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Aan
CC:

Onderwerp: Westelijke randweg Hazerswoude Dorp geen oplossing

Geachte

HierbÍj stuur ik aan u, als voorzitter van de Bestuurlijke Afstemgroep (BAG), namens

. een brief met onze bezwaren tegen een westelijke randweg om
Hazerswoude Dorp.
Een westelijke randweg om Hazerswoude-Dorp maakt deel uit van de infrastructurele plannen voor het gebied
Beter Bereikbaar Gouwe, die op 10 juli 2020 in de BAG besproken zullen worden.

Met vriendelijke groeten,
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Hazerswoude-Dorp, 2 juli 2020

Aan de voozitter van de BAG,

Geachte

Met het oog op de vergadering van de Bestuurlijke Afstemgroep (BAG) Programmatische
aanpak Gouwe op 10 juli a.s., waarin de BAG advies zal uitbrengen over de infrastructurele
plannen voor het gebied van Beter Bereikbaar Gouwe, brengen wij graag en met nadruk
onze bezwaren tegen een westelijke randweg om Hazerswoude-Dorp onder uw aandacht.
Deze brief is opgesteld door

Kort samengevat zijn de bezwaren tegen een westelijke randweg:
. De weg gaat ten koste van de natuur in het westelijk Groene Hart, de

cultuurhistorische waarde, de karakteristieke lintbebouwing van het Westeinde en de
leefbaarheid in het gebied. Het gebied ten noorden van het Westeinde is een stilte-
en weidevogelgebied;

o De weg doet eerdere miljoenen investeringen - zoals gedaan door twee paarse
kabinetten bij de aanleg van de verlengde HSltunnel - om de lintbebouwing, de
natuur en de cultuurhistorie van het gebied te beschermen teniet;

. De weg is letterlijk een zigzag planning en voor bewoners een onnavolgbaar proces.

lmmers het is begonnen met een betere bereikbaarheid over de Gouwe (oost- en
westzijde) en het (extra) verkeer komend van de (verlengde) Bentwoudlaan. Hiervoor
moest een oplossing gevonden worden. Het is bizar dat dlt mogelijk gaat leiden tot
een westelijke randweg om Hazerswoude-Dorp. De weg is een buitengewoon forse
infrastructurele ingreep en biedt geen oplossing voor de verkeersproblemen in

Hazerswoude-Dorp en Boskoop. Het geeft heelveel extra onnodige kilometers,
herrie, horizon- en luchtvervuiling in het Groene Hart.

r De weg zorgt voor veel extra (sluip-)verkeer komend van buiten het gebied van BBG
(Zoetermeer en de A12). Doorgaand verkeer moet gebruik maken van de bestaande
snelwegen als A12, A4 en hoofdwegen als N11 en moet niet gestimuleerd worden
tussendoor zijn weg zoeken via een nieuwe provinciale weg! Nieuwe infrastructuur
dient om de verkeersproblemen in het gebied van BBG op te lossen, niet om deze
juist groter te maken. Dat laatste gebeurt met deze weg.

r De weg benadeelt vele bewoners in de verkozen rust en niet in de laatste plaats veel
agrarische ondernemers in hun bedrijfsvoering. Twee hiervan zijnzeer recentelijk
opnieuw gevestigd aan het Westeinde na gedwongen sanering elders.

ln de bijlage bij dit schrijven vindt u de brief die we op 12juni 2020 hebben verstuurd naar
Beter Bereikbaar Gouwe.

Er is de afgelopen tientallen jaren héél veel aangelegd over en onder het Westeinde: zoals
de verlengde HSL{unnel, Tennet-hoogspanningsleidingen boven en onder de grond, een
kerosineleiding en drie gasleidingen met een reservering voor nog eens zes leidingen,
allemaal binnen een afstand van één kilometer. We hebben meer dan 20 jaar in de overlast
gezeten van de aanleg van al die infrastructurele projecten. Een deeldaarvan brengt
waardevermindering en gebruiksbeperking van de onroerende goederen met zich mee. Het
is te simpel om te denken "een weg kan er ook nog wel bij". Het Westeinde is niet het
doorvoer- en afvoerputje van het gebied Beter Bereikbaar Gouwe en zeker niet van de
gemeenten net buiten dit gebied, die zo een oplossing voor hun eigen problemen zien.
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Naar ons idee moet de oplossing niet gezocht worden in het aanleggen van nog meer
wegen, maar het slim aanpassen (een tunnel door Hazerswoude-Dorp) en gebruik maken
van al bestaande wegen. Als er dan al nieuwe infrastructuur moet komen dan moet deze
zoveel mogelijk worden gebundeld. Met bundeling wordt bereikt dat er kostenefficiënt wordt
gewerkt, knelpunten goed kunnen worden opgelost, de minste nieuwe doorsnijdingen nodig
zijn en de negatieve effecten op leefbaarheid en natuur worden beperkt.

Met vriendelijke groeten, namens

Biilaqe brief aan Beter Bereikbaar Gouwe. 12 iuni 2020
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Standpunt en motivatie
verkeersknelpunten in Hazerswoude-Dorp en Boskoop

oplossing

Geachte

Om te beginnen willen we u bedanken voor de plezierige gesprekken van de afgelopen
weken. Zoals afgesproken treft u hierbij het gemotiveerde standpunt van

aan tegen de aanleg van een Westelijke Randweg.
We spreken namens

Als bewoners vinden we dat nieuwe infrastructuur, lees wegen, alleen moeten worden
aangelegd als daarvoot zeet hoge nood aanwezig is en dan alleen als sprake is van een
geïntegreerde aanpak. Een aanpak die verkeersknelpunten oplost, de economie versterkt,
zoveel mogelijk nieuwe infrastructuur bundelt, kosten efficiënt is en de minst mogelijk
negatieve impact heeft op leefbaarheid, de agrarische sector, natuur en cultuurhistorische
waarden. Nieuwe infrastructuur dient om de verkeersproblemen in het gebied op te lossen.

Voorkomen moet worden dat door de aanzuiging van extra verkeer nog meer
verkeersbewegingen in deze regio ontstaan. ln deze brief richten we ons in de eerste plaats

op de lange termijn oplossingen. ln onze brief, die op 30 maarl2020 per email naar u

vezonden is, verwijzen wij ook naar de korte termijn oplossingen.
Onderstaand zullen we onze standpunten uitgebreider motiveren c.q. toelichten.

Bundeling van nieuwe infrastructuur.
ln onze ogen moeten de verkeersknelpunten in Hazerswoude-Dorp en Boskoop gebundeld

worden aangepakt en niet versnipperd over een aantal plaatsen in het gehele gebied met
nieuwe infrastructuur. Met bundeling wordt bereikt dat er kosten efficiënt wordt gewerkt,

knelpunten goed kunnen worden opgelost, de minste nieuwe doorsnijdingen nodig zijn en de

negatieve effecten op leefbaarheid en natuur worden beperkt.

Het is van belang dat er tussen de Verlengde Bentwoudlaan en de N11 een logische en

robuuste verbinding komt. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te voeren. Het gaat om

de bereikbaarheid van de regio Boskoop, dus versterking van de economie en het ontlasten
van het centrum van Boskoop van het drukke verkeer in combinatie met een structurele
verlaging van de verkeersdruk door Hazerswoude Dorp,
ln onze ogen kan die robuuste, toekomstbestendige verbinding worden gevonden door de

Verlengde Bentwoudlaan aan te sluiten op de Noordwestelijke Randweg van Boskoop. Deze

aansluitÍng kan het beste plaatsvinden door een verbinding te realiseren ten westen van het

huidige ICT terrein, die dan ten Noorden van de Voorweg naar het Oosten afbuigt en zo

wordt verbonden met de Noordwestelijke Randweg van Boskoop (het combineren van de
plannen W18 en W20M12). Een nieuwe OosVWest verbinding tussen Boskoop en Alphen
aan de Rijn is ons inziens een onderdeel van een robuuste verbinding, want anders wordt
het verkeer in het centrum in Boskoop onvoldoende ontlast en blijft het verkeer gebruik

maken van de bestaande brug over de Gouwe. Ook biedt dit tracé goede mogelijkheden om

het |CT-terrein en de geplande uitbreiding daarvan meteen goed te ontsluiten.
Door deze aanpak zal de N209 in belangrijke mate worden ontlast en het knelpunt in

Hazerswoude-Dorp in belangrijke mate opgelost. Zeker als een aantal aanvullende
maatregelen worden getroffen om te bevorderen dat de nieuwe verbinding met de N11 als

voorkeurroute wordt gebruikt. Door deze variant wordt tevens voorkomen dat het verkeer
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vanuit richting Boskoop extra kilometers moet maken via Hazerswoude-Dorp om de Ní 1 te
bereiken.

Tunnelvariant
De tunnel of variant daarop zien we ook als een reële optie om de verkeersknelpunten in
Boskoop en Hazerswoude-Dorp op te lossen. Wel is hier sprake van een minder
samenhangende aanpak dan hier bovenbeschreven. Bij de tunnel(variant) is sprake van een
oplossing zonder negatieve impact op natuur en cultuurhistorische waarden. ln
Hazerswoude is dan geen nieuwe doorsnijding door het landelijk en beschermde gebied
(stilte- en weidevogelgebied) noodzakelijk. De (gedeeltelijke) ondertunneling van de
Gemeneweg door het dorp in combinatie met enkele aanvullende maatregelen verbetert de
situatie voor álle bewoners van het dorp. Zo verbetert de bereikbaarheid, wordt het dorp
beter ontsloten en neemt de verkeershinder voor alle bewoners van het dorp, en met name
voor de bewoners aan de Gemeneweg en directe omgeving, af. Bovendien kan worden
voorkomen dat de rust in het buiten gebied ernstig wordt verstoord. ln de aanlegfase kan
tijdelijke hinder voor de bewoners aan de Gemeneweg door extra maatregelen worden
beperkt.

