarna komen 

principes als ‘faciliteren’ en daaropvolgend ‘beperken negatieve effecten’ in beeld.  

 

Het hanteren van deze principes stelt ons ook in staat de samenhang tussen N206 en N209 

mee te nemen bij het selecteren van potentiële maatregelen. Zo is het weren van verkeer 

vooral mogelijk als het verkeer elders op andere routes gefaciliteerd kan worden. 

Weren van verkeer op de N206 is bijvoorbeeld mogelijk als op de A12 en A4 (en in mindere 

mate de N209) voldoende capaciteit is om verkeer te faciliteren.   

 

6.3 Principe Weren 

 

Weren: gemotoriseerd verkeer wordt met actieve maatregelen 

geweerd van de N206 of N209. Dit betekent dat andere parallelle 

routes drukker worden. Potentiële maatregelen binnen dit principe: 

 

- Bewust sturen verkeer via andere routes via navigatie-apps 

- Belonen verkeer bij kiezen andere route of vervoerwijze 

- Verbod voor doorgaand verkeer 
  

Weren 

Weren 
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6.4 Principe Stimuleren alternatieven 

 

Stimuleren alternatieven: verbeteren alternatieve vervoerwijzen 

(OV en fiets) of verbeteren doorstroming/reistijd op parallelle routes 

via het HWN. 

 

Verbeteren kwaliteit alternatieve vervoerwijzen: 

- Ruimtelijke ontwikkelingen Alphen aan den Rijn en Zoetermeer 

realiseren nabij OV-knooppunten 

- Werkgeversaanpak grote bedrijven of bedrijventerreinen 

- HOV tussen steden 

- Verbeteren kwaliteit fietsverbindingen 

- Versterken keten fiets-OV 

- Extra treinstations op bestaande lijnen  

- Strenge parkeernormen bij nieuwe ontwikkelingen in combinatie 

met deelmobiliteit en goede aansluiting met OV 

 

Verbeteren doorstroming alternatieve routes: 

- Extra capaciteit op HWN (A4, A12 en N11) 

 

Overig: 

- Efficiëntere en slimmere distributie waardoor minder vrachtritten 

nodig zijn van/naar distributiecentra of vrachtritten buiten de spits 

worden gemaakt.  

 

6.5 Principe Faciliteren 

 

Faciliteren: bieden van extra capaciteit voor gemotoriseerd verkeer 

op de huidige verbindingen. Potentiële maatregelen binnen dit 

principe: 

 

- Extra capaciteit op kruispunten 

- Nieuwe verbindingen onderliggend wegennet ter ontlasting van 

huidige verbindingen (bijvoorbeeld nieuwe verbinding N209 

tussen Benthuizen en N11) 

- Realisatie omleiding of rondweg bestaande kernen 

 

6.6 Principe Beperken negatieve effecten 

 

Beperken negatieve effecten: voorkomen dat verkeer negatieve 

effecten heeft op leefbaarheid en verkeersveiligheid. Potentiële 

maatregelen binnen dit principe: 

 

- Aanleggen veilige fietsoversteken op onveilige oversteeklocaties 

- Verminderen aantal erfaansluitingen op provinciale weg 

- Maatregelen bij de bron (bijvoorbeeld stiller asfalt)  

- Geluidwerende maatregelen 

 

6.7 Maatregelen die niet verder zijn onderzocht 

Bij de selectie van potentiële oplossingsrichtingen in het vorige hoofdstuk zijn twee 

maatregelen geselecteerd die mogelijk op de lange termijn interessant zijn, maar door 

wetgeving of het ontbreken van politiek draagvlak niet als potentiële maatregel in dit 

onderzoek verder worden meegenomen. Dit zijn: 

- Realisatie van een IC-station Zoetermeer op de HSL-lijn; 

- Het invoeren van wegbeprijzing voor personenauto’s in Nederland. 
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7 Leidende principes voor N206 en N209 

7.1 Inleiding 

In het voorgaande hoofdstuk zijn de vier principes voor potentiële maatregelen op de N206 

en de N209 toegelicht. Dit hoofdstuk legt de directe link met de problematiek op de N206 en 

N209 en specifiek de aard van het (doorgaande) verkeer op beide wegen. Dit gebeurt door 

in eerste instantie de leidende principes voor beide wegen apart te beschrijven. In de laatste 

paragraaf is de link gelegd tussen de N206 en de N209.  

 

De leidende principes voor de N206 en de N209 zijn getoetst door de diverse stakeholders 

in een bijeenkomst op 12 maart 2020. De stakeholders herkenden de leidende principes, al 

zijn de principes niet ter goedkeuring voorgelegd.  

 

7.2 Leidende principes voor N206 

Uit de analyse van het doorgaand verkeer blijkt dat verkeer op 

de N206 vooral herkomst of bestemming Zoetermeer of 

Zoeterwoude heeft. Verkeer dat aan de zuid- en oostkant van 

Zoetermeer moet zijn, beschikt over een alternatieve route in 

de vorm van de A12 en A4. Ook blijkt dat op diverse locaties 

op de N206 knelpunten zichtbaar zijn: van de aansluiting met de A4, Zoeterwoude, 

Stompwijk tot de Zwaardslootseweg in Zoetermeer. Gezien de beschikbare potentiële 

alternatieve route is het principe ‘Weren’ het meest kansrijk. Als het lukt verkeer op de 

N206 te weren, dan werkt dit positief voor alle genoemde knelpunten op de N206. 

