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Inleiding 
 

In deze draagvlakanalyse geven we weer hoe de omgeving (bewoners, bedrijven en 

belangenorganisaties) aankijkt tegen de vijf maatregelenpakketten. Dit document geeft een overzicht 

van de bronnen die we voor deze draagvlakanalyse hebben gebruikt. Er is een draagvlakanalyse 

opgesteld per pakket, overige opvallende reacties zijn vermeld, een media-analyse en een afsluitend 

hoofdstuk met de belangrijkste conclusies.  

 

Eerder is een draagvlakanalyse gemaakt over de individuele maatregelen (zie website onder 

Documenten november december 2020).  

 

Naast de consultatieronde in november-december 2020 bij de omgeving is in dezelfde periode een 

consultatieronde gehouden bij de statencommissie van de provincie Zuid-Holland en de 

raadscommissies van de gemeenten Waddinxveen, Alphen aan den Rijn en Bodegraven-Reeuwijk.  

 

Samenvatting 
Hieronder zijn de conclusies samengevat per pakket of onderdeel daarvan (zoals de fietsroutes). 

Groen staat voor (zeer) veel draagvlak, rood voor (nagenoeg) geen draagvlak, geel laat zien dat meer 

groepen of voor of tegen zijn. In deze laatste categorie is in tekst een nuance toegevoegd, wanneer 

de uitkomst tegen een andere categorie aan zit.  

 Draagvlak (groen/geel/rood) 

Fietsroutes/OV  

Lokale maatregelen Gouwe  

Bodegravenboog  

Pakket 1 Boog en Noord richting rood 

Pakket 2 Boog en West  

Pakket 3 Noord-zuid route en Reeuwijk-Dorp   

Pakket 4 Boog, Noord-zuidroute en Reeuwijk-Dorp  

Pakket 5 Boog en Parallel  

 

Er is geen unaniem positief draagvlak aan te wijzen voor één pakket. Voor de Bodegravenboog, 

fietsroutes en lokale maatregelen Gouwe is er veel draagvlak. De omgeving ziet graag dat er, in lijn 

met de Langetermijnvisie vanuit ruimtelijke economische oogpunt, voorstellen komen die structurele 

lange termijn oplossingen bieden met een noord-zuid- en een oost-westverbinding. Daarom stelt 

men voor Hazerswoude-Dorp en Boskoop respectievelijk een tunnel en een aquaduct voor.  

Duidelijk is dat er geen draagvlak is voor de westelijke randweg rond Hazerswoude-Dorp.  

Voor Boskoop is er alleen draagvlak voor W20 als er een directe aansluiting op de N11 wordt 

gerealiseerd. Ook dan is dit ‘second best’, want men bereidt liever een route naar een toekomstig 

aquaduct voor. Ook is er veel weerstand bij omwonenden tegen het huidige tracé in Boskoop en 

Alphen.  

Voor de zuidoostelijke hoek van het gebied is er geen eenduidigheid, niet over de probleemstelling 

en niet over de oplossingen. Dit geldt met name voor W24.   

https://www.beterbereikbaargouwe.nl/documenten/
https://www.beterbereikbaargouwe.nl/documenten/
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1. Bronnen  
 

Op 5 november 2020 zijn de vijf pakketten gepubliceerd op de website van Beter Bereikbaar Gouwe, 

is een nieuwsbrief gegaan naar ruim 600 adressen en is een persbericht ‘Gespreksronde over 

maatregelenpakketten’ verstuurd. De samenwerkende partijen hebben het persbericht gedeeld met 

hun persrelaties en gepubliceerd op hun eigen communicatiekanalen. 

 

In de week erna zijn advertenties geplaatst in lokale en regionale media (waaronder online media) 

om geïnteresseerden nader te informeren over het participatieproces. In de periode 5 november tot 

eind december zijn de volgende activiteiten ondernomen ten behoeve van het participatieproces. 

a. Gesprekken met meerdere belangenorganisaties 

Ter voorbereiding op het webinar is contact gezocht met belangenorganisaties waarmee we een 

relatie hebben opgebouwd en voor wie de pakketten direct relevant zouden kunnen zijn. In deze 

gesprekken is het proces opnieuw toegelicht en zijn de eerste reacties op de pakketten gepolst. Deze 

informerende gesprekken werden in het algemeen zeer gewaardeerd door de verschillende 

belanghebbenden. Er is één of meer keren gesproken met: 

- Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp 

- Buurtschap Westeinde en Agrarische werkgroep Westeinde 

- Bewoners Dorpsstraat Oost (Hazerswoude-Dorp) 

- Bewonersvereniging vaardorp Het Rietveld 

- Agrarisch overleg Spookverlaat 

- Bewoners Roemer (zijde Hazerswoude-Dorp) 

- Dorpsoverleg Boskoop 

- Bedrijven Boskoop Oost 

- Molenberaad 

- Bewoners Loeteweg, Burg. Smitweg, Baanwegskade (NB: nieuwe ad hoc groep, eerste 

kennismaking en bespreking) 

- Zuidoost Kwadrant: bewoners Brugweg, Henegouwerweg, Middelburgseweg, 

Randenburgseweg, Bloemendaalseweg e.o., dorpsteam Reeuwijk-Dorp, bewoners Tempel, 

VORT/OPBR 

- Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop 

- Staatsbosbeheer 

 

b. Webinar 24 november 

Het webinar had als doel om te informeren en om vragen te kunnen stellen. Aan het webinar is 

deelgenomen door ongeveer 160 bewoners, bedrijven, belangenorganisaties en 16 raads- en 

statenleden. De deelnemers zijn afkomstig uit het hele gebied (33% Hazerswoude-Dorp, 18% 

Boskoop, 15 % Waddinxveen, 9 % Alphen, 6 % Reeuwijk, 2% Bodegraven, 16 % overig). 

Er zijn ca. 100 vragen gesteld of opmerkingen gemaakt. Deze zijn ter plekke of later beantwoord (27 

november op de website geplaatst, waar deelnemers aan het webinar op is gewezen met een digitale 

nieuwsbrief van die dag).  

c. Online gesprekstafels 

Het doel van de online gesprekstafels was om de voor- en nadelen van de pakketten te 

inventariseren. Er zijn zeven tafels georganiseerd op 30 november en 1 december met in totaal 69 

https://www.ad.nl/branded/gespreksronde-over-maatregelenpakket-beter-bereikbaar-gouwe~a7535c39/
https://www.beterbereikbaargouwe.nl/documenten/
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deelnemers. De meeste deelnemers zijn vertegenwoordigers van bewonerscomités en 

belangenorganisaties. 

d. Reacties per e-mail of brief  

Sinds 5 november zijn over de pakketten 63 reacties binnengekomen per e-mail of brief. Veruit de 

meeste reacties betreffen maatregelen W20 (tegen), W24 (voor- en tegenstanders) en W22 (tegen). 

De afzenders zijn zowel individuele bewoners (33) als bewonerscomités en belangenorganisaties 

(40).   

e. Aanvullende gesprekken  

Naar aanleiding van de bijeenkomsten is met een aantal nieuwe groepen bewoners contact geweest: 

- Bewoners industriegebied Schans Alphen aan den Rijn 

- Bewoners Nieuwdorperweg (kant van Reeuwijk-Brug) 

Uit bovenstaande bronnen uit het participatieproces is informatie geanalyseerd en opgenomen in 

deze draagvlakanalyse. In het volgende hoofdstuk geven we inzicht in het draagvlak per pakket. 
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2. Analyse per pakket 
 

Hieronder geven we per pakket weer welke groepen zich hebben uitgesproken en wat er aan reacties 

van anderen is binnengekomen. Daarnaast is weergegeven welke vaak terugkerende opmerkingen 

zijn gemaakt. Tot slot geven we per pakket een conclusie en een score met behulp van een kleur.  

Dit leidt tot een kwalitatieve beoordeling van hoe de omgeving aankijkt tegen de pakketten. Met de 

opgehaalde gegevens is geen kwantitatieve analyse te maken, er is bijvoorbeeld geen beeld van ‘de 

zogenaamde zwijgende meerderheid’. Er zijn ruim 70 stakeholders regelmatig geïnformeerd over 

BBG (zie bijlage 2), waarvan een groot aantal zeer betrokken is geweest in deze fase 2 van BBG.  