Negatieve impact op leefbaarheid, natuur en cultuurhistorische waarde.
De aanleg van een Westelijke Randweg heeft een grote negatieve impact op de leefbaarheid
van het Buurtschap Westeinde en een aanzienlijk deel van het dorp. De aanleg van deze
Randweg brengt een grote nieuwe doorsnijding met zich mee in het open landelijk gebied in
het westelijke Groene Hart. Bewoners worden door de gekunstelde haakse bocht in de weg
veelal tweemaal getroffen door verkeersoverlast zowel ten westen als ten noorden van hun
huizen. Dus een zeer negatieve impact op de leeÍbaarheid aldaar.
Naast verkeershinder is sprake van doorkruising van een stiltegebied. Vanwege de
cultuurhistorische en archeologische waarde is het buurtschap Westeinde met ziln
karakteristieke Iintbebouwing immers aangewezen als Stiltegebied. Bovendien ligt het
beoogde tracé in de directe omgeving van Natura 2000 gebied "Vogelreservaat De Wilck''.
Door de gemeente Alphen aan den Rijn is ten oosten het huidige vogelgebied De Wilck extra
grond aangekocht voor natuurcompensatie en zijn de polders om de Wilck heen aangemerkt
als belangrijk weidevogel gebied. Deze buffer om De Wilck gaat bij de aanleg van een
Westelijke Randweg verloren. Een weg door dit gebied met geluid- en lichthinder en extra
stikstofdepositie rondom kwetsbare natuur is zeer ongewenst.
ln de afgelopen 20 jaar zrln er allerlei maatregelen getroffen om De Wilck en de directe
omgeving te beschermen en te ontzien. De ondertunneling heeft destijds bijna een miljard
gulden gekost! Niet voor niets is door toenmalige achtereenvolgende regeringen besloten om
de tunnel door te trekken tot ten zuiden van het Westeinde. Daarnaast zijn bij de aanleg van
de 380 kV hoogspanningslijn beschermende maatregelen ten noorden van Hazerswoude
Dorp getroffen door de bestaande 150 kV en de nieuwe 150 kV ondergronds langs De Wilck
te leiden. Het kan toch niet zozijn dat nu overheden (provincie en, nota bene, onze
gemeente) het een goed idee vinden om de mogelijkheid van een weg door dit gebied te
gaan ondezoeken. Een weg zou precies die zaken verstoren die met de kostbare
ondertunneling van de Hogesnelheidslijn en extra maatregelen voor de 380 kV
hoogspanningslijn worden beschermd en ontzien, Bovendien betekent dit een enorme
vernietiging van eerder door de overheid gedane investeringen in behoud van de kwaliteiten
van het onderhavige gebied.
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Bij de aanleg van de Westelijke Randweg is bovendien sprake van doorsnijding van een
polder met karakteristieke dijklichamen en kades en is sprake van het verpesten van de
aanblik op het dorp.

Haaks op bestaande bestemmingen
Uit de negatieve impact op leefbaarheid, natuur en cultuurhistorische waarde komt naar
voren dat een eventuele nieuwe Westelijke Randweg haaks staat op de bestaande
bestemmingen van het gebied. Daar komt nog bij dat het gebied door de Rijksoverheid is

aangewezen als zone voor buisleidingen. Nu al liggen tussen het tracé van de HSL en het
dorp 3 hoofdtransportgasleidingen en een kerosine leiding met een reservering voor nog
eens zes leidingen. Vermeld zij dat de aanleg van deze leidingen gepaard gaat met veel
bouwoverlast en structureel beperkingen oplegt van grondgebruik bijzowel agrariërs als
bewoners.

Verkeersknelpunt wordt niet opgelost
De Westelijke Randweg lost in onze ogen de verkeersproblemen niet op.

Het verkeer vanuit Boskoop zal gebruik blijven maken van de bestaande N209.
We verwachten bij de aanleg van een Randweg ten westen van het dorp
verkeersopstoppingen ter hoogte van de aansluiting met de Gemeneweg. Het is alom
bekend dat een tunnel voor een betere doorstroming zorgt dan de aanleg van een randweg
die via een rotonde wordt verbonden met een bestaande weg.
De Westelijke Randweg zorgt bovendien voor veel extra verkeer vanuit de regio Zoetermeer/
A12 met extra druk op de wegen binnen werkgebied van BBG. Het probleem wordt op deze
manier alleen maar groter gemaakt en voor een deelverplaatst. Dit kan toch niet de
bedoeling zijn van het programma Beter Bereikbaar Gouwel
We vinden het vooziene tracégedeelte van de Westelijke Randweg ten noorden van het
Dorp erg gekunsteld: een weg met een haakse bocht ter hoogte van de eerste tocht die dan
vervolgens met een rotonde wordt aangesloten op de Gemene weg. Hiervoor is wellicht
gekozen om afstand te houden tot De Wilck, geen robuuste maar een gekunstelde
oplossing.
Bovendien worden nieuwe bereikbaarheidsproblemen gecreëerd. Door de aanleg van de
Westelijke Randweg worden veelagrarische bedrijven doorsneden. Dit betekent dat hiervoor
aansluitingen moeten komen voor de agrariërs om hun percelen te kunnen bereiken of dat
hiervoor een extra parallelle landbouwweg moet worden aangelegd. De verkeersveiligheid is
hiermee in het geding. Ondertunneling is vanwege de slappe bodems en ter plaatse veel
voorkomende kwel vrijwel onmogelijk.

Niet kosten efficiënt
De aanleg van een Westelijke Randweg is naar onze mening niet kosten efficiënt. Zoals
genoemd is er geen sprake van een aanpak waar nieuwe infrastructuur wordt gebundeld en
de verkeersproblemen worden eerder verplaatst dan opgelost. Br1 de nieuwe randweg is

sprake van een lange doorsnijding van het gebied. Dus moet veel grond verworven worden
en zijn tal van compenserende maatregelen nodig voor agrariërs. Vanwege de diepe ligging
van de polders die onderling in hoogte verschillen, ondertunneling onder het Westeinde,
slappe bodems en kwel is sprake van een in zijn geheel gecompliceerd en duur tracé.
Bovendien zullen vele dure maatregelen moeten worden uitgevoerd om een weg aan te
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leggen die kruist met de HSL-tunnel, energieleidingen en ondergrondse
hoogspanningskabels, als dit Uberhaupt al tot de mogelijkheden behoort

Economische impact
De aanleg van een Westelijke Randweg heeft een negatieve impact op de lokale economie.
Aan de westzijde van Hazerswoude-Dorp bevinden zich een 12 talvitale agrarische
bedrijven die na de aanleg van de Randweg blijvend benadeeld zullen worden in hun

bedrijfsvoering. Twee hiervan ziSnzeer recentelijk opnieuw gevestigd aan het Westeinde na

gedwongen sanering elders,

Mocht er behoefte zijn om ons standpunt nader toe te lichten dan zijn we daartoe gaarne

bereid.

Namens



Èo28

Van:
Verzonden: maandag 5 juli 2020 20:06
Aan:
Onderwerp: reactie van op plan WL2 en plannen O3lA4

Beste

(ln de bijlage vindt u onderstaande brief in pdf)

Wij, willen met de projectgroep Beter

Bereikbaar Gouwe onze visie delen op een aantal ingebrachte plannen om de verkeersproblematÍek in onze regio

aan te kunnen pakken. Wij hebben begrepen dat 10 juli een belangrijke datum is in de besluitvorming en sturen

deze brief zodat onze argumenten mee genomen kunnen worden in jullie afweging welke plannen verder
bestudeerd zullen gaan worden.

Wij zijn tegen het plan W12 in combinatie met een nieuw te creëren noordelijke oeververbinding onder/over de

Gouwe, plan O3/O4.

Ons eerste argument is (naast het feit dat ons woongenot onevenredig zwaar en enorm negatief beïnvloed wordt)
dat de effecten van een noordelijke oeververbinding geen of een zeer geringe positieve bijdrage zal leveren aan de

verkeersproblematiek in Waddinxveen. Ook vinden wij dat de oeververbinding zelfs voor Boskoop te noordelijk ligt
en dus teveel omrijden veroorzaakt voor mensen die in Boskoop naar de overkant van de Gouwe willen. De meeste

bewegingen over de Gouwe in Boskoop, door Boskopers zelf, zijn gewenst in het centrum van Boskoop, Omdat het
bruggenprobleem speelt in Boskoop en Waddinxveen, vinden wij dat de oplossing voor het bruggenprobleem tussen

die dorpen gevonden moet worden. Een nieuwe, brede oeververbindÍng tussen Boskoop en Waddinxveen kan dan

bijvoorbeeld met een doorloop vanaf de N207 aansluiten op de nieuw aan te leggen Bentwoudlaan. Met een

verdiepte aanleg (zoals de A4, Midden Delfland) en veel landschappelijke aankleding zoals een dijklichaam en veel

beplanting, kan dan weer een mooi gebied in het betreffende deel van het Gouwe Bos gecreëerd worden. Op deze

plek, met een aansluiting op de nieuw aan te leggen Bentwoudlaan, zal een nieuwe oeververbinding tussen Boskoop

en Waddinxveen een veel groter en zeer gewenst positief effect gaan hebben op de verkeersproblematiek in beide

dorpen. Een extra oeververbinding tussen Boskoop en Waddinxveen zal ook de toekomstige verkeershinder ívm een

storing, onderhoud ofvervangen van de hefbruggen in Boskoop en Waddinxveen kunnen opvangen.