Aandachtspunt hierbij zijn de huidige parallelle verbindingen in het landelijk gebied ten 

oosten van Zoeterwoude. Voorkomen moet worden dat door het weren van verkeer de 

hoeveelheid verkeer op deze wegen toeneemt. Weren van verkeer op de N206 vergt een 

kwaliteitsverbetering op de parallelle routes, bijvoorbeeld via de A4 en A12. Vandaar dat het 

principe “Stimuleren alternatieven” complementair is en het tweede leidende principe voor 

de N206 is. Binnen dit principe vallen ook maatregelen als HOV en kwaliteitsverbeteringen 

voor de fiets. Deze maatregelen kunnen een reducerend effect hebben op alle autoverkeer 

en dus niet alleen op het doorgaande autoverkeer.   

 

De overige twee principes ‘Faciliteren’ en ‘Beperken negatieve effecten’ zijn minder van 

toepassing op de N206. Aan de ene kant vanwege de beschikbaarheid van de A4 en A12 

als alternatieve route. Aan de andere kant doordat de N206 deels door bewoond gebied 

gaat. Het faciliteren van verkeer zou dan samengaan met een toename van de huidige 

knelpunten op het gebied van leefbaarheid.  

 

7.3 Leidende principes voor N209 

Uit de probleemanalyse blijkt dat de passage van 

Hazerswoude-Dorp de locatie is met het grootste 

leefbaarheidsknelpunt op de N209 in het 

studiegebied. Er zijn hier beperkt alternatieve 

routes via het HWN. Voor 15% van het verkeer 

dat geen herkomst of bestemming in het 

studiegebied heeft is naar verwachting een alternatief via het HWN beschikbaar. 25% van 

het verkeer heeft een relatie Alphen aan den Rijn, Waddinxveen of Zoetermeer, en tevens 

een herkomst of bestemming buiten het studiegebied. Voor dit verkeer is mogelijk een reëel 

alternatief via het HWN beschikbaar (bijvoorbeeld via A12 en N11), maar de N209 is voor 

dit verkeer de meest directe route. 
  

 

Weren 

 

Weren 
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Omdat de problematiek op de N209 zich toespitst op de passage bij Hazerswoude-Dorp ligt 

het voor de hand om op dit deel van de N209 in te zetten op het principe ‘Weren’. Om dit 

principe succesvol toe te kunnen passen moet verkeer elders gefaciliteerd worden. Reële 

alternatieve routes voor verkeer op de N209 zijn echter beperkt aanwezig. Dit betekent dat, 

om ‘weren’ mogelijk te maken, aan de hand van het tweede leidende principe ‘Faciliteren’, 

naar nieuwe alternatieven voor de passage door Hazerswoude Dorp gezocht moet worden. 

Op de overige delen van de N209 is daarmee ook het principe ‘Faciliteren’ leidend. 

Faciliteren vergt mogelijk aanvullende maatregelen om zowel de doorstroming te verbeteren 

als ook negatieve effecten op leefbaarheid te verminderen, bijvoorbeeld op wegen die door 

een nieuwe verbinding meer verkeer aantrekken. Vandaar dat het principe ‘Beperken 

negatieve effecten’ complementair is en het derde leidende principe van de N209 is. 

 

Het principe ‘Stimuleren alternatieven’ is voor de N209 minder geschikt. Dit komt aan de 

ene kant doordat de oriëntatie van verkeer op de N209 diffuser is in vergelijking met de 

N206. Dit maakt het lastiger om gericht verbeteringen van bijvoorbeeld openbaar vervoer 

aan te bieden. Daarnaast maakt de afstand tussen Zoetermeer en Alphen aan den Rijn 

(>15km) het lastiger om de fiets een aantrekkelijk alternatief te maken. 

 

7.4 Samenhang principes N206 en N209 

De N206 en N209 vormen allebei een 

verbinding tussen de A12 en de 

A4/N11. Een keuze voor leidende 

principes voor beide wegen hangt dan 

ook sterk samen. Faciliteren van 

verkeer op de N209, onder voorwaarde 

van een alternatief voor de huidige 

passage Hazerswoude-Dorp, creëert 

een betere parallelle route tussen N11 

en A12. Dit kan mogelijk als alternatief 

dienen voor een deel van het verkeer 

op de N206. Het faciliteren van verkeer 

op de N209 kan dus aanvullend zijn op 

het weren van verkeer en stimuleren 

van alternatieven op de N206. 

Bij nieuwe alternatieven voor de N209-

passage door Hazerswoude Dorp geldt dat hoe meer westelijk een nieuwe verbinding is 

gelegen, hoe groter de kans is dat deze verbinding, naast een ontlasting voor 

Hazerswoude-Dorp, ook een ontlasting voor de N206 kan betekenen.  

 

In de bijeenkomst met diverse stakeholders op 12 maart 2020 is ook de mogelijkheid 

verkend om op de gehele N209 verkeer te weren. Hieruit kwam naar voren dat dit 

waarschijnlijk zou zorgen voor meer verkeer op de N206 en andere parallelle wegen bij 

Zoeterwoude en Boskoop. Effecten van maatregelen om verkeer op de N206 te weren 

zouden daarmee mogelijk teniet worden gedaan. Daarom is ervoor gekozen het principe 

‘Weren’ niet leidend te laten zijn voor de hele N209. 