De maatregelen voor fiets/openbaar vervoer en vaarwegen zijn in ieder pakket identiek. Daarom 

wordt volstaan met het eenmalig vermelden van de analyse van het draagvlak voor deze onderdelen. 

Tot slot zijn onder de kop “Overige maatregelen” een aantal opmerkingen verzameld over 

maatregelen die nu niet meegenomen zijn in de pakketten.  

 

Algemene opmerkingen op de pakketten 
De volgende opmerkingen komen regelmatig terug: 

- Het belang van de Bodegravenboog wordt door iedereen onderstreept.  

- De huidige pakketten bieden geen/onvoldoende oplossing voor Boskoop.  

- In de ruimtelijk economische verkenning wordt aangegeven dat zowel een noord-zuid 

verbinding belangrijk is als een oost-west verbinding. Een oost-westverbinding ontbreekt in 

de huidige pakketten. 

- Met een nieuwe oost-westverbinding bij Boskoop wordt ook de N209 in belangrijke mate 

ontlast en het knelpunt in Hazerswoude-Dorp ten dele opgelost.  

- Wat ontbreekt is een lange termijn visie voor het gebied. 

- Er zijn vragen over het budget: sommige pakketten komen (ver) boven de 50 miljoen uit. Is er 

dan toch meer budget? En kan er niet beter doorgespaard worden voor een echt goede 

oplossing?  

- Er is kritiek op de volgorde van besluitvorming: binnenkort wordt al besloten over het 

concept ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N207 Zuid, later over BBG en het ontwerp.  

- Ook wordt gevraagd om de uitkomsten van de studie N206/N209 (verkeersknelpunten 

Zoetermeer naar het noorden) mee te nemen.  

- In Hazerswoude-Dorp is verwarring. Er is een roep om een integrale aanpak van de 

problematiek in plaats van afzonderlijke projecten. 

- Werk zoveel mogelijk in clusters van wegen of benut bestaande wegen; voorkom 

doorsnijden van open gebieden. Dit schaadt de openheid van het gebied, recreatie, de 

biodiversiteit, de weidevogels en luidt tot geluidsoverlast. 

- Kijk breder naar mobiliteit en toekomstige ontwikkelingen daarin: Jongeren hebben minder 

behoefte aan het bezit van een eigen auto, kiezen voor flexibel vervoer (bijv. elektrische 

fietsen en deelauto’s) . 

- Men verwacht dat corona blijvend zal zorgen voor minder verkeer doordat mensen meer 

thuiswerken en online vergaderen. 

 

Fietsroutes en lokale maatregelen Gouwe 
In alle pakketten zijn dezelfde maatregelen voorgesteld voor fietsroutes en lokale maatregelen op de 

Gouwe. In de besprekingen en reacties is hier in verhouding weinig aandacht voor.  
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Fietsroutes /openbaar vervoer 

OVF 1c (route langs R-Net haltes van Alphen naar Gouda) en OVF 1d (route van Gouda naar 

Bodegraven) 

 

Opmerkingen van stakeholders: 

- Fietsroutes zijn prima, doen.  

- De Fietsersbond is teleurgesteld dat alleen twee bestaande/lopende fietspaden zijn 

opgenomen in de pakketten. Verder zijn er opmerkingen over aansluitingen op bestaande 

fietsroutes/fiestnetwerken en OV locaties. 

- Let op de trend: van minder autobezit naar meer fietsen. 

- Jammer dat er niet meer fietsroutes zijn opgenomen (zoals Gouda-Waddinxveen over 

Bloemendaalseweg, Baarsjeskade en Brugweg). Dat is zowel goed voor recreanten als voor 

scholieren. 

- Elke maatregel die kan leiden tot afname van de (auto)verkeersdruk en verbetering van de 

(fiets)veiligheid in de regio steunen we. 

- De fietsroutes die onderdeel vormen van de pakketten vormen een belangrijke aanvulling en 

zullen de fiets als vervoermiddel zeker aantrekkelijker maken. 

- Er is ook veel winst te halen door te zorgen dat treinen doorrijden, zodat men niet hoeft over 

te stappen in bijvoorbeeld Gouda. 

Organisaties die zich hebben uitgesproken: 

- Fietsersbond 
- Bewonerscomité Bloemendaalseweg, Zuideinde Reewal en Otweg 
- Bewonerscomité Brugweg/Zwarteweg 
- Dorpsteam Reeuwijk-Dorp, Tempel en buitengebied 
- Molenberaad 
- OPBR/VORT/RvHID 

En individuele bewoners. 

Conclusie: 

Er is breed draagvlak voor de fietsroutes OVF 1 c en d. Ze worden als waardevol gezien. Een aantal 
groepen maakt expliciet dat zij liever nog meer fietsroutes zien dan thans in de pakketten zijn 
opgenomen. Daarbij wordt het gebied tussen Gouda, oostkant Gouwe en Waddinxveen expliciet 
genoemd. 

 

 

Lokale maatregelen Gouwe 

 

Opmerkingen van stakeholders: 

- Enkele betrokkenen vinden het bijzonder dat er relatief weinig aandacht is voor de vaarweg 

in BBG. De Gouwe is een mooi element voor het vervoer van goederen. 

- Er zijn vragen over de 2,1 miljoen die hiervoor gereserveerd is. Welke maatregelen worden 

genomen en waaruit bestaan die kosten? 

- Jammer dat voor de recreatievaart de aansluiting van het water tussen Boskoop en 

Moerkapelle en Rottermeren park 2 niet is meegenomen in de plannen. 
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- Heel jammer dat een tweede oeververbinding geen onderdeel is van een pakket, die moet er 

uiteindelijk wel komen. Liever geen nieuwe brug i.v.m. het voorkomen van stremming voor 

de scheepvaart en oponthoud wegverkeer bij openstaande brug. 

- De hefbruggen zijn inderdaad verouderd en afgeschreven. Er komt groei vanuit de 

containerhaven, het is onbegrijpelijk dat er dan niet meer gevaren gaat worden.  

- Ik mis de nadrukkelijke verwijzing naar het convenant Staande Mast Route. Dit convenant is 

leidend voor de vaart van het IJsselmeer naar de Delta, onder andere over de Gouwe. 

 

Organisaties die zich hebben uitgesproken: 

- BLN Schuttevaer 

- Vereniging van Toerzeilers 
- Stichting Waterrecreatie Nederland 
- Watersportverbond 

En individuele bewoners/bedrijven. 

Conclusie: 

In de gesprekken en reacties is weinig commentaar op de voorstellen. Er is draagvlak voor de 

maatregelen vanuit de sector: Vanuit de recreatievaart mist men in het rapport het belang van de 

Staande Mast Route. De beroepsvaart ziet weinig nieuws vanuit het programma, maar kan zich erin 

vinden.  

 

 

 

 

Pakket 1: Boog en Noord 
Dit pakket bevat de Bodegravenboog (W9), de noordelijke route Boskoop (W20), fietsroutes en 

lokale maatregelen Gouwe.  

 

Opmerkingen van stakeholders: 

- De Bodegravenboog is een absolute noodzaak.  

- Er ontstaat geen aanrijroute naar een in de toekomst aan te leggen aquaduct. Dat is de enige 

echte oplossing voor het oost-westprobleem in Boskoop. 

- W20 kan helpen, maar dan alleen als deze wordt uitgebreid naar een extra oeververbinding 

en een directe aansluiting op de N11. Het biedt ook kansen om het gebied te 

herstructureren. 

- Beter niks doen en (door)sparen voor direct realiseren van een aquaduct.  

- Voordeel van dit pakket is dat het snel te realiseren is en financieel haalbaar. 

- De aansluiting op de N11 is onzinnig (spaghettisliert). Voor de route naar Leiden wordt via 

stoplichten en twee rotondes aangesloten op de N11 bij de Goudse Schouw. Het verkeer 

naar Utrecht moet zelfs via de hefbrug naar de N11. 

- De brug van de Schans, over de N11, is niet geschikt voor dubbel verkeer, zeer smal. 

- In industriegebied de Schans staan ook woningen. Er zijn al problemen met 

verkeersveiligheid, vanwege de grote hoeveelheid vrachtverkeer van o.a. Suez en Zeeman. 