Wij vragen ons af of het belang van de automobilist absolute prioriteit is of moeten we in onze moderne tijd, met
meer oog voor het milieu en meer behoefte aan recreatie in de natuur, onze Smitweg juist niet opofferen aan een

nieuwe weg en een oeververbinding met weinig tot geen effect op een flink deel van de verkeersproblematiek in

onze regio?

Op en langs de SmÍtweg wordt door heel veel recreanten gebruik gemaakt van mogelijkheden om te wandelen, hard

te lopen, te joggen, te fietsen, te skaten, te steppen, paard te rijden enz enz en zelfs paard en wagen te mennen.

De Smitweg is onderdeel van het wandelknooppuntennetwerk in de Rijn- en Veenstreek. Dit netwerk is in 2017
geopend. Het zou krom zijn om van een deel van dit netwerk een doorgaande weg met veel autoverkeer te maken.
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Omdat het autoverkeer zorgt voor gevaarlijke situaties zullen de wandelaars er geen gebruik meer van
kunnen/wÍllen maken. Dit is dan gelijk de doodsteek voor dit deel van het wandelnetwerk.

De Smitweg is een recreatieve fietsroute via het Compierekade-fietspad en een fietsroute voor schoolgaande
kinderen naar het Voortgezet Onderwijs in Alphen aan den Rijn en Boskoop. Deze kwetsbare groep fietsers moet ten
allen tijden beschermd worden. Dat doen we niet door van de Smitweg een drukke doorgaande weg voor auto's en
vrachtwagens te maken. Het laatste stuk Smitweg gebruiken voor een doorgaande weg met veel autoverkeer
creëert juist heel veel levensgevaarlijke situaties voor de fietsers, wandelaars, paardensportbeoefenaars enz die,
zoals al geschreven, heelveelgebruik maken van de Smitweg.

Hoe wordt het probleem met de kruising van de beoogde randweg met de zeer intensief gebruikte fiets- en
wandelroute met losloopgebied voor honden en route voor paardenritten naar Alphen a/d Rijn via de Compierekade
opgelost zonder de veiligheid van de fietsers en wandelaars in gevaar te brengen?

Daarnaast ligt er ook nog een zeer belangrijke gasleiding naar Alphen aan den Rijn waar niks op gebouwd mag
worden.

Rekening houdend met de zwakke grond en veel verzakkíngen zou de Smitweg in plan W12 zeer intensief
onderhoud vragen. Het plan is dus een hele dure oplossing voor onze beperkte gemeenschapsgelden met, ik herhaal
het, géén tot geringe effecten op de verkeersproblematiek in Waddinxveen en zelfs ook voor Boskoop een veel te
noordelijk gelegen nieuwe oeververbinding.

Moeten heel veel recreatieve wandelaars en fietsers in Hazerswoude dorp, waaronder de schoolgaande kinderen als
meest kwetsbare groep, opzij gezet worden in het belang van de automobilist die over de Gouwe heen wil, terwijl
het probleem van de bruggen in Boskoop en Waddinxveen het urgentst is? Wil die automobitist niet veel liever al
veel zuidelijker over de Gouwe heen of het liefst eronder door d.m.v. een aquaduct?

Nogmaals, een oeververbinding zo noordelijk heeft helemaal geen invloed op het bruggenprobleem in
Waddinxveen. Zoals eerder genoemd zijn de brugproblemen het urgentst in Boskoop en Waddinxveen, niet in
Hazerswoude dorp en Alphen aan den Rijn. Logischer is om de oplossing dan in Boskoop en Waddinxveen te zoeken
door bijvoorbeeld een tunnel door het Gouwe bos tussen Boskoop en Waddinxveen aan te leggen. Eventueel op
Boskoops grondgebied omdat de Waddinxveense gemeenteraad de kans gekregen heeft om tegen een tunnel in het
Gouwebos te stemmen voor het Beter Bereikbaar Gouwe project ging lopen. De gemeenteraad van Alphen aan den
R'ljn heeft een soortgelijke belofte gedaan naar aanleiding van de aanleg van de Verlengde Roemer/ Nieuwe
Dijkgraafweg. Dit nieuwe stukje weg, tussen de Roemer en de Smitweg, zou nooit leiden tot het doortrekken van de
Smitweg, was de belofte van de gemeenteraad van Alphen. De betreffende motie, ingediend door PvdA, D'66 en
Groen Links en vervolgens door de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn aangenomen in september 2016, geeft
aan dat de Smitweg niet gebruikt zal gaan worden als drukke doorgaande weg voor regionaalverkeer. Wat blijft er
over van deze aangenomen motie van de Alphense gemeenteraad? Heeft de gemeenteraad binnen ons politieke
stelsel op gemeente gebied niet dezelfde functie als de eerste kamer binnen het landelijke bestuur? En waarom wel
een besluit van de gemeenteraad van Waddinxveen honoreren om het Gouwebos ongemoeid te laten en niet een
besluit van de Alphense gemeenteraad honoreren om van de Smitweg geen doorgaande weg te maken, dus de
Smitweg ongemoeid te laten? En nogmaals: Waarom moet het bruggenprobleem op Hazerswouds grondgebied
opgelost worden terwijl een zo noordelijk gelegen oeververbinding niets aan het bruggenprobleem in Waddinxveen
oplost en het nog steeds flink omrijden is voor de inwoners van Boskoop. De meest effectieve oeververbinding zou
men logischerwijs tussen beide bruggen in moeten plaatsen want dan worden beide hefbruggen ontlast.

Het plan om beide (door onze moderne tijd) ingehaalde bruggen te vervangen levert én voor Boskoop én voor
Waddínxveen enorm veel voordelen op. Net als een eventuele nieuwe extra oeververbinding tussen beide dorpen
in. De afweging blijft of, met beter werkende bruggen en eventuele openingstijden van de bruggen waar de
beroeps- en pleziervaart van te voren rekening mee kunnen houden en/of het voorstel van stichting
belangenbehartiSing Greenport Boskoop voor geclusterd varen voor de beroepsvaart en pleziervaart, een dure extra
oeververbinding nog wel nodig is. Het enorm aangetaste woon- en levensgenot van omwonenden van nieuwe of
uitgebreide wegen nog buiten beschouwing gelaten. Als we die factor meenemen dan is de door u vermelde reden
om niet door te gaan met een oeververbinding met aanvoerroute door het gouwe bos, "omdat er (gelet op de wens
van een 80 km weg met een verplicht wegendwarsprofiel van ruim 30 meter) teveel percelen/woningen geraakt
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zouden worden bij gebruikmaking van bestaande wegen", (uit mailwisseling met op 11 maart 2020
met net zo geldend voor de Smitweg.

De Smitweg zelf is 5,70 meter breed gemeten vanaf de voortuin van nummer 92 en de zuidelijk gelegen berm is tot
aan de sloot 7,30 meter. Er is dus een breedte beschikbaar van 13 meter, b-lj lange na niet genoeg voor het
verplichte wegendwarsprofiel van 30 meter.

De Smitweg wordt door de aanwonende kwekers gebruikt om materialen te vervoeren met o.a. een tractor,
golfkarretje of een vorkheftruc (dus langzaam verkeer) naar verspreid liggende percelen kwekerijgrond. Dit
langzaam verkeer in combinatie met een druk bereden 80 kilometer weg creëert een levensgevaarlijke weg. Zelfs in

combinatie met een 60 kilometer weg levert dit regelmatig gevaarlijke sítuaties op. Voor de uitvoering van de
noodzakelijke werkzaamheden op verspreid liggende percelen van 1 kwekerij zijn deze vervoersmogelijkheden voor
materialen en het vervoeren van tuinbouwmachines noodzakelijk. Ook de aanlevering van b.v. de benodigde grond

en ander noodzakelijk materiaal wordt vaak uitgevoerd met langzaam rijdende tractoren, Het vervoer van de
kwekerijproducten naar afnemers geschiedt vooral met vrachtwagens en die vrachtwagens moeten vaak steken om
voor- of achteruit het terrein van een kwekerij op te kunnen. Dat betekent oponthoud voor de auto's die op een 80

kilometerweg te hard rijden om goed te kunnen anticiperen op een vrachtwagen die achteruit een terrein op wil
steken. Alle particuliere op- en af ritten maken een 80 kilometerweg onmogelijk tenzij er een parallelweg aangelegd
wordt (het voorstel voor een parallelweg naast de Henegouwerweg moet dan ook op de Smitweg toegepast
worden). De ruimte voor een parallelweg ontbreekt echter (beschikbare breedte Smitweg en berm is 1"3 meter
gemeten voor nummer 92). Zelfs voor een weg zonder parallelweg maar met een wegendwarsprofíel van 30 meter
zouden bewoners grond moeten afstaan maar daar is geen enkele bewoner op het betreffende stuk Smitweg toe
bereid. Langdurige en kostbare onteigeningsprocedures zouden niet de voorkeur moeten hebben, zeker omdat die
procedures door de gemeente gevoerd zouden moeten worden door gebruik te maken van schaars
gemeenschapsgeld, Teveel percelen van boomkwekers en particuliere woningen zouden geraakt en zeer negatief
beïnvloed worden door plan W1"2 in combinatie met een noordelijke oeververbinding. En, ik herhaal, die noordelijke
oeververbinding heeft géén of een zeer gering positief effect op de verkeersproblematiek in Waddinxveen. Alle
bewoners van het betreffende deel van de Smitweg zijn faliekant tegen plan W12.

Daarnaast is plan W12, om van de Smitweg de aanvoerroute naar plan O3/O4 te maken, ook in de ogen van
belangenbehartiging Greenport, Regio Boskoop, volstrekt onacceptabel. Met de aanleg van de nieuwe dijkgraafweg
is het gebied, ook volgens de Greenport, goed genoeg ontsloten. Zoals vermeld t'rjdens het webinar van "de
wegentafel" van Beter bereikbaar Gouwe heeft de Greenport zeker een voorkeur voor een extra oeververbinding
maar liever zuidelijker en absoluut niet met de Smitweg als aanvoerroute.