 
  



 

38 

 

8 Vertalen principes naar potentiële maatregelen  

8.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk zijn de leidende principes geschetst voor de N206 en N209. In de 

eerdere hoofdstukken zijn op hoofdlijnen de potentiële oplossingsrichtingen genoemd. In 

deze laatste stap worden de leidende principes en de oplossingsrichtingen vertaald naar 

concretere potentiële maatregelen voor de N206 en N209. 

 

De kosten zijn kwalitatief ingeschat en ingedeeld in een aantal klassen: 

- €: 0-€200.000 

- €€: €200.000,- €1.000.000  

- €€€: €1.000.000,- €10.000.000,- 

- €€€€: > €10.000.000,  

 

Het oplossend vermogen is kwalitatief ingeschat en ingedeeld in een aantal klassen: 

- 0:    geen effect 

- +:   oplossing heeft potentie om in samenhang met andere oplossingen de problematiek 

te verminderen 

- ++: oplossing heeft potentie om problematiek op te lossen 

 

Bij de beschrijving van het oplossend vermogen is daar waar mogelijk een kwalitatieve 

inschatting gemaakt van het effect van de maatregel op de hoeveelheid verkeer op de N206 

of N209. In hoofdstuk 9 worden enkele van deze kwalitatieve inschatting getoetst door 

berekeningen met verkeersmodellen. 

 

Per maatregel is een inschatting gemaakt van de termijn waarop de maatregel mogelijk 

gerealiseerd kan worden: 

- KT: korte termijn (1-3 jaar) 

- MLT: Middellange termijn (3-10 jaar) 

- LT: lange termijn (> 10 jaar) 

 

8.2 Maatregelen N206 

Voor de N206 zijn potentiële maatregelen uitgewerkt conform het principe ‘Weren’ en 

‘Stimuleren alternatieven’.  

  

Maatregel 

 

Beschrijving effect Termijn Kosten Oplossend vermogen 

 

Bewust sturen 

verkeer via A4 en A12 

in plaats van N206 via 

navigatie-apps, in 

overleg met service 

providers 

Verkeer gaat eerder 

alternatieve route via de 

A4 en A12 gebruiken. 

Daardoor minder verkeer 

op de N206. 

KT € + Omdat in de huidige situatie de reistijd in de 

spitsen via de A12 en A4 langer is dan via de 

N206 kiest veel verkeer de N206. Actief sturen 

verkeer kan effectief zijn, mits de reistijd op de 

alternatieve route vergelijkbaar is met de reistijd 

via de N206. Inschatting: maximaal 10% van 

het verkeer dat een alternatief heeft via de A12-

A4 kan beïnvloed worden. Inschatting effect 

wordt daarmee 10% x 30% = ongeveer 3% 

reductie verkeer op N206. 

Belonen verkeer bij 

kiezen andere route 

of vervoerwijze 

Verkeer gaat eerder 

alternatieve route via de 

A4 en A12 gebruiken. 

Daardoor minder verkeer 

op de N206 

KT € + Effect op de korte termijn, positieve effecten in 

diverse ‘spitsmijden’ projecten. Inschatting 

effect: maximaal 10% van verkeer met 

alternatief via A12-A4 verschuift naar 

alternatieve route. Inschatting effect wordt 

daarmee 10% x 30% = ongeveer 3% reductie 

verkeer op N206. 

 

 

Weren 

 

Weren 
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Verbod voor 

doorgaand verkeer 

Alleen verkeer met een 

ontheffing mag 

gebruikmaken van de 

N206. Bijvoorbeeld voor 

Zoetermeer: verkeer ten 

zuiden van de A12 mag 

geen gebruik maken van 

de doorgaande route via 

de N206. Mogelijk 

negatief effect: toename 

verkeer op parallelle 

routes. 

MLT € ++ Potentieel 30% minder verkeer op de N206. 

Vraag is nog in hoeverre de maatregel juridisch 

uitvoerbaar is en te handhaven is. 

 

Maatregel Beschrijving effect Termijn Kosten Oplossend vermogen 

 

Strenge 

parkeernormen bij 

nieuwe ontwikkelingen 

in combinatie met 

deelmobiliteit 

Minder autoverplaatsingen 

bij nieuwe woningbouw, 

daardoor ook lagere groei 

verkeer op de N206  

LT ? 0/+ Generieke maatregel, geldt alleen voor 

toekomstige ontwikkeling woningbouw, 

daarmee weinig oplossend vermogen 

voor huidige problematiek 

Realiseren ruimtelijke 

ontwikkelingen 

Zoetermeer nabij OV-

knooppunten 

  

Modal split van 

verplaatsingen bij nieuwe 

ontwikkelingen verschuift 

naar openbaar vervoer. 

Daardoor kan de groei van 

autoverkeer op de N206 

worden gedempt. 

LT ? + Maatregel gericht op toekomstige 

ontwikkeling woningbouw, daarmee 

weinig oplossend vermogen voor huidige 

problematiek. Inschatting effect: 0-5% 

reductie verkeer op N206. 

Werkgeversaanpak 

grote werkgevers 

zuidkant Leiden, 

Zoeterwoude en 

Zoetermeer 

Spreiding verplaatsingen 

(buiten de spits), 

stimuleren alternatieve 

vervoerwijzen dan de auto. 

KT € + Effect is afhankelijk van herkomst en 

bestemming werknemers: zijn er bedrijven 

waarvan relatief veel werknemers reizen 

via de N206? Inschatting effect: 0-5% 

reductie verkeer op N206. 