Leefbaarheid wordt verder aangetast (extra geluidsoverlast, trillingen, CO2 uitstoot).  
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- Door de toenemende drukte wordt het voor bewoners en bedrijven in de Schans steeds 

lastiger om in te voegen op de weg.  

- De Loeteweg is niet geschikt als drukke doorgaande weg (smal, huizen dichtbij weg). Een deel 

van de Loeteweg is aangewezen als transformatiegebied. Het tast de verkeersveiligheid en 

de leefbaarheid aan. Bereikbaarheid kwekers komt in het gedrang. 
- Het Paddegat tussen Laag Boskoop en de Otweg wordt volgend jaar heringericht (o.a. 

snelheidsbeperking. Kan mij niet voorstellen dat deze investeringen weer teniet gedaan 

wordt.  Het Paddegat is bij de spoorhaven 30km zone en de ijsbaan ligt erg ongemakkelijk als 

er geparkeerd moet worden op de weg. Tevens is een tunnel onder het spoor bij het Laag 

Boskoop erg duur. 

- Waarom de noordelijke route niet aan de westzijde langs het spoor geleiden en dan direct 

aansluiten op de N11 Haagse schouw. Dan hoef je het spoor niet te kruisen met een dure 

tunnel en niet met allerlei kronkels naar de N11. 

- Een alternatieve route kan lopen vanaf de Burgemeester Smitweg richting het spoor en kan 

op twee manieren om het Zaanse Rietveld heen aangelegd worden. Aan de westkant van het 

spoor of langs de westkant van het Zaans Rietveld. Combineer dit met extra 

natuurontwikkeling en recreatieve voorzieningen. 

- W20 is in planstudie N207-zuid afgevallen omdat positieve effecten niet opwegen tegen 

negatieve effecten. Dit is niet veranderd. Vreemd dat W20 weer in de voorstellen van pakket 

1 zit. 

- De polder Zaans Rietveld moet gevrijwaard moet worden van nieuwe infrastructuur 

(beschermde EHS/NNN status). Dus dit zou kunnen.  

Organisaties die zich hebben uitgesproken: 

- Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop 
- Dorpsoverleg Boskoop namens 10 organisaties van bedrijven en bewoners  

- Bewoners De Schans/Westgouweweg 

- Bewoners noordwest Boskoop 

- Werkgroep Loeteweg  

- Bewoners Roemer 

- Molenberaad 

- Bewonersvereniging Het Rietveld 

- Werkgroep Rietveldsepad 

- IVN Alphen aan den Rijn 

En individuele reacties. 

 

Conclusie: 

In deze participatieronde is veel meer gereageerd op W20 dan in de ronde van juni 2020. De tendens 

is vergelijkbaar (ook eerder was W20 ‘geel richting rood’). Er is nauwelijks draagvlak voor dit pakket 

voor wat betreft (het huidige tracé van) W20. Men vindt dit geen oplossing voor Boskoop. Er is een 

sterke voorkeur voor een oost-west verbinding. Het tracé is een onvoldoende opmaat naar een 

toekomstig aquaduct. Ook bevat het ‘regret investeringen’ die niet meer ongedaan gemaakt kunnen 

worden voor het tracédeel richting de N11 als later alsnog een oeververbinding tot stand komt. Er is 

veel kritiek op de routes in noordwest Boskoop en in De Schans. Zowel wat betreft de ongeschiktheid 

van de weg of route, als voor de leefbaarheid en veiligheid van bewoners. Wel worden er 

alternatieve tracés voor W20 voorgesteld aan de westzijde van het spoor. Deze (tracé)variant wordt 
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door een aantal belanghebbenden gezien als ‘dan komt er tenminste iets met een mogelijke optie 

naar een oeververbinding op lange termijn’. 

 

richting 
rood 

 

Het gaat richting rood, omdat alle stakeholders die zich uitspreken een sterke voorkeur hebben om 

direct een oost-westverbinding (tweede oeververbinding) aan te leggen. W20 in deze vorm willen ze 

niet, het  lost te weinig op. De aanwonenden van het voorgestelde tracé in dit pakket zijn geen 

voorstander.  

 

 

Pakket 2: Boog en West 
Dit pakket bevat de Bodegravenboog (W9) en de westelijke randweg Hazerswoude-Dorp (W22). En 

fietsroutes en lokale maatregelen Gouwe.   

 

Opmerkingen van stakeholders: 

- De Bodegravenboog is een absolute noodzaak.  

Over W22: 

- Randweg lost de verkeersproblemen binnen BBG niet op.  

- De randweg heeft een negatieve impact op leefbaarheid, natuur en cultuurhistorische 

waarde (o.a. lintbebouwing). 

- De continuïteit van vitale agrarische bedrijven met jonge ondernemers en hun gezinnen staat 

op het spel.  

- Het trekt veel extra doorgaand verkeer van buiten de regio aan en maakt zo het probleem 

alleen maar groter. 

- Een grote nieuwe doorsnijding van het open landelijk gebied  in het westelijke Groene Hart. 

- Het conflicteert met de door het Rijk geïnvesteerde honderden miljoenen euro’s in de 

(verlengde) HSL-tunnel onder het gebied ten westen en noorden van HWD 

- Het gebied ten noorden van het Westeinde is een door de provincie aangewezen 

Stiltegebied. 

- Er liggen ten westen van Hazerswoude-Dorp een kerosine leiding, gasleidingen, 

hoogspanningsverbindingen (boven- en ondergronds), en de Rijksstructuurvisie Buisleidingen 

is hier van toepassing. Dat betekent dat het Rijk ruimte claimt voor aanleg van toekomstige 

gas-, waterstof- of andere leidingen. 

- Dit raakt niet direct De Wilck, maar heeft wellicht toch consequenties voor weidevogels. 

- Omdat niet alle kosten inzichtelijk gemaakt zijn, kunnen de verschillende opties niet goed 

vergeleken worden. 

- De weg splijt agrarische bedrijven in tweeën. Er wordt een harde onoverbrugbare scheiding 

aangebracht tussen de bestaande bedrijfsgebouwen en de daarachter gelegen en 

bijbehorende landerijen. Er moet rekening gehouden worden met 6 à 7 nieuwe 

bedrijfslocaties om de agrarische ondernemers schadeloos te stellen in geld en met 

mitigerende maatregelen voor het opheffen van deze doorsnijding. 

- Pakket 2 is geen oplossing voor Boskoop. 

- Er is een grote vraag hoe de aansluiting op het Westeinde plaats vindt. 
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Organisaties die zich hebben uitgesproken: 

- Buurtschap Westeinde 

- Bewonersoverleg Plan Zuid 

- Bewoners De Weidelanden 

- Werkgroep Landbouw Westeinde 

- Molenberaad 

- Dorpsoverleg Boskoop 

- Staatsbosbeheer 

 

En individuele bewoners/bedrijven. 

Conclusie: 

Er is geen draagvlak voor dit pakket. Met name aanwonenden en agrarische bedrijven zijn fel gekant 

tegen de westelijke randweg. Enkele redenen: Aantasting van leefbaarheid, het splijten van 

agrarische bedrijven, de aanzuigende werking op verkeer van elders, nabijheid van een natuur- en 

stiltegebied en de technische haalbaarheid. Ook imago speelt een rol: grote investeringen voor 

ondertunneling van de HSL en dan nu een weg aanleggen die het gebied doorsnijdt, vinden 

tegenstanders niet uitlegbaar. 

Dit pakket wordt niet als een oplossing gezien voor Boskoop. 

 

 

 

 

Pakket 3: Noord-zuid route en Reeuwijk-Dorp 
Dit pakket bevat een alternatieve N209 (W18), een nieuwe ontsluitingsweg Reeuwijk-Dorp (W24) en 

fietsroutes en lokale maatregelen Gouwe. In de reacties op het pakket wordt meestal apart 

gereageerd op de maatregelen W18 en W24 en niet zozeer op het pakket als geheel. 

 

Opmerkingen van stakeholders: 

- In deze optie is de Bodegravenboog niet meegenomen. De regio loopt het risico dat het Rijk 

hierdoor veel minder prioriteit aan deze verbinding zal geven.  