Mij bekruipt het gevoel dat een flínk aantal Íngebrachte maatregelen voor wegen waarbij bv de 207 verkeersluw
gemaakt wordt, ten koste gaat van de woonomgeving van rustige al bestaande of nieuw te creëren wegen in
landelijke omgeving. Zal dit zijn omdat omwonenden van drukke wegen kansen zien om hun woonomgeving rustiger
te krijgen door plannen in te brengen bij Beter Bereikbaar Gouwe? Mag dit verlangen nagestreefd worden ten koste
van rustige wegen in een rustíge en natuurlijke omgeving? Mensen díe langs drukke wegen wonen wisten dat het
daar druk is toen men er in dit mensenleven ging wonen. Daar is bewust voor gekozen, De belangen van mensen die

er bewust voor gekozen hebben om in een rustige, landelijke omgeving te gaan wonen zouden niet opzij gezet

mogen worden om verkeersproblemen in andere dorpen op te lossen. Zo wordt de problematiek alleen maar
verplaatst. Gaan we dan in de toekomst maatregelen bedenken om de verkeersdrukte op de Smitweg aan te
pakken? Want laten we eerlijk zijn, de bewoners van de Smitweg hebben er absoluut niet voor gekozen om aan een

drukke doorgaande weg te wonen. Hoe kan aan de ene kant de Loeteweg smaller en verkeersluwer gemaakt
worden met een "eén richtingsverkeerregel" voor vrachtwagens en de Smitweg meegenomen worden Ín de plannen

voor een drukke doorgaande 80 kilometer weg? Laten we dezelfde politiek van de Loeteweg doorvoeren en ook de
Smitweg verkeersluwer maken als de grote onderhoudsbeurt van de Smitweg binnen een aantaljaren uitgevoerd
gaat worden en de éénrichtingsverkeerregel voor vrachtwagens van de Loeteweg ook voor de Smitweg doortrekken.
Dan wordt de situatíe voor schoolgaande kinderen, wandelaars, hardlopers, fietsers, skaters,
paardensportbeoefenaars enz enz, net als op de Loeteweg, ook op de Smitweg veiliger ipv veel gevaarlijker door
plan W12 in combinatie met een nieuwe brug of een nieuw aquaduct. Want het weren van vrachtverkeer van de
Loeteweg heeft al een negatief effect op de veiligheid van de Smitweg gehad. Kan dit effect t{dens de opknapbeurt
van de Smitweg weer teruggedraaid worden door ook de Smitweg voor vrachtverkeer een éénrichtingsverkeerweg

l
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te maken. Of beide wegen gewoon weer tweerichtingsverkeer want dan pakt de vrachtwagenchauffeur de kortste
weg en dat kan of de Smitweg of de Loeteweg zijn. Maar niet de ene weg veiliger maken ten koste (of "over de rug")
van de andere weg.

Voor de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan is er afgesproken dat de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan
niet mag leiden tot een verslechtering van de verkeerssituatie in Hazerswoude dorp. Als plan W12 in combinatie
met plan $/A4 uitgevoerd wordt dan zal de verkeerssituatie op de Smitweg in Hazerswoude dorp zeker ernstig
verslechteren omdat de plannen een sterke aanzuigende werking hebben en het verkeer op de Smitweg dus
exponentieel zal gaan groeien. Deze plannen hebben dus vooral negatieve effecten en lossen nog steeds nÍets op
aan de verkeersproblematÍek in Waddinxveen omdat de oeververbinding in plan O3/O4 veel te noordelijk is.

Provincie Zuid-Holland staat gemeenten niet toe om te bouwen in landelijk gebied maar verplicht gemeenten om
eerst de inbrei-locaties voor woningbouw te gebruiken. Mogen wij Provincie Zuid-Holland verzoeken dit principe
ook toe te passen voor oplossingen voor verkeersproblematiek? Oftewel zoek de oplossing binnen de al geijkte
drukke routes en blijf ajb van rustige bestaande wegen in landelijke gebieden af.

Kan de automobiÍist eventueel ook "wennen aan" of "anticiperen op" drukke wegen waardoor de reistijd langer
is? Zolang het op de fiets niet sneller gaat zullen we altijd nieuwe wegen moeten bouwen maar heel Nederland
asfalteren is i.v.m, de wereldwijde afspraken over Co2 uitstoot en de stikstofproblematiek sowieso niet mogelijk. De
aanzuigende werking van nieuwe wegen zorgt alleen nog maar voor meer gemotoriseerd verkeer, meer
m ilieuvervuili ng en verd ringt de broodnodige recreatiemogel ijkhede n.

Waarom van dit mooie gebied met belangrijke natuur- en cultuurhistorische waarde in het Rietveld door het plan
WL2 ín combinatie met O3/O4 een druk verkeersgebied maken?

Wíj hopen u hiermee duidelijk gemaakt te hebben dat plannen W12, 03 of O4 in onze ogen weÍnig bestaansrecht
hebben en hopen dat u onze argumenten wilt meenemen in de afwegingen die Beter Bereikbaar Gouwe als
projectgroep moet gaan maken .

Wij vernemen graag uw reactie op ons schrijven.

Met vriendelijke groet namens
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Van:
Verzonden: woensdag 8 juli 2020 12:41

Aan:

CC: !

ónU"*"rpr Uitnodiging werkbezoek polder Bloemendaal

Geachte

ln het kader van Beter Bereikbaar Gouwe heeft de wethouders mw.
Schippers (Waddinxveen) en mw. Nieuwenhuizen (Bodegraven-Reeuwrjk) op l juli j.l.
ontvangen voor een gezamenlijk werkbezoek aan de polder Bloemendaal. De wethouders
hebben een goed beeld gekregen van onze polder, wat hier speelt en wat de gevolgen zullen
zijn als de voorgestelde maatregelen \il21 (parallelweg A12) en W24 (ontsluiting van
Reeuwijk-Dorp) worden gerealiseerd. Tevens hebben we onze alternatieven toegelicht. Het
bezoek was verhelderend en werd wederzijds gewaardeerd.

Gaarne willen we u in dit licht eveneens uitnodigen voor een werkbezoek aan onze polder.

Hopend op een spoedige reactie, namens

Met vriendelijke groet,

1
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Bijlagen: 1. Brief dd. 18 juni2020 met reactie op de BBG-bijeenkomsten in juni

2. PowerPointpresentaties voor beide wethouders.
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Aan: Beter Bereikbaar Gouwe

Waddinxveen, 18 juni 2020

Onderwerp: Vervolg Visie Beter Bereikbaar Gouwe vanuit

Geachte leden van de Projectgroep Beter Bereikbaar Gouwe,

Deze brief is een vervolg op ons eerdere schrijven van 17 maart jongstleden, waarin onze visie op Beter

Bereikbaar Gouwe en bezwaren tegen de voorgestelde maatregelen W21 en W24 ziin verwoord. Aanleiding
voor onderhavig schrijven betreft de effecten van de coronacrisis op de polder Bloemendaal en commentaar
n,a.v. de BBG-bijeenkomsten van juni 2020.

Aantrekkêliikheid polder Bloemendaal
Het huidige coronatijdperk onderstreept het grote belang van een open en kwalitatief hoogwaardige openbare
ruimte als de groene polder Bloemendaal. Door het dit voorjaar plaatsen van wandelrouteborden met 6
wandelroutes (Stichting Weids Bloemendaal), waaronder routes langs Otweg en Baarsjeskade en van diverse
informatiebordjes langs de routes en mede door het uitbrengen van een wandelkaart, wordt de polder door
een steeds groter publiek ontdekt. Deze voorzieningen zijn m.b.v. een Europese subsidie en bijdragen van
diverse sponsoren gerealiseerd. Dit groene stedelijke uitloopgebied van Gouda, daterend uit de 12" eeuw,
voorziet in duidelijke behoefte aan aantrekkelijke fysieke ruimte.
Elke aanleg van nieuw asfalt in de polder Bloemendaal zal een negatieve invloed hebben op de natuur en

kwaliteit van de leefomgeving voor zowel gebiedsbewoners en de vele bezoekers.

Het recent verschenen rapport "Niet alles kan" (Commissie Remkes) legt een grote verantwoordelijkheid bij de
provincie om de natuur een kans te geven te herstellen van stikstof emissie. Voorkomen van stikstof uitstoot
heeft daarom prioriteit.
Meerdere ondernemers hebben geïnvesteerd in het aantÍekkelijk maken van de polder, zoals restaurant De

Landerij (brug, laadstations elektrische fietsen) en boomkwekerij Tas (uitkijktoren, theehuis,
informatiecentrum) en worden direct getroffen door W24 (al het verkeer direct langs het landelijk gelegen

terras aan de Reewal) resp. W21 (op- en afritten onder talud waardoor onbereikbaarheid toegangsweg,
eveneens voor bewoners westelijk deel Otweg, direct vanaf Bloemendaalseweg).

Alnemeen: B8G-biieenkomsten 2020
ln de presentaties van beide bijeenkomsten zijn de effecten van de maatregelen in percentages weergegeven,
de absolute getallen ontbreken. De bewoners van het Zuid-Oost kwadrant hebben in een gezamenlijke brief
(brief van dd.70-04-2020) uitgesproken dat met name zwaar vrachtverkeer de leefbaarheid en

veiligheid van ons leefgebied aantast. ln hoeverre zijn recente verkeerstellingen (van voor het coronatijdperk)
van Zwarteweg en Reewal gebruikt voor de gepresenteerde effecten? Uit de BBG-presentaties is niet afte
leiden in hoeverre het doel om zwaar vrachtverkeer terug te dringen met genoemde maatregelen ook
daadwerkelijk wordt bereikt, Aanvullende opmerkingen en suggesties hieromtrent vindt u in bijlage 1.