Verbeteren OV tussen 

Zoetermeer en Leiden 

  

Verschuiving modal split 

van auto naar openbaar 

vervoer, daardoor minder 

autoverplaatsingen via de 

N206 

MLT €-€€€ + In de gebiedsuitwerking Zoetermeer 

worden maatregelen in het kader van  

korte termijn aanpak R-net buslijn 400 

onderzocht. Ook wordt gekeken naar een 

structurele aanpak om de reizigersgroei 

op te kunnen vangen. Inschatting effect: 

0-5% reductie verkeer op N206. 

Verbeteren kwaliteit 

fietsverbinding 

Zoetermeer-Leiden 

 

Verschuiving modal split 

van auto naar fiets, 

daardoor minder 

autoverplaatsingen via de 

N206 

KT €€ + Mogelijkheden snelfietsroute worden door 

de provincie verkend. Inschatting effect: 

0-5% reductie verkeer op N206. 

Versterken keten fiets-

OV door bijvoorbeeld 

stallingsmogelijkheden 

fietsen bij R-net haltes 

bus 400 naar Leiden 

te verbeteren. 

Verschuiving modal split 

van auto naar OV door 

kwaliteit van deur tot deur 

verplaatsing met OV en 

fiets te verbeteren. 

Bijvoorbeeld door de 

stallingsmogelijkheden bij 

openbaar vervoerhaltes te 

verbeteren 

 

 

KT € + Maatregel is vooral effectief in combinatie 

met maatregelen om OV tussen 

Zoetermeer en Leiden te verbeteren. 

Inschatting effect: 0-5% reductie verkeer 

op N206. 

 

Weren 



 

40 

 

Extra capaciteit op A4 

en A12 (onder andere 

extra rijstrook op A12) 

Ontlasting N206 voor 

autoverkeer doordat 

congestie op alternatieve 

route via HWN wordt 

opgelost en deze route 

daarmee aantrekkelijker 

wordt 

LT €€€€ +/++ Maatregel is effectief voor de 30% van het 

verkeer op de N206 waarvoor de route via 

de A12 en A4 een reëel alternatief is. Is 

vooral effectief in de spitsen i.v.m. 

congestie op HWN.  Inschatting effect: 

maximaal 30% reductie verkeer op N206. 

Slimme logistiek Efficiëntere en slimmere 

distributie waardoor 

minder vrachtritten nodig 

zijn van/naar 

distributiecentra of 

vrachtritten buiten de spits 

kunnen worden gemaakt 

MLT €€ + Maatregel heeft in potentie effect op 

gehele wegennet in de regio. Het effect 

op de hoeveelheid verkeer op de N206 is 

naar verwachting beperkt gezien de 

relatief kleine aandeel van vrachtverkeer 

(+/- 10%) en het feit dat niet alle 

vrachtverkeer op de N206 verkeer 

van/naar distributiecentra is. Inschatting 

effect: 0-5% reductie vrachtverkeer op 

N206.  

 

 

8.3 Maatregelen N209 

Voor de N209 zijn potentiële maatregelen uitgewerkt conform het principe ‘Weren’ (gericht 

op Hazerswoude-Dorp), ‘Faciliteren’ en ‘Beperken negatieve effecten’. Zoals eerder gesteld 

is het principe ‘Weren’ alleen mogelijk als er alternatief voor de huidige passage door 

Hazerswoude Dorp wordt gerealiseerd. Dit alternatief is één van de maatregelen binnen het 

principe ‘Faciliteren’.  

 

 

Maatregel                       Beschrijving 

maatregel 

Termijn Kosten  Oplossend vermogen 

 

Bewust sturen 

verkeer via 

alternatieve routes in 

plaats van N209 via 

navigatie-apps, in 

overleg met service 

providers.  

Verkeer kiest gaat eerder 

alternatieve route 

(bijvoorbeeld via nieuwe 

verbinding langs 

Hazerswoude Dorp. 

Daardoor minder verkeer 

op de N209 door 

Hazerswoude Dorp. 

LT € + Maatregel is alleen effectief als er alternatieve 

routes beschikbaar zijn om verkeer te kunnen 

sturen. Dus maatregel is vooral effectief in 

combinatie met nieuwe alternatieve verbinding 

N209 langs Hazerswoude (zie principe 

‘Faciliteren’). Mogelijk ontstaan op alternatieve 

routes problemen op andere delen van het 

netwerk.  

Verbod voor 

doorgaand verkeer 

Verkeer zonder relatie met 

Hazerswoude Dorp of 

Boskoop mag geen 

gebruik maken van de 

doorgaande route via de 

N209. Mogelijk negatief 

effect: toename verkeer op 

parallelle routes. 

LT € ++ Potentieel 50% minder verkeer op de N209 bij 

Hazerswoude Dorp. Deze maatregel is alleen 

effectief in combinatie met nieuwe alternatieve 

verbinding N209 langs Hazerswoude (zie 

principe ‘Faciliteren’) Inschatting effect: 40% 

reductie verkeer op N209. Vraag is nog of de 

maatregel juridisch uitvoerbaar is en is te 

handhaven. 