- Ontsluiting Reeuwijk-Dorp (W24) met W18 is geen goede combinatie, daar wordt het geheel 

erg duur van.  

- Een directe verbinding van het ITC/PCT terrein naar de N11 is noodzakelijk (voor zowel de 

kernen van Boskoop als Hazerswoude-Dorp).  

- Directe aansluiting op N11 is noodzakelijk voor ontsluiting van Boskoop. Dan is dit de beste 

oplossing. Wel bewust dat het door een natuurgebied gaat, dus niet goed haalbaar 

waarschijnlijk.  

- Deze noord-zuid route is voor het bedrijfsleven beter dan de andere noord-zuidroute (W20). 

- W18 is een ideale oplossing voor zowel Boskoop als Hazerswoude-Dorp, minder/geen 

tweedeling in Hazerswoude-Dorp. En geen/minder aantrekkende werking vanuit Zoetermeer 

ten opzichte van een westelijke randweg. 

- W18 combineren met maatregelen voor/in Zoetermeer zodat HWD nog meer wordt ontlast. 
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- De Kruiskade is één van de alleroudste houtkades in het veenweidegebied. Het is een 

onvervangbaar natuurgebied met grote natuur- en cultuurhistorische waarden. Spookverlaat 

is Natuurnetwerk Nederland. 

- Het gebied rondom de Kruiskade en het Spookverlaat heeft ook een grote toeristische 

recreatieve waarde. 

- Agrarisch gebied waar onlangs flinke investeringen zijn gedaan (grotere stallen). 

- Ook grote gevolgen voor het cultuurhistorisch waardevolle Rietveld. 

- De bodem is hier erg slap met metersdiepe veenlagen. Om verzakking van de weg te 

voorkomen zijn vele miljoenen euro’s extra benodigd. 

- W18 is voor ons onaanvaardbaar en zorgt weer heel sterk voor ons gevoel dat er achter de 

schermen toch een A3 gerealiseerd gaat worden. 

- Verrast dat W18 er toch nog in zit. Hiervoor wordt tenslotte in opdracht van provincie Zuid-

Holland natuurbeleid uitgevoerd, waaronder de taken in het Spookverlaat.   

- De optie brengt veel meer doorgaand verkeer in de regio. 

 
Over W24: 

- W24 lijkt positief bij te dragen aan de ontsluiting van het dorp. Maar Reeuwijk-dorp is op dit 
moment al meer dan voldoende goed ontsloten; een nieuwe of extra ontsluiting is absoluut 
niet passend in dit kwetsbare gebied. Het gaat leiden tot een extreme toename van 
sluipverkeer door en via Reeuwijk-dorp. 

- Extra ontsluiting geeft de gelegenheid voor extra nieuwe ontwikkelingen van bedrijven en 
grotere woonwijken in en rondom Reeuwijk Dorp. Waardoor rust, ruimte en het dorpse 
karakter sterk wordt aangetast. 

- De kern van het probleem is de overlast door structureel zwaar en groot vrachtverkeer, 
waardoor de leefbaarheid in negatieve zin wordt beïnvloed. Terugdringen moet prioriteit 
hebben. 

- Door een knip in de Brugweg aan te brengen, wordt Waddinxveen aanzienlijk minder goed 
bereikbaar voor bewoners en bedrijven aan Middelburgseweg, Kaagjesland, Zwarteweg, 
Reewal, Reeuwijk-Dorp, Bloemendaalseweg en Otweg. Ook schaadt de knip de lokale 
economie (restaurant de Landerij, veehouderij Van Zoest).  

- Voorstel voor een bypass achter een deel van de Brugweg langs. 
- Toename verkeer op Bloemendaalseweg is onacceptabel. Er wordt gezegd dat dit verder 

lokaal opgelost moet worden, dat gaat niet lukken. 

- De verkeersonveiligheid wordt verplaatst naar de Bloemendaalseweg, een smalle polderweg 
en tevens drukke fietsroute, waar een toename van 40 % van het autoverkeer (sluipverkeer) 
is berekend. 

- Er is in de plannen weinig tot geen aandacht voor de problematiek op de Brugweg, terwijl 
deze toch als ernstig en zeker ook als urgent moet worden gezien. 

- Elke nieuwe ontsluitingsroute zal nieuw verkeer aantrekken. Dat is bij de W24 optie niet 
anders. Het zal dus nodig zijn sluipverkeer tegen te gaan. Dit is een absolute randvoorwaarde 
bij deze optie.  

- Een afsluiting aan het eind van de Zwarteweg in combinatie met een vlotte ontsluiting 
richting de A12 conform W24 past hier het beste bij. Een nieuwe ontsluitingsroute mag ook 
op een andere plaats, bijv. iets meer noordelijk (wat hoger op de Reewal). 

 
Organisaties die zich hebben uitgesproken: 

- Dorpsoverleg Boskoop namens 10 organisaties van bedrijven en bewoners  

- Molenberaad 

- Bewonersvereniging Het Rietveld 
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- Agrarisch overleg Spookverlaat 

- Werkgroep Zaans Rietveld 

- Vogelwerkgroep Koudekerk Hazerswoude 
- IVN Alphen aan den Rijn 
- Staatsbosbeheer  
- Dorpsteam Reeuwijk-Dorp Tempel en buitengebied 
- Reeuwijk één dorp 
- Bewonerscomité Bloemendaalseweg, Zuideinde Reewal en Otweg 
- Bewonerscomité Brugweg/Zwarteweg 
- Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop 
- Bedrijven Boskoop Oost 

- Rijnstreek Koepelberaad (ondernemersplatform Rijnstreek) 

 
En individuele reacties van bewoners. 

Conclusie: 

Dit pakket kent voor- en tegenstanders, voor zowel W18 als W24. Voor W18 spelen met name de 

natuur en cultuurhistorische waarden een rol bij tegenstanders. Voorstanders wijzen op het grote 

oplossend vermogen. De W24 als ontsluiting wordt gezien als het verkeerde antwoord op een niet 

bestaand probleem: het gaat niet om ontsluiting maar om sluipverkeer. Het achterliggend probleem 

(sluipverkeer) wordt veelal gezien als een lokaal probleem. Wel moet het probleem van de Brugweg 

worden opgelost. Voor het ontbreken van de Bodegravenboog in dit pakket is echter geen begrip: 

men wil de Bodegravenboog. 

 

 

 

 

Pakket 4: Boog, Noord-zuid route en Reeuwijk-Dorp 
Dit pakket bevat de Bodegravenboog (W9), een oostelijke randweg Hazerswoude-Dorp (W18b, 

tracévariant van W18) en een nieuwe ontsluitingsweg Reeuwijk-Dorp (W24). Daarnaast fietsroutes 

en lokale maatregelen Gouwe. In de reacties op het pakket wordt meestal apart gereageerd op de 

maatregelen W18b en W24 en niet zozeer op het pakket als geheel. 

 

Opmerkingen van stakeholders: 

- De Bodegravenboog is een absolute noodzaak.  

W18b 

- Is het minst schadelijk voor de landbouw. Deze weg gaat ten koste van landbouwgrond maar 
doorsnijdt- mits een goed gekozen inpassing- geen grote agrarische bedrijfscomplexen.  

- Deze weg ontsluit direct het verkeer van PCT en ICT terrein naar het noorden naar de N11.  
- Voor Greenport is een oostelijke randweg geen optie. De verbinding is te ver af van (oost) 

Boskoop waardoor veel tijd en geld verloren gaat. De route zal nauwelijks gebruikt worden 
door kwekers. 

- Deze variant is een elegantere oplossing dan W18, omdat het niet het Spookverlaat en 

andere waardevolle gebieden doorsnijdt. 

- Een oostelijke randweg is ten opzichte van de westelijke randweg complexer, duurder en raakt 

het Rietveld. 
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- Mocht een tunnel HWD niet kunnen, en er moet gekeken worden naar de uitwerking van 

randwegen: dan is voor een oostelijke randweg het nodig dat die weg andere wegen en 

vaarten onderlangs kruist (dus geen viaduct). Zodat de recreatieve uitvalroutes aan die kant 

van Hazerswoude-Dorp niet onaantrekkelijk gemaakt worden met grote en hoge 

kunstwerken. 