Eesiobelane: Bodesravenqoo*, W21 en veÍbredinÊ A12

We verwachten a-priori dat de reistijd gemeten vanaf de N451 naar de Bodegravenboog korter is via de A12,
dan via de beoogde parallelweg (W21) en de Reeuwijkse Randweg. Beide trajecten hebben weliswaar een
vergelijkbare lengte, maar bij een maximumsnelheid van 100 km/uur op de A12 is het via de A12 sneller dan via
W21 en de Reeuwijkse Randweg, waar de maximumsnelheid 80 km/uur zal zijn. De voorgenomen verbreding
van de A12 (intentieverklaring Provincie Zuidholland en Rijk 2019) verlaagt bovendien de kans op filevorming
op de A12.
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Daarbij liggen er in de parallelweg rotondes, die de snelheid eruit halen. Het is denkbaar dat er een rotonde zal
worden gemaakt daar waar de W21 aansluit op de kruising Nieuwdorperweg en Reeuwijkse Randweg. Met de
rotonde op de kruising met de Oud-Reeuwijkseweg en de dr J. Rupke rotonde levert dit 3 rotondes op om via
de parallelweg ter hoogte bij Reeuwijk op de A12 te komen en naar Utrecht te rijden. Op de terugweg komt de
lr L.G,H Fortuijn rotonde erbij, zodat dan 4 rotondes gepasseerd moeten worden om vanaf Utrecht via de
parallelweg naar Gouda te rijden, terwijl door op de A12 te blijven eenvoudig en snel doorgereden kan worden
naar de afslag bij de Goudse Poort. W21 gaat bovendien een fietspad (OVF1 (f,C) kruisen, hetgeen de
verkeersveiligheid niet vergroot.

Voor realisatie van zowel de Bodegravenboog als verbreding van de A12 tussen De Meern en Gouda naar 2 x 5
rijbanen is samenwerking met het RUk noodzakelijk. Uit de presentaties van Beter Bereikbaar Gouwe zijn voor
de Bodegravenboog alleen zijn de effecten bekend: de regionale bereikbaarheid verbetert met positieve
effecten voor de economie en er is een breed draagvlak.
Wij verwachten dat er ook een modelberekening zal zijn uitgevoerd naar de effecten van de verbreding van de
A12 alleen. We kunnen ons niet voorstellen dat de intentieverklaring voor de verbreding is getekend, zonder de
resultaten van een modelberekening te kennen. Wij zouden graag het effect hiervan op de N207 langs de
Gouwe en de N11 willen zien. Mogelijk is de beoogde aanleg van de Bodegravenboog niet meegenomen in de
modelberekening van de verbreding. Voor de besluitvorming over de Bodegravenboog en over de uitwerking
van de verbreding van de A12 is het wenselijk het gecombineerde effect te kennen voor de verkeersintensiteit
op de N207 langs de Gouwe en op de N11.

Lokaal belans: OntsluitinE Reeuwiik-Dorp en W24
De Reewal is momenteel de enige geschikte toegangsweg naar Reeuwijk-Dorp voor zwaar vrachtverkeer. ïen
gevolge hiervan ontstaan op deze veenkade voor de laaggelegen polder Middelburg verzakkingen die vrijwel
jaarlijks tot herstel en regelmatig tot grootschalig onderhoud nopen. De maatschappelijk kosten hiervan zijn
hoog.
De komende jaren zal er op de Reewal een stapeling zware verkeersintensiteit optreden. Naast de huidige
belasting waarvan tot 85 % van het structurele, dagelijkse zware vrachtverkeer is terug te voeren op een
bedrijf aan de Reewal, zal ook zwaar bouwverkeer tegelijkertijd van deze weg gebruik maken, vanwege de
ontwikkeling van de wijk Reesvelt 2.

Voor deze nieuwe wijk blijkt echter geen verkeersplan te zijn ontwikkeld. Vanuit de Reewal is er slechts een
toegangsweg (Reesveld) voor het in- en uitgaande verkeer en een nooduitgang via de Overtoom (met
halverwege een smal, met paal afgesloten bruggetje), Er wordt nu al gepreludeerd op potentiële toekomstige
nieuwbouw aan de Reewal: kopers van nieuwe huizen in Reesvelt 2 worden hierop nu al geattendeerd door
verkopende partij.

ln gevalvan calamiteit waarbij verkeer op de Reewal is gestremd, zoals bij ongevallen (verzakken passerende
zware vrachtauto's wegens de zwakke berm), het vrijweljaarlijkse wegherstel en festiviteiten, is Reeuwijk-Dorp
slecht toegankelijk is voor zware hulpverleningsvoertuigen, zoals die van brandweer en zware kraanbedrijven.
Mede uit veiligheidsoogpunt ligt het daarom voor de hand een tweede ontsluitingsweg te maken naar
Reeuwijk-Dorp, berijdbaar voor zware voertuigen. Reeuwijk-Dorp heeft al een directe aansluiting op de
Reeuwijkse Randweg met de Nieuwdorperweg. Deze heeft aan weerszijden voldoende ruimte voor verbreding
en versterking.

ln de provinciale nota "Visie, ruimte en mobiliteit" zijn de verstorlngszones voor weidevogels al aangegeven
voor de Nieuwdorperweg (noordzijde 163 m, zuidzijde 165 m). Verbreding van de Nieuwdorperweg zal in ieder
geval voor minder extra stikstof zorgen dan W24, die immers ook elders in de polders Bloemendaal en
Reeuwijk voor permanente stikstofaantasting zal zorgen (en dus vermindering van de biodiversiteit). Alleen
verbreding van de Nieuwdorperweg zal derhalve waarschijnlijk ook tot minder stikstofmaatregelen leiden dan
de aanleg van W24.

Als vanuit de oostzijde van de Nieuwdorperweg een bypass naar de Reewal en aansluiting op Reesvelt 2 wordt
gerealiseerd, kan het centrum van Reeuw'rjk-Dorp autoluw worden gemaakt. Bovendien wordt de veiligheid van
Reeuwijk-Dorp met deze tweede ontsluitingsweg in geval van calamiteiten aanzienlijk vergroot, met name voor
Reesvelt en centrum.
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De effecten voor de natuur in polder Reeuwijk zijn beperkt: er is al rekening gehouden met natuurcompensatie
door de verstoringszone bij Reesvelt 2.

Zoals eerder gememoreerd is 85 % van het structurele, dagelijkse verkeer van grote en zware vrachtwagens in
Reeuwijk-Dorp terug te voeren op een hier langgeleden gevestigd bedrijf, dat meerdere vestigingen heeft in de
omgeving, waaronder bedrijventerrein Broekvelden in Bodegraven-Reeuwijk. Overlast door dit zware
vrachtverkeer kan alleen worden opgelost door (gefaseerde) verplaatsing van die onderdelen van het bedrijf
die dit belastende verkeer genereren en niet door meer asfalt aan te leggen, waarmee de overlast in ons
leefgebied slechts wordt verschoven.
De focus van Beter Bereikbaar Gouwe ligt in 2030. Er moet een scenario denkbaar zijn waarin een win-win
situatie ontstaat zowel voor bedrijf en bewoners.
Dit zal wellicht veel creativiteit, inspanning en moed vragen van de lokale politiek, zoals (financiële)

stimuleringsmaatregelen, vergunningen, ruimte-voor-ruimte regelingen, maar zal de leefbaarheid in het Zuid-
Oost kwadrant in belangr'rjke mate vergroten.

Via de dan inmiddels versterkte en verbrede Nieuwdorperweg kan het resterende bestemmingsverkeer
afgehandeld worden, in combinatie met verkeersregulerende maatregelen. Lokale stimulatie van fietsgebruik,
ov en meer thuiswerken zullen een mitigerende werking hebben op het verkeer. De schadelijke maatregel W24
is daarom in onze ogen geheel overbodig.

Namens het

Met vriendelijke groet,

Bijlage 1: Commentaar op ontsluiting Reeuwijk-Dorp
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Van:
Verzonden: maa ndag 20 juli 2O2O 22:31,

Aan:
Onderwerp: brief inzake behoud bruggen Boskoop en Waddinxveen

Geachte

Op 26 maart hebben wij de bijgevoegde brief naar de provincie gezonden. Helaas hebben wij tot
op heden geen inhoudelijke reactie gekregen. Kunt u ons nader informeren over de afhandeling
van de brieÍ? lk hoor graag.

Vriendelijke groet,

--- Forwarded Message ---
Fror
lo: I

Sent: Thursday, March 26,2420, fi:44:54 PM GMT+1
Subject: brief inzake behoud bruggen Boskoop en Waddinxveen

Geacht college,

_ maakt zich ernstig zorgen over de
hefbruggen van Boskoop en Waddinxveen over de Gouwe. Deze bruggen uit í933-1936 zijn beeldbepalende
rijksmonumenten voor deze dorpskernen, Op dit moment ondezoeken de gemeente Alohen aan den Riin en de
provincie de toekomst van deze bruggen. Daarbij wordt sloop niet uitgesloten. vezet zich
tegen een mogelijke sloop van dit bijzondere erfgoed.

Meer inÍormatie is te vinden in de bijgevoegde brief. Wij geven uiteraard graag een nadere toelichting op deze brief

Hoogachtend,
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Betreft: toekomst hefbruggen Boskoop en Waddinxveen
(rijksmonumentnrs. 5 12076, 5 12003)

Aan het college van Gedeputeerde Staten
van Zuid-Holland

26 maart2020

Cc: Provinciale Staten van Zuid-Holland en de colleges van B en W en gemeenteraden van Alphen aan den Rijn en
Waddinxveen

Geacht college,

maakt zich emstig zorgen over de
hefbruggen van Boskoop en Waddinxveen over de Gouwe. Deze bruggen uit 1933-1936 zijn beeldbepalende
rijksmonumenten voor deze dorpskernen. Op dit moment onderzoeken de gemeente Alphen aan den R[jn en de
provincie de toekomst van deze bruggen. Daarbij wordt sloop niet uitgesloten.