 
  

 

Weren 

 

Weren 
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Maatregel Beschrijving effect Termijn Kosten Oplossend vermogen 

 

Nieuwe verbinding 

ten westen van de 

bestaande N209 

tussen Benthuizen en 

de N11 

Er onstaat een alternatieve 

route voor de passage 

Hazerswoude dorp, 

waardoor de hoeveelheid 

verkeer door Hazerswoude 

Dorp afneemt. Deze 

maatregel maakt het 

mogelijk verkeer actief te 

weren van de N209 door 

Hazerswoude Dorp 

LT €€€€ ++ Knelpunten bij Hazerswoude Dorp 

worden naar verwachting opgelost met 

deze maatregel. Inschatting effect: 

maximaal 40% reductie verkeer op N209 

bij Hazerswoude Dorp. Mogelijk ontstaan 

door een nieuwe verbinding problemen 

elders op het netwerk. 

Omleiding of tunnel 

Hazerswoude Dorp 

(wordt tevens 

onderzocht binnen 

programma Beter 

Bereikbaar Gouwe) 

Door een omleiding of 

tunnel riidt verkeer niet 

meer door Hazerswoude-

Dorp 

LT €€€€ ++ Leefbaarheidksnelpunten bij 

Hazerswoude Dorp worden naar 

verwachting opgelost met deze 

maatregel. Inschatting effect: 40% 

reductie verkeer op N209 bij 

Hazerswoude Dorp. Mogelijk ontstaan 

door een nieuwe verbinding problemen 

elders op het netwerk. 

Extra capaciteit op 

kruispunten 

Nieuwe verbindingen 

parallel aan de N209 

zorgen voor verandering in 

verkeerstromen. Dit kan 

impact hebben op de 

doorstroming op bestaande 

kruispunten. Mogelijk is hier 

extra capaciteit nodig 

(bijvoorbeeld aansluiting 

N209 op de A12 en de N11 

of de rotonde 

Hoogeveenseweg. 

LT €€ + In de huidige situatie kennen genoemde 

kruisingen nog weinig 

doorstromingsproblemen. Vooral bij 

faciliteren van verkeer op de N209 neemt 

de hoeveelheid verkeer en daarmee de 

problematiek waarschijnlijk toe. Dit is in 

binnen deze studie niet specifiek 

onderzocht.  

 

 

Maatregel Beschrijving effect Termijn Kosten Oplossend vermogen 

 

Aanpakken problematiek 

ongevalsrisico 

N209/Heerewegh 

Nog door provincie Zuid-

Holland op te starten 

onderzoek. 

MLT ? ? Maatregelen nog onbekend. Onderzoek 

wordt door de provincie Zuid-Holland 

opgestart. 

Verminderen aantal 

erftoegangen op N209 

tussen rotonde 

Benthuizen en splitsing 

N209-N455. Bijvoorbeeld 

door een parallelweg. 

Verminderen van het 

aantal erftoegangen 

vermindert het risico op 

ongevallen op dit deel van 

de N209 

LT €€€ + Deze maatregel vermindert het risico op 

ongevallen op de N209. In verleden is hier al 

onderzoek naar gedaan. Problematiek is 

complex en niet makkelijk oplosbaar. 

Daarom pas mogelijk op de lange termijn. 

Geluidwerende 

voorzieningen 

 

Lagere geluidsbelasting 

aan de gevels van 

woningen. 

MLT €€ + Uit de probleemanalyse komen geen 

specifieke knelpunten naar boven, gekeken 

naar geluidsoverlast. In combinatie met 

maatregel onder het principe ‘Faciliteren’ 

kan de maatregel wel nodig zijn en effectief 

worden. Faciliteren van verkeer zorgt 

mogelijk voor meer verkeer, geluidshinder 

kan ontstaan. Dit is in binnen deze studie 

niet specifiek onderzocht 
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Geluidsmaatregelen bij de 

bron (bijvoorbeeld stiller 

asfalt) 

Lagere geluidsbelasting 

aan de gevels van 

woningen 

MLT €€ 0/+ Uit de probleemanalyse komen geen 

specifieke knelpunten naar boven, gekeken 

naar geluidsoverlast. In combinatie met 

maatregel onder het principe ‘Faciliteren’ 

kan de maatregel wel nodig zijn en effectief 

worden. Faciliteren van verkeer zorgt 

mogelijk voor meer verkeer, geluidshinder 

kan ontstaan. Dit is in binnen deze studie 

niet specifiek onderzocht 

 

8.4 Samenhang maatregelen N206-N209 

De vorige paragraaf geeft een breed palet van oplossingsrichtingen weer van de N206 en 

de N209, volgens verschillende leidende principes. Op twee vlakken zit een sterke 

samenhang tussen maatregelen op de N206 en N209 

 

1. Een nieuwe verbinding tussen Zoetermeer en N11 kan op beide wegen de problematiek 

verminderen. 

Onder het principe ‘faciliteren’ zijn als potentiële maatregelen ook twee mogelijke nieuwe 

verbindingen tussen Zoetermeer en de N11 in beeld gebracht. Een dergelijke nieuwe 

verbinding heeft ook de potentie om de problematiek op de N206 te verminderen. Dit is 

afhankelijk van de mate waarin de nieuwe verbinding een alternatief vormt voor de N206: 

in theorie heeft een meer westelijk gelegen verbinding meer potentie om ook verkeer op de 

N206 weg te nemen. Een meer westelijk gelegen verbinding is echter mogelijk, maar minder 

aantrekkelijk voor verkeer dat nu de N209 door Hazerswoude-Dorp gebruikt. Dit is dus een 

evenwicht dat nog verder moet worden onderzocht.  