- Dit raakt de Natuurcamping aan de Voorweg.  

- Deze variant is eerder afgevallen omdat de grond hier zeer zacht is en vanwege hoge kosten.  

- Destijds is hier ook naar gekeken: een viaduct over de Oostvaart (als dat aan de orde is) wordt 
een enorme toestand. Dat geldt ook voor het monumentale sluisje. 

- Het lijkt wel het beste van diverse kwaden.  

- Dit is voor het bedrijfsleven zeker een alternatief.  

- Plan is om woningen te bouwen bij Hazerswoudse Boys, probleem wordt dan groter. 

W24 (zie ook bij pakket 3) 

- W24 lijkt positief bij te dragen aan de ontsluiting van het dorp. Maar Reeuwijk-dorp is op dit 
moment al meer dan voldoende goed ontsloten; een nieuwe of extra ontsluiting is absoluut 
niet passend in dit kwetsbare gebied. Het gaat leiden tot een extreme toename van 
sluipverkeer door en via Reeuwijk-dorp. 

- Extra ontsluiting geeft de gelegenheid voor extra nieuwe ontwikkelingen van bedrijven en 
grotere woonwijken in en rondom Reeuwijk Dorp. Waardoor rust, ruimte en het dorpse 
karakter sterk wordt aangetast. 

- De kern van het probleem is de overlast door structureel zwaar en groot vrachtverkeer, 
waardoor de leefbaarheid in negatieve zin wordt beïnvloed. Terugdringen moet prioriteit 
hebben. 

- Door een knip in de Brugweg aan te brengen, wordt Waddinxveen aanzienlijk minder goed 
bereikbaar voor bewoners en bedrijven aan Middelburgseweg, Kaagjesland, Zwarteweg, 
Reewal, Reeuwijk-Dorp, Bloemendaalseweg en Otweg. Ook schaadt de knip de lokale 
economie (restaurant de Landerij, veehouderij Van Zoest).  

- Voorstel voor een bypass achter een deel van de Brugweg langs. 
- Toename verkeer op Bloemendaalseweg is onacceptabel. Er wordt gezegd dat dit verder 

lokaal opgelost moet worden, dat gaat niet lukken. 

- De verkeersonveiligheid wordt verplaatst naar de Bloemendaalseweg, een smalle polderweg 
en tevens drukke fietsroute, waar een toename van 40 % van het autoverkeer (sluipverkeer) 
is berekend. 

- Er is in de plannen weinig tot geen aandacht voor de problematiek op de Brugweg, terwijl 
deze toch als ernstig en zeker ook als urgent moet worden gezien. 

- Elke nieuwe ontsluitingsroute zal nieuw verkeer aantrekken. Dat is bij de W24 optie niet 
anders. Het zal dus nodig zijn sluipverkeer tegen te gaan. Dit is een absolute randvoorwaarde 
bij deze optie.  

- Een afsluiting aan het eind van de Zwarteweg in combinatie met een vlotte ontsluiting 
richting de A12 conform W24 past hier het beste bij. Een nieuwe ontsluitingsroute mag ook 
op een andere plaats, bijv. iets meer noordelijk  (wat hoger op de Reewal). 

 

Organisaties die zich hebben uitgesproken: 

- Bewonersvereniging Het Rietveld 

- Agrarisch overleg Spookverlaat 

- Werkgroep Zaans Rietveld 

- Werkgroep landbouw Westeinde 

- Dorpsteam Reeuwijk-Dorp Tempel en buitengebied 
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- Reeuwijk één dorp 
- Bewonerscomité Bloemendaalseweg, Zuideinde Reewal en Otweg 
- Bewonerscomité Brugweg/Zwarteweg 
- Molenberaad 

- IVN Alphen aan den Rijn 

- Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop 
- Rijnstreek Koepelberaad (ondernemersplatform Rijnstreek) 

Conclusie: 

Dit pakket kent voor- en tegenstanders, voor zowel W18b als W24. Voor W18b spelen met name de 

natuur en cultuurhistorische waarden een rol bij tegenstanders. Voorstanders wijzen op het 

oplossend vermogen voor zowel Hazerswoude-Dorp als Boskoop hoewel dit laatste niet geldt voor 

kwekers die gebaat zijn bij een goede oost-west verbinding. De W24 als ontsluiting wordt gezien als 

het verkeerde antwoord op een niet bestaand probleem: het gaat niet om ontsluiting maar om 

sluipverkeer. Het achterliggend probleem (sluipverkeer) wordt veelal gezien als een lokaal probleem. 

Wel moet het probleem van de Brugweg worden opgelost. 

 

 

 

 

Pakket 5: Boog en Parallel 
Dit pakket bevat de Bodegravenboog (W9) en de Parallelstructuur (W21). En fietsroutes en lokale 

maatregelen Gouwe.   

 

Opmerkingen van stakeholders: 

- De Bodegravenboog is een absolute noodzaak.  

- Vanuit het Rijk wordt onderzoek uitgevoerd voor de verbreding van de A12 beide kanten op. 

Dat zou passen tussen de huidige twee banen in. Daardoor is de parallelstructuur niet nodig. 

- W21 tast het landelijk gebied van Polder Bloemendaal en Polder Reeuwijk-West aan.  

- De W21 voegt niets toe.  

- Op basis van de huidige beschrijvingen en indicaties, lijkt dit een maatregel voor een niet-

bestaand probleem met grote gevolgen in de kwetsbare omgeving, en nieuwe knelpunten als 

vervolg. 

- Dit raakt zeer waarschijnlijk de groeiplaats van de zeldzame kievitsbloemen (afhankelijk van 

het definitieve tracé, mocht deze maatregel aan de orde zijn). 

- Dit trekt gebiedsvreemd verkeer en sluipverkeer aan door het gebied, wat druk geeft op de 

huidige polderwegen en de daarmee veroorzaakte schade en gevaar. 

- Parallelstructuur is heel goede optie. Voorkomt files. Voorkeur voor parallelstructuur vanaf 

Woerden doortrekken. 

- Wat is het nut van dit pakket voor het gebied aan de westzijde. Lost daar niets op. 

- Helemaal voor, maar dit is voor HWD en Boskoop geen oplossing. Altijd in combinatie met 

andere maatregelen voor Boskoop en HWD doen. 

- Doortrekken parallelstructuur heeft niet echt prioriteit. Andere maatregelen zijn belangrijker. 

- Verbreding A20 zorgt voor vastlopen Gouweknoop. Parallelstructuur A12 kan er dan voor 
zorgen dat verkeer de hoofdwegen blijft kiezen. 
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- De Nieuwdorperweg bij Reeuwijk-Brug kan geen extra verkeer aan, zeker geen toename van 
200%. Er moet een oplossing voor de Nieuwdorperweg komen voordat er überhaupt 
pakketten gekozen worden: dus vooraf en niet achteraf. 

- Goed dat iedereen zeer groot belang toekent aan een Bodegravenboog. Het is duidelijk dat 

zo’n noodzakelijke versterking van de hoofdstructuur tevens resulteert in een ontlasting van 

de overige verbindingen in de regio (en bijvoorbeeld in minder sluipverkeer).  

- Het is evident dat er aanvullende maatregelen nodig zijn bij de A12 in termen van verbreding 

en/of een parallelstructuur (los van de Bodegravenboog). 

 
Organisaties die zich hebben uitgesproken: 

- Dorpsteam Reeuwijk Dorp Tempel en buitengebied 

- Reeuwijk één dorp 

- Bewonerscomité Bloemendaalseweg, Zuideinde Reewal en Otweg 
- Bewoners Nieuwdorperweg (Reeuwijk-Brug) 

- Staatsbosbeheer 

- OPBR, VORT, RvHID 

- Rijnstreek Koepelberaad (ondernemersplatform Rijnstreek) 

Conclusie: 

Alle partijen zijn voor de Bodegravenboog. Het bedrijfsleven is ook voor de parallelstructuur W21. De 

parallelstructuur W21 kent een beperkt aantal (principiële) tegenstanders, met name bestaande uit 

natuurorganisaties en omwonenden. De bewoners aan de Nieuwdorperweg in Reeuwijk-Brug zijn 

niet principieel tegen. Hen gaat het om vooraf zekerheid over mitigerende maatregelen. 