De beide bruggen zijn technische hoogstandjcs uit de periode 1933-1936 en vertegenwoordigen een zeer grote
architectuur- en cultuurhistorische waarde. Bovendien zijn beide hefbruggen alsmede de hefbrug aan de Gouwsluis te
Alphen aan den Rijn uniek in zdn soort in Nederland. Tevens zijn de bruggen beeldbepalend voor Waddinxveen en
Boskoop. Het is dan ook zeer terecht dat de bruggen al sinds 1999 rijksmonument zijn. Deze status geeft bijzondere
verplichtingen. De overheid dient bij de omgang met monumenten ook het goede voorbeeld te geven en de sloop van
cultureel erfgoed uit te sluiten. Als de voorbeeldfunctie van de overheid verdwijnt wordt ons erfgoed zeer kwetsbaar.

Uiteraard hebben wij begrip voor eventuele technische en verkeerstechnische ingrepen die nodig zijn. De vraag is echter
of dic moeten resulteren in sloop van de bruggen. In Boskoop zijn bijvoorbeeld al jarenlang plannen om een brug of
tunnel over de Gouwe aan de zuidkant van het dorp aan te leggen om het doorgaand (vracht)verkeer uit de dorpskern te
ontlasten. De oude bruggen kunnen dan, net als Dé Hef in Rotterdam, behouden kunnen blijven als iconische
monumcnten voor de regio en voor het lokaal verkeer.

Indien er behoefte is aan een nadere toelichting op deze brief dan v€rnemen wii dit graag. Voor nadere inlichtingen kunt
u zich wenden tot onze contactpersoon

Hoogachtend,
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Van:
Verzonden: donderdag 20 augustus 2O2O L7tI9
Aar
CC:

Onderwerp: RE: korte termijn oplossingen Beter bereikbare Gouwe

Gezien aantal personen in cc eerder verstuurde mail aan ook contact hebben gehad met jou als contactpersoon
voor BBG, hierbij onderstaande mail en bijlage ook aan jou.

in de cc, zodat hij weet dat deze mail aan jou is verstuurd. Hij heeft aangegeven bezig te zijn met plannen van

bijeenkomst overleg het SMR overleg eind september.

Harteluke groet,

Van:
Verzonden: donderdag 13 augustus 2020 15:13

Aan:
CC: T

Onderurerp: korte termijn oplossingen Beter bereíkbare Gouwe

Beste

De afgelopen periode is afgestemd over mogelijke korte en lange termijn oplossingen in het kader van een Beter

Bereikbare Gouwe.
We hebben met verder
afgestemd over mogelijke korte termijn oplossingen, met het'Position paper' in de bijlage als resultaat.

W'rj zouden deze mogelijkheden graag verder met de provincie ZH bespreken, zoals ook afgesproken tijdens de

bijeenkomsten in het kader voor een Beter Bereikbare Gouwe.

Dit overleg zouden w'rj graag voeren voor het Staande Mast Route overleg dat eind september is gepland.

Zou jij een uitnodiging voor overleg kunnen versturen met zo nodig relevante collega's?

ln de cc de betrokken vertegenwoordigers van de genoemde partijen.

Hartelijke groet,



À!
b o3L

Position Paper Korte termijn maatregelen Beter Bereikbare Gouwe

td
Met t van

Argument
De provincie wil via het programma Beter Bereikbaar Gouwe het vaar- en wegverkeer
beter laten verlopen. Daarbij wordt gekeken naar de verschillende opties om weg- en
waterverkeer m. b,t. de Gouwe structureel te verbeteren.

Huidige situatie
. Smalvaarwater (extra bij het Nauw van Boskoop),
. Harde oevers (damwand) veroorzaken een badkuipeffect,
. Druk twee richtingen verkeer geeft problemen tussen wachtende, rondvarende

schepen en kleine vaartuigen die onder de gesloten brug door kunnen,
. Grote variëteit aan waterverkeer;

o binnenvaart, doorgaande recreatievaart (SMR) en lokaal waterverkeer.
o groot verschil in vaarvaardigheid en -kennis;
o grote variëteit in vaarsnelheid recreatievaart onderling en

ma noeuvreerbaarheid,
. De Gouwe kent twee samenhangende delen, namelijkAlphen a/d Rijn en het deel

Gouda, Waddinxveen, Boskoop. De afstand tussen beide delen maakt dat een
konvooi zich vanzelf splits in een'langzame'en een snelle' deel,

. Forse open stukken waterwaarde (W-) wind vrij spelheeft,

. Geen wachtsteigers (alleen dukdalven voorde binnenvaart),
o Een essentieelonderdeelvan de SMR, de verbinding tussen het lJsselmeeren de

ZW-Delta (van groot economisch/toeristisch belang en bij harde wind juist HET
veilige alternatief is voor over zee varen).

G eograf ische e le me nten
. L2 bruggen, w.o. de spoorbrug en de Julianasluis bij Gouda,
. Afstand Molenaarsbrug (Oude Wetering) - Julianasluis ca. 19 km,
. Openingstijden spoorbruggen: le rondom 06,00 uur,

Dan van 08.30 uur tot 22,30 uur iedere 2 uur,

Ontwikkelingen
. LandelUk beleid steeds meer containerhavens (duurzaam, meervervoer over het

water)
r Containervaart (Dortmunder) nu (Van Uden): 67x8.20 gewenst(l10x11.4 (4 breed

en 4 hoog)) Sluis Gouda: 150 x 15m, Smalste stuk is Boskoop, nieuwe damwanden
(kan dus dieper baggeren)

o Politieke belangen van de brugopeningen
o Media: speelt belangrijke rol in beeldvorming/beïnvloeding.

2517-2ÍJ20 Position paper Beter bereikbaarGouwe
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Position Paper Korte termijn maatregelen Beter Bereikbare Gouwe

Randvoorwaarden

. Waterwet: 1 meter vanuit het water moet vrij blijven.

. Goede aanlegplaatsen

Probleem

. Brugopeningen verooaaken veelvertraging voor het wegverkeer,
r lrritaties bij de lokale bevolking en veel politieke commotie,
c Verschillend vaarverkeer wachtend (rondvarend) voor gesloten bruggen geeft

grote kans op aanvaringen,
. Geen wachtsteigers voor de recreatievaart (behalve bij begin en einde),
. Snelheidsverschillen en verschillen in vaarervaring verooaaken vaafiles.

Mogelijke korte termijn oplossingen
. blauwe golf recreatievaart op meerdere tijdstippen, redelijkverdeeld over de dag

waarbij'langzame' recreatievaaft kan aansluiten bij een volgende blauwe golf ,
r voldoende wachtsteigers bij begin en einde van beide aangesloten delen,
. de binnenvaart houdt afstand van de blauwe golf ,
. vaareducatie (konvooivaren) en voor de vrije (niet door de brug gehinderde)

recreatievaart,
. blokkanaal
. Alternatieve routes promoten voor (kleinere) schepen. B.v. schepen tot 5,40 m

hoog via de Vliet en de Schie.

Deelnemende partijen
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Van:
Verzonden: maandag 16 novembe r 2O2O 74t42
Aan:
CC:

Onderwerp: RE: beter bereikbaar Gouwe Fietsroutes

Beste

Bedankt voor de informatie.

lk heb de keuze opties in het document 'Opties voor een samenhangend maatregelenpakket versíe 1. 9 september
2020'gelezen.

Het voornemen om de fietsroute OVF 1(b) te laten vallen en de fietsroute OVF 1(d) op te nemen z'ljn veranderingen
die mij aanleiding hebben gegeven om een notitie te schrijven (zie bijlagen).

m.v. groet,

Op 12-7I-2020 15:53 schreef

Beste

Dank voor je notitie. Er worden in deze fase twee fietsroutes voorgesteld: OVF 1c (een noord-
zuidroute) en OVF 1d (een oost-westverbinding), Deze twee zitten in alle mogelijke pakketten.

Dit heeft te maken met het budget wat voor de middellange termijn beschikbaar is. Daarop richten
we ons nu, Mocht er op lange termijn ook geld z'rjn, dan is OVF lb (net als andere fietsmaatregelen)
ook nog steeds een optie.

Zie de notitie 1. Keuzeopties (pagina 19-20) op de
websíte httos:/./www.beterbereikbaar:eouwe.nl/documeítteeÍ voor een toelichting op de
fietsroutes.

wat betreft je opmerkingen op ovF 1f, de kaart en de beschrijving. lk zal dat nagaan.
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Met vriendelijke groet,

Van:
Verzonden: donderdag 12 november 2O2O I2:3L
Aan:
Onderwerp: beter bereikbaar Gouwe Fietsroutes

Beste

Gisteren heb ik aangegeven dat de plannen voor de beoogde fietsroutes in ons gebied tot
onduidelijkheden leiden.

lk heb daarover bijgaande notitie gemaakt

Samenvattend:

ln de door het BAG in 2019 beoogde fietsroutes is het doortrekken van de Baarsjeskade onder de

A12 voorzien. Zover mij bekend is voor deze route, OVFl(b), breed draagvlak. ls deze route nog

steeds in beeld om verder uit te werken?

Als aanvullend idee is de fietsroute OVFl{f) ingebracht. Afgaande op de kaart loopt deze vanaf de

Middelburgseweg door het veenputtengebied naar de Bloemendaalseweg, terwijl er langs de gehele

Zwarteweg al een vrij liggend fietspad ligt dat langs het Restaurant de Landerij loopt. De bijhorende
factsheet levert meer vragen op dan antwoorden.