 

2. Generieke (gedrags)maatregelen kunnen effect hebben op zowel N206 als N209 

Onder het principe ‘stimuleren alternatieven’ is een breed palet aan potentiële oplossingen 

beschreven. Generieke maatregelen zoals slimme logistiek en werkgeversaanpak kunnen in 

potentie ook voor de N209 een positief effect hebben.  
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9 Kwantificering effecten enkele potentiële maatregelen  

9.1 Inleiding 

In het vorig hoofdstuk is een breed palet aan mogelijke oplossingsrichtingen geschetst voor 

de N206 en N209. Per oplossingsrichting is een kwalitatieve inschatting gedaan van het te 

verwachten effect. Deze inschatting voor de verdergaande infrastructurele maatregelen zijn 

vervolgens getoetst met een berekening met verkeersmodellen. Hierbij ligt de focus op de 

lange termijn maatregelen. Daarbij is ook een variant onderzocht met verbetermaatregelen 

voor fiets en OV tussen Zoetermeer en Leiden en een werkgeversaanpak in deze regio.  

 

De effecten van de maatregelen wordt op hoofdlijn beschreven, gericht op verschillen in 

verkeerstromen (intensiteiten). Er is niet verder gekeken naar de impact op de 

verkeersafwikkeling, of effecten op de leefomgeving, inpassing en andere aspecten. In dit 

hoofdstuk worden de aanpak en resultaten van de berekening van de effecten van deze 

maatregelen verder toegelicht.  
 

9.2 Uitgangspunten en doorgerekende oplossingsrichtingen 

Bij de effectberekening is gebruik gemaakt van de verkeersmodellen V-MRDH 2.4 2030H 

(voor maatregelen N206) en RVMH 3.2 2030H (voor maatregelen N209).  

 

Voor de maatregelen N209 is gebruik gemaakt van door Movares aangeleverde effecten 

van oplossingen die voor het programma Beter Bereikbaar Gouwe (BBG) zijn 

doorgerekend15. Dit betekent dat onder andere de (verlengde) Bentwoudlaan en de 

verbetermaatregelen Hazerswoude Dorp als uitgangspunt in de berekeningen zijn 

meegenomen. Verder is alleen gekeken naar een nieuwe verbinding ten westen van 

Hazerswoude Dorp. Nieuwe verbindingen ten oosten van Hazerswoude Dorp zijn verder 

onderzocht in het programma Beter Bereikbaar Gouwe.  

 

De effecten van de volgende oplossingsrichtingen zijn in beeld gebracht (zie figuur 1): 

 

N209 (alleen lange termijn maatregelen) 

1. Onderdoorgang Hazerswoude Dorp (op basis van informatie BBG) 

2. Randweg Hazerswoude Dorp (op basis van informatie BBG) 

3. Verbinding Benthuizen-N11 (met RVMH).  

Nieuwe verbinding 2x1 rijstroken, met ongelijkvloerse aansluiting op N11.  

 

N206 

4. Verbreding A12 en A4 (met V-MRDH).  

Verbreding A12 tussen aansluiting 6 Zoetermeer Centrum en Prins Clausplein, 

aansluitend op verbreding A4 tussen N14 en Burgerveen.  

5. Verbreding A12 en A4 met snelheidsverlaging N206 (met V-MRDH).  

Als oplossingsrichting 4, met snelheid 60 km/u op de N206 waar nu 80 km/u geldt.   

6. Verbeteren fiets en OV in combinatie met werkgeversaanpak (met V-MRDH).  

Verhoging snelheid OV en fiets tussen Leiden en Zoetermeer, afname aantal 

autoverplaatsingen naar werklocaties in Leiden, Zoetermeer en Zoeterwoude16. 

 
  

 
15 De verbetermaatregelen Hazerswoude Dorp vormen uitgangspunt van deze berekeningen. 
De berekening van het effect van de nieuwe verbinding Benthuizen-N11 zijn gebaseerd op de 
referentiesituatie in het verkeersmodel RVMH 3.2. Hierin zijn de verbetermaatregelen niet 
opgenomen. De verschillen in etmaalintensiteiten in beide referentie situaties zijn minimaal. Daarom is 
naar verwachting het effect hiervan op de raming van de effecten van deze verbinding ook minimaal.  
16 Zie toelichting in bijlage 1 
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De verbreding van de A4 (MIRT-Verkenning N14-Burgerveen) vormt geen onderdeel van de 

referentiesituatie in de gehanteerde verkeersmodellen. Verbreding van de A4 is dus in 

combinatie met een verbreding van de A12 doorgerekend als variant (4 en 5). 

 

 
Figuur 2 Doorgerekende oplossingsrichtingen N206-N209 

 

9.3 Effecten oplossingsrichtingen N206 
Met het V-MRDH-verkeersmodel is het effect van de drie genoemde oplossingsrichtingen 
berekend. In onderstaande tabel is het effect op de hoeveelheid verkeer op enkele punten 
in het netwerk weergegeven.  
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Figuur 3 Effecten oplossingsrichtingen N206, intensiteiten motorvoertuigen etmaal 

 
De maatregelen voor de N206 zijn doorgerekend met het V-MRDH. Op de wegen buiten het 
studiegebied van dit model (bijvoorbeeld de N209) is het relatieve effect uit het V-MRDH 
voor de wegen geprojecteerd op de referentiewaarde uit het vigerende model, in dit geval 
het RVMH. 
 
Ter illustratie is in de volgende figuur een verschilplot weergegeven van de verkeerstromen 
met en zonder verbreding A4 en A12. In groen zijn de wegvakken gekleurd met een afname 
van verkeer, in rood wegen waar het verkeer toeneemt.  