 

 

 

 

Overige maatregelen – wat men mist 
Over de volgende maatregelen is vaak de vraag gesteld waarom deze geen onderdeel meer zijn van 

een pakket. Bij het opstellen van de pakketten hebben enkele randvoorwaarden een rol gespeeld 

zoals oplossend vermogen, doelrealisatie, beschikbare financiële middelen. Steeds speelden een of 

meer randvoorwaarden een rol bij het niet opnemen van een maatregel in een van de pakketten. 

Daarbij dient de kanttekening te worden geplaatst dat het niet gaat om een keuze voor het een of 

andere pakket. Het gaat om consulatie over maatregelen en afhankelijk van inhoud, draagvlak en 

politieke keuzes kan een ander samenhangend pakket ter besluitvorming worden voorgesteld door 

de BAG. 

 

Coenecooppootje 

Met name ondernemers uit Waddinxveen hebben verzocht om het zogenaamde ‘Coenecoop-pootje’ 

te creëren waardoor er naar hun mening een slimme aansluiting ontstaat van de Zuidelijke Rondweg 

met de Vredenburghlaan (minder autokilometers en daarmee winst voor milieu en economie).   

Tunnel Hazerswoude-Dorp 

Een aantal belanghebbenden vindt dat de problemen moeten worden opgelost waar ze ontstaan. 

Dus geen randwegen maar een (tunnel)oplossing in Hazerswoude-Dorp. Men vindt het vreemd dat 

deze maatregel is afgevallen. 
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Oeververbinding bij Boskoop  

Een van de oorspronkelijke knelpunten is de hefbrug in Boskoop en de ontsluiting van Boskoop. Met 

name een oeververbinding wordt door Boskoop zeer wenselijk geacht. Mede om de leefbaarheid op 

de Zijde te vergroten, de kwetsbaarheid van het systeem (lees hefbrug) te verkleinen en de 

ontsluiting van Boskoop te versterken inclusief de economische potentie van de Greenport te 

versterken. 

 

Henegouwerweg 
Omwonenden en een aantal andere bewoners ten oosten van de Gouwe wijzen erop dat de 

verkeersveiligheid van en de leefbaarheid langs de Henegouwerweg (N207) met eenvoudige, weinig 

kostende en direct uitvoerbare ‘no-regret’ maatregelen kunnen worden aangepakt. 
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3. Media-analyse 
 
Communicatie richtte zich in de periode september tot en met december 2020 op tijdig en 

informeren over de vijf mogelijke maatregelenpakketten. Met als doel zorgen voor een juiste en 

volledige beeldvorming, zodat stakeholders weten wat er staat te gebeuren. Transparant en 

navolgbaar zijn, zijn leidende speerpunten. Communicatie zorgt hiermee voor begrip en dat draagt 

bij aan draagvlak voor het proces en betrokkenheid. Na een Bestuurlijke Afstemgroep wordt over de 

uitkomst geïnformeerd met een raads- en stateninformatiebrief, een digitale nieuwsbrief voor 

bewonersorganisaties, betrokkenen en bedrijven, een nieuwsbericht voor op de website en een 

persbericht voor de media. Door mediamonitoring wordt inzicht verkregen in het effect, bereik en 

sentiment van de berichtgeving. 

 

Print berichtgeving periode september 2020 t/m december 2020  

In deze periode zijn 13 print artikelen verschenen in het Leidsch Dagblad, het AD/Groene Hart en de 

Gouwe Koerier (zie onderstaande grafiek). De meeste berichten waren neutraal van toon. In de 

Groene Hart Koerier verschenen 16 berichten. 

 

 
 

Een samenvatting van de artikelen: 

 

September 

- De Bond Heemschut is gealarmeerd door de discussie waarin hardop wordt gesuggereerd de 

Boskoopse hefbrug te slopen om er een moderne variant neer te zetten. De bruggen van 

Boskoop én Waddinxveen zijn ‘beeldbepalende rijksmonumenten’.  

- Een inwoner van Hazerswoude-Dorp stelt in een ingezonden bijdrage in de Groene Hart Koerier 

dat de Provincie niet is opgewassen tegen de taken en dat Hazerswoude-Dorp daarvan 

slachtoffer wordt.  

 

Oktober 

- De stand van zaken rondom de verkeerssituatie en plannen in Hazerswoude-Dorp zijn niet altijd 

duidelijk. 

 

November 

- Randwegen, doorsteken, bogen en aquaducten. Van alles is er bedacht om het verkeer in het 

Groene Hart te laten doorstromen. Provincie en betrokken gemeenten hebben een pakket 

maatregelen bedacht. Wat maakt er wel of geen kans? De meningen zijn verdeeld. Er ligt een 

stapel voorstellen op tafel waarvan verkeersgedeputeerde Floor Vermeulen en 
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verkeerswethouders zeggen 'dit is kansrijk, vlot haalbaar én betaalbaar'. De Bodegravenboog 

staat prominent op de kaart.  

- De vijf maatregelenpakketten liggen op tafel ter consultatie. 

- Volgens het Leidsch Dagblad stelde de provincie voor dat een oostelijke randweg bij 

Hazerswoude-Dorp ingrijpend, maar een 'zeer effectieve maatregel' is. 

- In de Groene Hart Koerier staan ingezonden brieven van bewonersgroepen in Hazerswoude-Dorp 

over verwarring door verkeersvoorstellen en verkeersprocedures en een oproep tot behoud van 

het natuurgebied. 

 

December 

- Bewoners vaardorp Rietveld komen met een eigen toekomstvisie. 

- Boeren in verzet tegen de mogelijke aanleg van een westelijke randweg om Hazerswoude-Dorp. 

- Betrokkenen in Hazerswoude-Dorp discussiëren over de verkeersoplossingen. 

- Het Bodegraafse bedrijfsleven richt een Mobiliteitsfonds op om mee te betalen aan projecten als 

een parallelweg langs de A12 of de Bodegravenboog. 

- Bewoners zuidwestkant Hazerswoude-Dorp komen met petitie tegen westelijke randweg in de 

Westeinde polder. 

- Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp staakt activiteiten in verkeersdossier. 

- Een interview met het Molenberaad over besluiten over verkeersproblemen in Hazerswoude-

Dorp en Boskoop. 

- Bewoners van de Weidelanden en agrariërs ten westen van Hazerswoude-Dorp, samenwerkend 

met Bewonersgroep Plan Zuid en het Buurtschap Westeinde verzetten zich tegen een westelijke 

rondweg in de vijf keuzeopties van Beter Bereikbaar Gouwe en tegen vier varianten van de 

Raadswerkgroep Verkeer van gemeente Alphen aan den Rijn.  

- Alphense gemeenteraad wil dat het idee voor een aquaduct of brug ten noorden van Boskoop bij 

de provincie weer scherp in het vizier komt. 

- Alphense politiek ziet geen heil in de aanleg van randwegen om Hazerswoude-Dorp. In plaats 

daarvan een tunnel onder het kruispunt Gemeneweg/Dorpsstraat terug op de agenda. De 

provincie is vooralsnog niet van plan de aanleg van een tunnelbak verder te onderzoeken. 

 

Berichten over N207 Zuid 

In de media verschenen ook diverse berichten over de N207 Zuid. De aandacht ging vooral uit naar 

de PIP procedure die nu openbaar is, naar het webinar in september en de uitkomsten van de 

Alphense raadswerkgroep die een eigen onderzoek heeft laten uitvoeren. Dit project komt bij 

Hazerswoude-Dorp samen met Beter Bereikbaar Gouwe en de studie N206/N209. Dit blijft vragen 

om extra aandacht in de afstemming van en communicatie over deze projecten. 

 

Online media periode september 2020 t/m december 2020  

Online verschenen 38 berichten. Hierin is een aantal pieken te herkennen:  

 

- In september is bericht over bewonerscomité Bloemendaalseweg over het doortrekken van de 

parallelstructuur A12. 

- In oktober is bericht over de raad Bodegraven-Reeuwijk die de Bodegravenboog en verbreding 

A12 steunt. 