Kan het zijn dat de kaart onzorgvuldig is gemaakt? De bestaande fietsroute loopt namelijk langs de

zuidz'rjde van het restaurant de Landerij. Als het de intentie van de kaartmaker is geweest om dit aan

te geven, dan hoeven de eigenaren van het veenputtengebied zich geen zorgen te maken dat er een

fietsroute door hun gebÍed wordt aangelegd.

ls OVFI(f) nog in beeld om verder uit te werken / is het onderdeelvan l van de pakketten om verder
uit te werken?

2
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Beter Bereikbaar Gouwe

Opties voor een samenhangend maatregelenpakket versie 1. 9 september 2020

tietsr-outes:

Aanleiding:

ln het document 'Opties voor een samenhangend maatregelenpakket versie L. 9 september 2020'
wordt voorgenomen de fietsroute OVF 1(b) te laten vallen voor het maatregelenpakket en wordt
voorgenomen de aanvullend ingebrachte fietsroute OVF 1(d) op te nemen. Voor mij zijn deze

veranderingen de aanleiding geweest om deze notitie te schrijven.

Fietsroute OVF 1(b)

De fietsroute OVF 1(b) is één van de 26 verkeersmaatregelen die de Bestuurlijk Afstemgroep (BAG)

eind 2019 voor de 2d'fase heeft voorgesteld om de bereikbaarheid te vergroten. Het voornemen om
deze route te laten vallen voor het samenhangend maatregelenpakket leidt tot een gemiste kans om
het fietsen in dit gebied aantrekkelijker te maken voor zowel recreatieve fietsers als fietsers die
fietsend naar hun werk gaan. De route verbindt de oostelijke woonwijken van Gouda met het
landel'ljk gebied van Polder Bloemendaal. Voor bewoners van Gouda-oost, met name van de

Wervenbuurt en de Grassenbuurt, biedt het niet alleen een snelle en aantrekkelijke fietsroute naar

Waddinxveen, Zoetermeer en Boskoop, maar ook een aantrekkelijke toegangsroute voor wandelingen in

Polder Bloemendaal. Voor recreatieve fietsers uit Waddinxveen biedt het een kortere en aantrekkelijker
route naar het Reeuwijkse Plassengebied en de historische stad Haastrecht, en vandaar via de Vlist naar

Schoonhoven of langs de Hollandse lJssel naar Hekendorp en Oudewater.

Voor zover mij bekend is er breed draagvlak voor deze route. lndien de aan te leggen fietstunnel
onder de A12 of brug over deze weg voldoende breed wordt gemaakt om ook als wandelroute te
kunnen gebruiken, krijgt de route een belangrijke meerwaarde voor de bewoners van Gouda. ln het
kader van het Project Weids Bloemendaal is in samenwerking met provincie Zuid-Holland en de
gemeenten Gouda en Waddinxveen een wandelroutenetwerk met 6 routes in Polder Bloemendaal

aangelegd. De Baarsjeskade en de Otweg zijn onderdeel van dit netwerk. Door de aanleg van het
netwerk is een stedelijk uitloopgebied gerealiseerd in het Waddinxveense deel van Polder

Bloemendaal. Dit was één van de ambities van het Project Weids Bloemendaal.

ls het voornemen om de route te laten vallen afgestemd met gemeente Gouda?

De investeringskosten voor het realiseren van de fietsroute zíjn begroot op 10,8 miljoen euro. Kan

worden aangegeven wat de geraamde investeringskosten zijn voor de aanleg van de fietstunnel
onder de A12 of de fíetsbrug over deze weg?

Zíjn er kosten geraamd voor het veiliger maken van de kruising Bloemendaalseweg - Baarsjeskade?

Deze kruising is onveilig omdat op de route langs het restaurant De Landerij de laatste knotwilg het
zicht op de kruising ontneemt. Hierdoor is het voor fietsers komend van Waddinxveen onvoldoende
zichtbaar of auto's vanuit Gouda naderen. Bovendien ligt de fietsroute laag ten opzichte van de brug,

waardoor automobilisten komend uit Gouda pas laat fietsers opmerken, met name kinderen op
kinderfietsen. Door ter plaatse van de kruising en de aanloop daarnaar toe het niveau van het
fietspad wat te verhogen, kan dit worden verholpen, Dus met beperkte aanpassingen is de kruising
voldoende veilig te maken voor fietsers op deze route.

1
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Fietsroute OVF 1(d)

De fietsroute OVF 1(d) maakt geen deel uít van de 26 verkeersmaatregelen die het BAG eínd 2019

voor de 2d" fase heeft voorgesteld. Het is een aanvullend ingebracht idee. Vooral ingegeven om de

passage van de Botrotonde ín Bodegraven voor fietsers te verbeteren, wat begrijpelijk is gezien de

huidige situatie. Op de kaart van de factsheet d.d. 16 september 2O2O (zie bijlage Fietsroute OVF L(d)

factsheet en kaarten OVF ld en 1b) is deze fietsroute van Gouda naar Bodegraven tot aan de Dr, J.

Rupke rotonde getekend ten oosten van de A12. In de factsheet ís toegelicht dat deze route is

voorgesteld vanuit het programma Fiets (een samenwerking tussen gemeenten en provincie om het
fietsgebruik te stimuleren ).

Op de kaart met aanvullende ideeën in het document 'Opties voor een samenhangend

maatregelenpakket versie 1. 9 september 2O2O',is deze route evenwel geheel getekend ten westen

van de A1-2, samenvallend met de al bestaande fietsroute langs de A12. De route laten samenvallen

met een al bestaande fietsroute, lijkt me geen meerwaarde te hebben, te meer omdat deze route vrij
lÍggend is en vanaf de Bloemendaalseweg tot aan de Botrotonde in Bodegraven, er goed, snel en

veilig over gefietst kan worden. Daarentegen lijkt me de route die in het kader van het programma

Fiets is voorgesteld wel een meerwaarde te hebben, Deze kan bovendien worden vergroot door een

koppeling te maken met Fietsroute OVF 1(b). Deze koppeling kan eenvoudig worden gemaakt, zoals

in de kaarten in de bijlage zichtbaar is.

De investeringskosten voor het realiseren van de fietsroute zijn geraamd op 8,3 miljoen euro. Dit is
inclusief de aanleg van een fietstunnel bij de Botrotonde. Worden er dan naast de aanleg van de

fietstunnel ook andere investeringen beoogd?

16 november 2O2O

2
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Van:
Verzonden: maandag 16 november 2O2OL5:L7

Aan:
Onderwerp: Open brief aan de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn inzake verkeersplan Raadswerkgroep verkeer
Boskoop-Hazerswoude

Beste

Vorige week tijdens onze digitale gesprek over de 5 pakketten van Beter Bereikbaar Gouwe om de
verkeersproblemen in deze regio te verlichten noemde ik al dat het verkeersplan van de Raadswerkgroep verkeer
van de gemeente Alphen aan de Rijn alvast een voorschot neemt op de discussie, die volgens de bewoners van het
Westeinde en Westeluke Hazerswoude-Dorp in het kader van BBG nog gevoerd moet worden. Onze buurt is boos ,
in verwarring, verbíjsterd door deze Bang van zaken. Wij hebben ons standpunt in een brief aan de gemeente
gestuurd ( zie bijlage).

Met vriendelijke groeten,
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Open brief aan de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn

Verkeersplan Raadswerkgroep is procedureel verkeerd en respectloos
Oplossingen zijn voorbarig, vooringenomen en lossen niets op
Flitspeiling dorpsbewoners ls een schijnvertoning

Verbijsterd zijn wij door het plan, dat de Raadswerkgroep verkeer Boskoop-Hazerswoude op 9
november 202O in een webinar heeft gepresenteerd. Dit plan moet de verkeerssituatie in en om
Hazerswoude-Dorp verbeteren. ln het plan zijn twee varianten opgenomen, met ieder twee
deelvarianten. De tweede variant gaat vooral over de aanleg van een provinciale randweg westelijk
om Hazerswoude-Dorp en een randweg om zuid, en daar is het dorp niet mee geholpen! De

Raadswerkgroep stuurt hier gesouffleerd door het Molenberaad aan op een uitkomst van een proces

dat binnen het kader van Beter Bereikbaar Gouwe (BBG) nog geheel moet worden doorlopen, BBG

coórdineren namens provincie en gemeenten de verbetering van de verkeerssituatie in de hele regio
rond Boskoop en Hazerswoude. De Raadswerkgroep negeert daarmee procedureel en inhoudelijk de
net gepubliceerde en veel beter doordachte pakketten van BBG, en zij negeert partijen die een ander
standpunt hebben dan het Molenberaad. Het lijkt erop dat een niet populaire oplossing er nog even

doorgedrukt moet worden.

De verkeersproblemen in het gebied van Eeter Bereikbaar Gouwe zijn complex, Complex vanwege de
omvang en de aard van het vraagstuk, maar ook omdat er inmiddels drie processen lopen waarin aan

delen van dit vraagstuk wordt gewerkt met korte, middellange en lange termijn oplossingen. De

gemeente en haar bewoners hebben recht op een compleet beeld en een zorgvuldig en transparant
traject zonder voorbarige en suboptimale keuzes uit een eenzijdige visie. Er dienen zich immers zeer
ingrijpende besluiten aan voor de leefomgeving van burgers.