 
Figuur 4 Verschilplot intensiteiten etmaal: effect verbreding A4 en A12 

 

Hieronder volgen puntsgewijs de belangrijkste bevindingen 
- Extra capaciteit op de A12 zorgt vooral voor minder verkeer op de weg tussen 

Zoetermeer en Leidschenveen.  
- In mindere mate is dit het geval op de N206 (-4%). Bij het nemen van aanvullende 

verkeersremmende maatregelen (bijvoorbeeld een verlaging van de maximumsnelheid) 
neemt het verkeer op de N206 nog eens met 3% af (dus is de totale afname 7%). 

- Verhogen van de kwaliteit van fietsroutes, buslijn 400 en een gerichte 
werkgeversaanpak heeft de potentie om het verkeer op de N206 nog eens met 2% te 
verlagen. 

Etmaal

Bron Huidig Autonoom 

1 N209 RVMH 16.600 23.900 23.000 -4% 23.100 -3% 23.600 -1%

2 N209 RVMH 12.962 20.100 19.400 -3% 19.500 -3% 20.000 0%

3 N209 RVMH 14.500 17.300 16.400 -5% 16.500 -5% 17.000 -2%

4 N209 RVMH 14.500 17.300 16.400 -5% 16.500 -5% 17.000 -2%

5 N209 RVMH 16.500 19.900 19.100 -4% 19.200 -4% 19.600 -2%

6 A12 V-MRDH 108.500 133.300 135.100 1% 135.000 1% 132.600 -1%

7 A12 V-MRDH 138.000 164.100 173.600 6% 173.800 6% 162.600 -1%

8 N209 V-MRDH 33.307 44.300 44.100 0% 44.100 0% 43.900 -1%

9 N206 V-MRDH 17.900 20.600 19.800 -4% 19.100 -7% 20.200 -2%

10 A4 V-MRDH 143.100 204.900 217.100 6% 217.400 6% 203.300 -1%

11 N11 V-MRDH 45.400 56.600 56.900 1% 56.900 1% 55.800 -1%

14 Zuidbuurtseweg V-MRDH 3.200 3.300 3.000 -9% 2.900 -12% 2.900 -12%

15 Ommedijkseweg V-MRDH 4.200 5.700 5.300 -7% 5.300 -7% 5.100 -11%

16 Hoogeveenseweg RVMH 11.000 17.000 17.300 2% 17.300 2% 16.900 -1%

Maatregelen N206 (met model V-MRDH)

Locatie A12/A4 A12/A4/N206 OV, Fiets, 
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- De onderzochte maatregelen, specifiek gericht op de N206, dragen bij aan verlichting 
van de problematiek op de N206, maar lossen deze niet zelfstandig op.  

- Verbreding van de A12 en A4 ontlast ook de N209 (daling +/- 5% in een etmaal). 
 

9.4 Effecten oplossingsrichtingen N209 

Met het verkeersmodel RVMH is het effect van een nieuwe verbinding tussen Benthuizen 

en de N11 berekend. Met ditzelfde verkeersmodel heeft Movares voor het programma 

Beter Bereikbaar Gouwe de effecten van een randweg om Hazerswoude-Dorp en een 

onderdoorgang van de huidige N209 onder de kern Hazerswoude-Dorp doorgerekend. 

Onderstaande tabel met effecten is hierop gebaseerd. In de tabel ontbreekt een aantal 

waarden. Dit omdat uit de geleverde informatie vanuit BBG de effecten op een aantal 

wegen ontbreekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 5 Effecten oplossingsrichtingen N209, intensiteiten motorvoertuigen etmaal 

 
De maatregelen voor de N209 zijn doorgerekend met het RVMH (nieuwe verbinding 
Benthuizen-N11) of er is geput uit beschikbaar onderzoeksresultaat waaraan ook het RVMH 
aan ten grondslag ligt (Randweg en onderdoorgang Hazerswoude). Op de wegen buiten het 
studiegebied van het RVMH (bijvoorbeeld de N206) is het relatieve effect uit het RVMH 
geprojecteerd op de referentiewaarde uit het vigerende model voor de betreffende wegen, 
in dit geval het V-MRDH. 

 

 

 

 

 

 

 

Etmaal

Bron Huidig Autonoom 

1 N209 RVMH 16.600 23.900 25.300 6% 25.900 8% 16.200 -32%

2 N209 RVMH 12.962 20.100 23.300 16% 11.600 -42% 12.800 -36%

3 N209 RVMH 14.500 17.300 18.400 6% 8.900 -49% 14.200 -18%

4 N209 RVMH 14.500 17.300 18.400 6% 21.300 23% 14.200 -18%

5 N209 RVMH 16.500 19.900 20.700 4% 22.900 15% 29.600 49%

6 A12 V-MRDH 108.500 133.300 132.200 -1% 132.800 0% 136.200 2%

7 A12 V-MRDH 138.000 164.100 -1%

8 N209 V-MRDH 33.307 44.300 44.500 0% 45.000 2% 46.200 4%

9 N206 V-MRDH 17.900 20.600 20.500 0% 20.100 -2% 18.600 -10%

10 A4 V-MRDH 143.100 204.900 200.400 -2%

11 N11 V-MRDH 45.400 56.600 52.000 -8%

12 Verbinding RVMH - - - - 20.600

13 Randweg RVMH - - - 12.400 -

14 Zuidbuurtseweg V-MRDH 3.200 3.300 3.200 -3% 3.100 -6% 3.000 -9%

15 Ommedijkseweg V-MRDH 4.200 5.700 4.100 -28%

16 Hoogeveenseweg RVMH 11.000 17.000 18.700 10% 16.500 -3% 16.500 -3%

Maatregelen N209 (met model RVMH)

Locatie Tunnel Randweg Verbinding
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Hieronder volgen puntsgewijs de belangrijkste bevindingen: 
- Alternatieven voor de huidige passage van de N209 door Hazerswoude zorgen voor een 

reductie met 36%-42% van het verkeer door Hazerswoude Dorp. Dit ligt in lijn met de 
eerdere kwalitatieve inschatting. 