- In november plaatsten 21 bronnen het persbericht over de keuzeopties maatregelenpakket. Uit 

de consultatie in de Statencommissie Bereikbaarheid blijkt de Provincie Zuid-Holland nog niet 

overtuigd is van de noodzaak van een randweg rond Hazerswoude-Dorp. 
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- In december is bericht dat de provincie op korte termijn geen aanpassingen aan de 

Henegouwerweg doet. Andere berichten gingen over de commissie Ruimte van de 

gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk die zich buigt over de vijf maatregelenpakketten; de 

gemeenteraad van Alphen die de tunnelbak bij Hazerswoude-Dorp wil; en de toezegging van het 

Rijk om op korte termijn de bereikbaarheid van de regio te verbeteren. 

 

In bijlage 3 is een overzicht weergegeven van de online media die over Beter Bereikbaar Gouwe 

schreven. De berichten waren voornamelijk neutraal van toon en 3% was positief.  

Hoe groter het woord is weergegeven, hoe vaker de term is toegepast. 

 

 
Sociale mediaberichten periode september 2020 t/m december 2020  

Op sociale media verschenen 30 berichten, waarvan de meeste op Twitter. Tijdens de hele periode is 

een paar pieken in de berichten te zien: 

 

- In september berichten over een werkbezoek van gedeputeerde Vermeulen aan 

bewonersorganisaties in de polder Bloemendaal over de gevolgen voor de voorgestelde 

maatregelen parallelstructuur A12 en ontsluitingsweg Reeuwijk-Dorp.  

- In oktober berichten over de Vredenburghlaan en de hefbruggen Boskoop en Waddinxveen.  

- In november berichten over de Bodegravenboog, aansluiting A12 en N11 en de ringweg bij 

Hazerswoude-Dorp.  

- In december berichten over een tunnelbak bij Hazerswoude-Dorp en de Bodegravenboog. 

 

De meeste sociale mediaberichten waren neutraal van toon en 17% was positief. 

Hoe groter het woord is weergegeven, hoe vaker de term is toegepast. 

 
Een overzicht van de auteurs: 

 Auteur Berichten Retweets en reacties  Volgers 

1. Br6Nieuws 4 0 127 

2. Alphens.NL 2 0 - 

3. HartvanHolland 2 0 1.692 

4. akker_hans 2 0 392 

5. floorvermeulen 2 0 5.191 

6. AD Groene Hart 1 0 - 
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7. AD_GroeneHart 1 0 8.318 

8. Andreavdploeg 1 0 240 

9. EEvanHelden 1 1 1.167 

10. Gemeente Alphen aan den Rijn 1 0 - 

11. HesterFaber 1 0 843 

12. JacquesMBloi 1 0 458 

13. PBontekoe 1 0 400 

14. PSZuid_Holland 1 0 637 

15.  RSKersbergen 1 0 274 

16. Regio Online Nederland 1 0 - 

17. RegioOnlineoff 1 0 100 

18. Daniel170376 1 0 3.030 

19. gemeenteaadr 1 3 8.635 

20. gouweijssel 1 0 544 

21. leidschdagblad 1 0 9.414 

22. rodejo21 1 0 333 

23. vogelsrijnwoude 1 0 270 

 

Websitebezoek periode 1 september 2020 – 23 december 2020 

De website www.beterbereikbaargouwe.nl is de plek voor partners en stakeholders waar alle 

informatie over het programma is te vinden. De site biedt plek aan actueel nieuws, de aanpak, het 

doel, mogelijkheid tot meedenken en aanmelden voor de nieuwsbrief, loket voor vragen en niet in de 

laatste plaats voorziet de site in documentatie vanaf fase 1.  

 

Bezoekersaantallen  

Unieke bezoekers Pagina weergaven Periode 

7.001  9.092 1 apr – 31 aug 2019 

2.817 3.901 15 nov – 15 dec 2019 

692 911 15 dec – 15 jan 2020 

5.573 4.920 1 feb – 10 jun 2020 

659 1.817 11 jun – 11 sept 2020 

1.387 1.731 1 sept – 23 dec 2020 

Interne bezoekers (collega’s van Provincie Zuid-Holland) zijn in deze telling uitgesloten. Maar vanaf 

half maart 2020 werken veel medewerkers vanuit huis en kan intern verkeer zijn meegenomen. Dit 

kan een iets vertekend beeld geven. 

 

Meest bezochte pagina’s 

In de periode 1 september t/m 23 december 2020 hebben 1.387 bezoekers de site 

www.beterbereikbaargouwe.nl bezocht. De meerderheid bezocht de pagina Pakketten (1.064) en de 

pagina Documenten (1.042). Daarna was de pagina Actueel favoriet (711).  

In diezelfde periode is 1.207 keer geklikt op een document. Het meest aangeklikte document in 

november en december is ‘Keuzeopties maatregelenpakket’ (226 kliks). 

 

Waar komen bezoekers vandaan? 

De meeste bezoekers komen direct op de website terecht doordat ze beterbereikbaargouwe.nl in 

hun favorieten hebben of intypen in de browser (676 van 1.387). De andere bezoekers komen via 

Google (534 van 1.387). Dat geldt ook voor de onderliggende pagina’s. 

 

http://www.beterbereikbaargouwe.nl/
http://www.beterbereikbaargouwe.nl/
https://www.beterbereikbaargouwe.nl/pakketten/
https://www.beterbereikbaargouwe.nl/documenten/
https://www.beterbereikbaargouwe.nl/actueel/
https://www.beterbereikbaargouwe.nl/publish/pages/21389/1_keuzeopties_maatregelenpakket_bbg.pdf
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Pieken in bezoekersaantallen 

Gemiddeld ligt het aantal bezoekers op ongeveer 41 per dag. Maar we zien twee pieken in de 

periode 1 september t/m 23 december 2020: 

 

- Op donderdag 5 november 2020: 309 bezoekers. Op die dag is digitale nieuwsbrief Beter 

Bereikbaar Gouwe nummer 10 verstuurd aan abonnees. Op de website is de pagina Pakketten 

het meest bezocht.  

- Op dinsdag 24 november 2020 met 413 bezoekers. Daarvan kwam een groot deel voor de 

aanmeldpagina online bijeenkomsten.  

 

Conclusie media-analyse 

In het plangebied zijn veel belangengroepen die met hun standpunten de media opzoeken. Met 

name de geschreven media, zoals AD, Groene Hart, Leidsch Dagblad, Groene Hart Koerier en Hart 

van Waddinxveen, zijn geïnteresseerd in het onderwerp en volgen actief de Raads- en 

Statencommissies. In de berichten lag de focus op de wegmaatregelen rond Hazerswoude-Dorp en 

de Bodegravenboog. De berichten gingen ook vaak over de consultatieronde en de verscheidenheid 

aan belangen. De meeste berichten verschenen online en waren neutraal van toon. Bereikbaar 

Gouwe wordt ook in samenhang met andere maatregelen binnen andere studies bekeken. 

 

Kortom, dit vraagt om actieve inzet van communicatie en de gemeenten om de gezamenlijkheid en 

samenwerking uit te blijven leggen. Het is ook belangrijk om actief de (sociale) media te benaderen 

en het verhaal van Beter Bereikbaar Gouwe te blijven vertellen. Bijvoorbeeld door de media actief uit 

te nodigen voor een webinar. Daarbij is het van belang om in samenwerking met andere projecten 

het verhaal eenduidig en duidelijk uit te kunnen leggen. 

https://www.beterbereikbaargouwe.nl/pakketten/
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Conclusie 
 

De Langetermijnvisie vanuit ruimtelijke economische oogpunt geeft duidelijk aan dat op lange 

termijn behoefte is aan zowel een nieuwe noord-zuid verbinding als een oost-west verbinding. Beter 

Bereikbaar Gouwe focust, met die lange termijn in gedachten, nu vooral op de middellange termijn 

(5-15 jaar). De beschikbare middelen dwingen tot keuzes omdat zowel een noord-zuid route als een 

oost-west route realiseren financieel niet haalbaar is.  

Qua draagvlak lopen de meningen uiteen over de beste oplossingen voor de knelpunten. Zo hebben 

sommige maatregelen meer betekenis voor Hazerswoude-Dorp en andere weer juist voor Boskoop. 