- Een Randweg ontlast de bestaande passage iets meer dan een nieuwe verbinding. 
Waarschijnlijk is een westelijk gelegen nieuwe verbinding voor een deel van het verkeer 
(bijvoorbeeld vanaf de N207) een minder aantrekkelijk alternatief, waardoor nog steeds 
de huidige passage N209 wordt gekozen.   

- Een tunnel onder Hazerswoude Dorp zorgt voor een toename van verkeer op de N209 
(maximaal +16%). De effecten zijn vooral lokaal: behalve op de N209 zelf zijn de 
effecten op de overige beschouwde wegen beperkt (verschillen maximaal 5%).  

- Een nieuwe verbinding tussen Benthuizen en de N11 trekt meer verkeer aan op de N209 
tussen Benthuizen en de A12 (+47%). Ook op de N209 ten zuiden van de A12 stijgt de 
hoeveelheid verkeer (+4%).  

- Een nieuwe verbinding wordt met > 20.000 motorvoertuigen net zo intensief gebruikt als 
de huidige N209. 

- Een randweg (-2%) of tunnel (0%) ontlast de N206 nauwelijks. Bij een nieuwe verbinding 
is dat wel het geval (-10%). 

- De Zuidbuurtseweg wordt als parallelle verbinding door de maatregelen op de N209 
ontlast (daling 9% bij realisatie van een nieuwe verbinding Benthuizen-N11). 

- Dat geldt ook voor de Ommedijkseweg: met een nieuwe verbinding Benthuizen-N11 
daalt de hoeveelheid verkeer hier met 28%. 
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Bijlage 1 Toelichting modellering verbetering fiets OV en 
werkgeversaanpak 

 
- Fietsverbindingen tussen Zoetermeer en Leiden: + 5 km/u. Snelheden voor fietsverkeer 

op netwerklinks tussen Zoetermeer en Leiden verhoogd met 5 km/u. Zie onderstaande 
figuur.  

 

 
 
- Lagere reistijd Buslijn R400 tussen Leiden Lammenschans en Zoetermeer.  

o Dienstregeling: tussen 15 en 17 minuten (dal/spits) 
o 2 minuten reistijd minder in de hele dag? > 10% reistijd winst. 
o → Snelheidsfactor 1,1 voor buslijn R400. 
o De reistijd gaat hierdoor van 28 minuten naar 25,5 minuten. 
o De busroute loopt van Leiden Centraal naar Zoetermeer Centrum West. Zie 

onderstaand figuur. 
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o  
 

 
- Werkgeversaanpak: 

o Evaluatie Beter Benutten: (https://rwsduurzamemobiliteit.nl/@209319/werkgeversaanpak/) 
o 0,04 spitsmijdingen per werknemer waarvan werkgever deelneemt aan 

werkgeversaanpak.  
o Aanname: alle werkgevers in Leiden, Zoeterwoude en Zoetermeer nemen deel aan 

werkgevers aanpak. Arbeidsplaatsen: 6.649 Zoeterwoude, 59.725 Leiden, 67.677 
Zoetermeer. Totaal = 134.051 arbeidsplaatsen. Dus maximaal 134.051 x 0,04 = 5362 
spitsmijdingen.  

o In de ochtendspits: alle aankomsten in zones verminderen met 4% x aantal 
arbeidsplaatsen. In de avondspits alle vertrekken verminderen met 4% x aantal 
arbeidsplaatsen. Alleen in de gemeenten Leiden, Zoetermeer en Zoeterwoude. Dit is 
een overschatting omdat er ook woon-werk verkeer buiten de spits is. Ook zou je er 
dan vanuitgaan dat alle verkeer met de auto komt. Dat is niet het geval:  

o Van/naar Zoetermeer is het aandeel auto ongeveer 78%. (bron: V-MRDH 
verkeersmodel) Uitgaande van dat gemiddelde, levert het 134.051 x 0,04 x 78% = in 
totaal 4182 spitsmijdingen.     

o Dit aantal is in mindering gebracht op het totaal aantal verplaatsingen in beide 
spitsen.  
▪ Alle zones in de gemeente Leiden, Zoeterwoude en Zoetermeer zijn geselecteerd.  
▪ Per spitsperiode is het aantal vertrekken en aankomsten bepaald per gemeente. 
▪ In de ochtendspits is het totaal aan aankomende ritten verlaagd met 4.182 
▪ In de avondspits is het totaal aan vertrekkende ritten verlaagd met 4.182 
▪ Aanpassingen zijn gedaan door een factor te bepalen voor het aantal 

vertrekkende of aankomende ritten en deze toe te passen op de HB-matrices voor 
autoverkeer in beide spitsperioden. De matrices voor het vrachtverkeer en de 
restdagperiode zijn niet aangepast. 
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