Er is vooral gereageerd op oplossingen van knelpunten en individuele maatregelen en niet zozeer op 

pakketten. 

 

Er bestaat grote eensgezindheid over en draagvlak voor de komst van de fietsroutes OVF 1 c en d, 

lokale maatregelen op de Gouwe en de Bodegravenboog. Als we kijken we naar de overige 

knelpunten: 

Voor het oplossen van de problemen in Hazerswoude-Dorp is er geen draagvlak voor W22 (westelijke 

randweg HWD). Over de oostelijke randweg (W18b) zijn de meningen verdeeld. Er gaan veel 

stemmen op om alsnog te kijken naar een tunnel(bak).  

Voor Boskoop ziet men als groot probleem dat er geen oost-west verbinding in de plannen is 

opgenomen. Vanuit dat oogpunt wordt een variant op W20 (noordelijke route) met een directe 

aansluiting op de N11 als positief gezien als opmaat naar een aquaduct, terwijl de W20 wordt 

verworpen als er geen directe aansluiting is op de N11. Voor het huidige tracé van de W20 is daarom 

nauwelijks draagvlak. W20 met een route ten westen van het spoor of het Zaans Rietveld is 

gesuggereerd als alternatief.  

W18 (alternatieve N209) doet volgens een aantal belanghebbenden verkeerskundig veel voor 

Boskoop en Hazerswoude-Dorp, maar daar staan aantasting van o.a. natuur-, landschappelijke en 

cultuurhistorische waarden tegenover. Deze argumenten spelen ook een grote rol bij de 

argumentatie tegen W21 (parallelstructuur) en W24 (ontsluiting Reeuwijk-Dorp). 

 

Wat betreft de knelpunten aan de oostkant van de Gouwe (o.a. bij Reeuwijk-Dorp en de Brugweg 

Waddinxveen), zijn de reacties verdeeld.  

W24 (ontsluiting Reeuwijk-Dorp) wordt vooral gezien als een lokale maatregel, maar niet passend bij 

het probleem. Wel moet er iets gedaan worden aan de problematiek op de Brugweg. 

De parallelstructuur W21 kent een beperkt aantal (principiële) tegenstanders, met name bestaande 

uit natuurorganisaties en omwonenden.  

 

Samengevat: 

Er is geen unaniem positief draagvlak aan te wijzen voor één pakket. Voor de Bodegravenboog, 

fietsroutes en lokale maatregelen Gouwe is er veel draagvlak. De omgeving ziet graag dat er, in lijn 

met de Langetermijnvisie vanuit ruimtelijke economische oogpunt, voorstellen komen die structurele 

lange termijn oplossingen bieden met een noord-zuid- en een oost-westverbinding. Daarom stelt 

men voor Hazerswoude-Dorp en Boskoop respectievelijk een tunnel en een aquaduct voor.  

Duidelijk is dat er geen draagvlak is voor de westelijke randweg rond Hazerswoude-Dorp.  

Voor Boskoop is er alleen draagvlak voor W20 als er een directe aansluiting op de N11 wordt 

gerealiseerd. Ook dan is dit ‘second best’, want men bereidt liever een route naar een toekomstig 

aquaduct voor. Ook is er veel weerstand bij omwonenden tegen het huidige tracé in Boskoop en 

Alphen.  
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Voor de zuidoostelijke hoek van het gebied is er geen eenduidigheid, niet over de probleemstelling 

en niet over de oplossingen. Dit geldt met name voor W24.  
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Bijlage 1: Gesprekken stakeholders 
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Bijlage 2: Lijst met stakeholders 
 

Belangenorganisaties bedrijven   

- Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop 

- Stichting Greenport regio Boskoop 

- VNO NCW landelijk 

- VNO-NCW RijnGouwe 

- VOA (Ondernemers Alphen) 

- Ondernemers Platform Waddinxveen (OPW) 

- Gouda Onderneemt 

- EVO Fenedex 

- Rijnstreek Koepel Beraad 

- Transport Logistiek Nederland 

- Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda 

- EVGP/BVGP (vereniging van exploitanten en vereniging van  

- eigenaren Goudse Poort) 

- VVE Gouwepark              

- Raad voor Handel Industrie en Dienstverlening Bodegraven-Reeuwijk (RvHID) 

- Vereniging Ondernemers Reeuwijk dorp/Tempel (VORT) 

- Ondernemers Platform Bodegraven-Reeuwijk (OPBR) 

- Belangengroep Bedrijven Boskoop 

- Bodegraafse Ondernemers Vereniging (BOV) 

- Dorpskernwinkeliers Boskoop (DKW) 

- Stichting centrum Boskoop 

- Agrarisch Overleg Spookverlaat 

- Collectief vervoerders Boskoop 

- Werkgroep Landbouw Westeinde en dorp noordwest 

- Agrariërs ten westen van Hazerswoude-Dorp 

Bedrijven   

- Heineken  

- Combined Cargo Terminals b.v. (CCT) 

- NS 

- PRO RAIL 

- Tennet 

Belangenorganisaties water  

- BLN Schuttevaer 

- Waterrecreatie Nederland (w.o. lokale watersportverenigingen) 

- Nederlandse vereniging van toerzeilers 

- Vereniging Watereigenaren en Rechthebbende gebruikers Reeuwijk 

- Watersportverbond (Zuid-Hollands Midden) 

- Verbond Nederlandse Motorbootsport 

Belangenorganisaties verkeer 

- Fietsersbond (landelijk en lokaal) 
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- Transport en Logistiek Nederland 

- Veilig Verkeer Nederland (landelijk en lokaal) 

Belangenorganisaties natuur    

- Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude  

- Staatsbosbeheer 

- IVN Alphen a/d Rijn en IJssel en Gouwe 

- Werkgroep Zaans Rietveld 

- Stichting Weids Bloemendaal 

Belangenorganisaties bewoners  

- Dorpsoverleg Boskoop 

- Belangengroep Boskoop Oost 

- Stichting Langs de Gouwe (voorheen Bewonerscollectief Burg. Colijnstraat e.o.) 

- Bewoners Roemer (Boskoopse kant) 

- Bewoners Roemer (ITC kant) 

- Bewonerscollectief Reijerskoop 

- Bewonerscollectief Zijde 

- Bewonersvereniging Rietveldsepad 

- Belangenvereniging Kooiweg Boskoop 

- Werkgroep Loeteweg  

- Bewoners Burgemeester Smitweg 

- Bewoners De Schans/Westgouweweg Alphen aan den Rijn 

- Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp 

- Bewonersvereniging vaardorp Het Rietveld 

- Buurtbewoners provinciale weg Hazerswoude-Dorp 

- Bewonersoverleg Plan Zuid Hazerswoude-Dorp 

- Buurtschap het Westeinde e.o. Hazerswoude-Dorp 

- Bewoners Dorpsstraat Oost Hazerswoude-Dorp 

- Bewoners De Weidelanden 

- Molenberaad: 

o Vereniging Vrienden van Bentwoud 

o Vereniging Natuurbehoud Groenport 

o Actiecomité Weidelanden Hazerswoude Dorp 

o Vereniging tot behoud landelijk Waddinxveen 

- Wijkplatform Zuid en Oost Waddinxveen 

- Stichting Gouwebos 

- Comité Brugweg en Zwarteweg 

- Dorpsteam Reeuwijk-dorp, Tempel en buitengebieden 

- Reeuwijk één dorp 

- Bewonerscollectief Middelburgseweg  

- Bewonersgroep Henegouwerweg Waddinxveen 

- Bewonersgroep Randenburgseweg e.o. 

- Bewoners Tempel  

- Bewonerscomité Bloemendaalseweg e.o.  (Otweg en zuideinde van de Reewal) 

- Vereniging Middelburgseweg 

- Bewoners Nieuwdorperweg Reeuwijk-Brug 

- Bewoners Triangel (niet georganiseerd, wel 35-40 individuele reacties) 
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Overige belangenorganisaties 

- Stichting het Cuypersgenootschap 

- Erfgoedvereniging Heemschut 

 

De meeweters zoals bijvoorbeeld aangrenzende gemeenten en waterschappen zijn wel bekend 

en geïnventariseerd, maar niet in deze lijst opgenomen. 
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Bijlage 3: Online media 
 

Website        Berichten 

 

 