Bij nadere bestudering van de vijf door BBG gepresenteerde pakketten om de verkeersproblemen
aan te pakken, blijkt dat die westelijke randweg helemaal niet de meeste verlichting van de
verkeersdrukte in Hazerswoude-Dorp geeft ( min  }-4s%l.Twee wegen ten oosten van
Hazerswoude-Dorp geven aanzienlijk meer verlichting: een oostelijke randweg om Hazerswoude-
Dorp min 50 % en een weg tussen Hazerswoude-Dorp en Boskoop zelfs min 70%. Bovendien wordt
dan de tweedeling van het dorp feitelijk beëindigd omdat de Gemeneweg een kalme,

afgewaardeerde 60 km weg wordt, en heeft deze laatste oplossing anders dan bij de westelijke optie
een gunstig effect op de situatie in Boskoop. En als uitsmijter: de ingewikkelde plan l variant van de
raadswerkgroep met 'linksaf verboden, keerlussen en turbo rotondes' (die ook in variant 2 met"die
westel|ke randweg" staan) z'rjn door de vier beste BBG opties gewoon overbodig.

De bewonerswerkgroep Westeinde/Westelijk Hazerswoude-Dorp is om meer redenen vooral fel
tegen deze tweede variant. De echte nadelen voor de bewoners van Hazerswoude West en
Westeinde worden niet eens genoemd in de plannen van de Raadswerkgroep. Een verziekt uitzicht,
lawaaioverlast, lichtoverlast, leefbaarheid, stank, fijnstof, om over de impact op de agrariërs, de flora
en fauna en de volkstuinen maarte zwijgen, ln de periode tot de presentatie van de plannen is
duidelijk wel met het Molenberaad en niet met ons als andere direct belanghebbenden gesproken,

terwijl wij daar wel meermalen op hebben aangedrongen

Als klap op de vuurpijl wil de Raadswerkgroep met een Flitspeiling waarvan de reactietermijn op
dinsdag L7 november alweer is verstreken de meningen peilen. Hoe kun je nu op een zorgvuldige
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manier de meningen peilen terwijl de Raadswerkgroep betere scenario's gewoon niet presenteert.

Deze Flitspeiling heeft daardoor geen enkele waarde. We weten dat de Gemeenteraad heeft

aangedrongen op zorgvuldige communicatie met belanghebbenden. Na de mislukte kans in de

dorpshuis De Juffrouw begin dit jaar en met heftige emoties tot gevolg heeft de Raad erop

aangedrongen dat dit niet weer mag gebeuren. Alles wijst erop dat de voorbarige presentatie en de

absurde Flitspeiling van de Raadswerkgroep een herhaling van zetten wordt. Weer zijn

belanghebbenden genegeerd in wat zoals gezegd lijkt op een poging om een suboptimale oplossing

snel af te dwingen. Dat wordt mogelijk nog interessant bij de Raad van State.

Wij staan er daarom op dat de gemeenteraad toeziet op een zorgvuldig proces en de

raadswerkgroep opdraagt de (BBG) plannen eerst beter uit te werken, dan de dorpsbewoners

volledig en juist voor te lichten met alle mogelijke (BBG) scenario's en pas daarna de meningen te

peilen als voorbereiding op een raadsbesluit.
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Van:
Verzonden: maandag 23 november 2O2O t4:ll
Aan

CC:

Ondenrerp: Reactie o p maatrege I pa kketten/ documentatie

Goedendag,

Helaas kan ik niet deelnemen aan de komende sessies. Daarom via deze weg mijn reactie op de documentatie die te
vinden was op uw website.

Met vriendelijke groet,
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Geachte meneer, mevrouw,

Helaas ben ik niet in de gelegenheid deel te nemen aan de sessies die door u worden
georganiseerd over het programma Beter Bereikbaar Gouwe. Graag zou ik toch een aantal punten
met u delen die mij opvallen bij het pakket zoals deze nu voorligt. Vanuit mijn belang wil ik vooral
ingaan op de pakketten 3 tm 5. Aangezien daar de maatregelen W24 (nieuwe ontsluitingsweg
Reeuwijk-Dorp) en W21 (nieuwe parallelweg). Ik wil hierbij ingaan op specifiek deze maatregelen,
omdat zij geen samenhang hebben met de andere maatregelen in de pakketten (bij
Hazerswoude). Dat maakt de pakketten als geheel beoordelen heel lastig. Ik kan weinig voordelen
benoemen voor de maatregelen W21 en W24. Omdat er andere mogelijkheden zijn, ook
goedkopere, die de bestaande problemen op kunnen lossen.

In het algemeen voor de Polder Bloemendaal:
- Polder Bloemendaal dient al als overloopgebied voor polder Reeuwijk

(Hoogheemraadschijn Rijnland).
- Ruimtelijke kwaliteiten alle opzichten aangetast.
- Belevings-, gebruiks- en toekomstwaarden ernstig verstoord: kassen geruimd,

onderdeel wandelnetwerk, open groene polder, groen venster vanaf A12, benoemd als
stedelijk uitloopgebied van Gouda; drukte in deze coronatijd enz.

- Bij aanleg wegen: zichtlijnen doorsneden, geen resterend broedvogelgebied,
vermindering biodiversiteit, nachtelijk licht in polder, fijnstof, geluid, bereikbaarheid
vooral bij Otweg enz.

W24 Nieuwe ontsluitingsweg
- Deze maatregel kan niet zonder de Bodegravenboog om het verkeer op een juiste manier

te ontsluiten. Daarmee is pakket 3 niet realistisch.
- Deze nieuwe ontsluitingsweg moet het verkeer uit Reeuwijk-Dorp ontsluiten. Belangrijk

hierbij is het vrachtverkeer uit Reeuwijk-Dorp. Dat is immers HET probleem wat je wilt
oplossen voor oa de Brugweg in Waddinxveen. Voor dit vrachtverkeer spelen een aantal
veranderingen die nu niet beschreven worden in het rapport. Vergeer Kaas is een deel van
zijn productiecapaciteit aan het verplaatsen naar een bedrijventerrein in Bodegraven,
Daarmee zal mogelijk ook een groot deel van het vrachtverkeer verminderen op de
Brugweg. Ook de Aldi zal mogelijk eind dit jaar gaan sluiten in Reeuwrjk-Dorp hebben wij
van een medewerker begrepen. Daarmee vervalt ook dat vrachtverkeer, En volgens mij
ook de grote meerwaarde van deze weg. Het personenverkeer vanuit Reeuwijk-Dorp kan
ook via de Nieuwdorperweg worden ontsloten. Deze weg ligt er immers al en kan worden
aangepast. Dat is een goedkopere optie dan een hele nieuwe weg in een open landschap. -
Nieuwdorperweg (NDW): landschappelijk al ingericht om natuurwaarden te beschermen;
aan N en Z zijde zijn al verstoringszones (voor broedvogels) ingetekend door provincie,
Volgens ladder van Verdaas eerst aanpass alvorens nieuwe wegen
aan te leggen, dus pas NPW aan! Vanuit NDW is snel A12 bereikbaar. Evt NDW bij
verbreding A12 direct hierop aan te sluiten.

- Meerdere malen per jaar reparatie wegdek Reewal door verzakkingen tgv zwaar
vrachtverkeer (is veenkade, dus blijft zakken, structureel hogere onderhoudskosten). Ook
bij de nieuwe weg blijft verkeer over de Reewal gaan.

- De optie van een andere manier van ontsluiten via de Brugweg en een aftakking
halverwege is niet nader bekeken in de rapporten. Wel kort benoemd, maar verder niet.
Deze optie is aangedragen door de bewonerscomité

- In het stuk wordt gesteld dat deze nieuwe weg langs de Bloemendaalse Polder loopt. Maar
dit is er dwars doorheen. Het broedvogelgebied loopt ook in deze volledige polder.

- Ook is recent het Actieplan Boerenlandvogels 2019-2027 vastgesteld door de Provincie.
Deze nieuwe weg die een Broedvogelgebied doorsnijdt, staat haaks op dit actieplan.

- Ook lever je als Provincie een (financiële) bijdrage om alle kassen te verwijderen ter
versterking van deze polder en voeg je er aan de andere kant weer verharding aan toe.
Waarmee je het effect weer ondermijnd,

- De nieuwe weg doorsnijdt de Bloemendaalse Polder en zal daarmee zorgen voor een
stikstoftoename en meer geluid- en luchtverontreiniging op plaatsen waar dit nu nog niet
is. Terwijl er ook opties zijn waarbij bestaande wegen versterkt kunnen worden (zoals de
Nieuwdorperweg en het rijksproject om de A12 te verbeteren).

- Het heeft een groot negatief effect op de recreatiefunctie op het bestaande fietspad voor
wandelaars en fietsers.

- Afsluiting van de Brugweg, een maatregel die in pakket 3 en 4 hiermee samenhangt, heeft
een groot negatief op alle Waddinxveners die aan de andere kant van deze weg wonen. Via
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Gouda moeten deze mensen in Waddinxveen komen. Dat is ook een zware belasting voor
de Bloemendaalseweg en de aansluitende eerste stuk van de Groenhovenweg. Deze weg is
daar niet op berekend, Het heeft daarmee wel degelijk een negatief effect op het regionale
verkeer (in document wordt nu gesteld van niet). Is de gemeente Gouda hier al bij
betrokken? Wordt dus Minder Bereikbaar Gouwe/ Waddinxveen (voor de eigen inwoners
oa), dat kan niet de bedoeling zijn.
Groot negatief effect op restaurant de Landerij en vooral het gebruik van het terras ter
hoogte van deze nieuwe ontsluitingsweg. Ook voor een boerenbedrijf van Zoest die nu via
het bestaande fietspad naar land gaat aan de andere kant wat zij gebruiken. De nieuwe
weg zal dit gaan doorkruizen. Van Zoest (bereikbaarheid van hun landerijen aan
Henegouwerweg verslechterd, intern veetransport belemmerd).
De Bloemendaalse weg en de Zwarteweg/Baarsjeskade zijn een drukke fietsroute voor
schoolgaande middelbare scholieren in Gouda en recreatieve fietsers. De nieuwe weg gaat
op een drukfietspunt ontsluiten wat de veiligheid van de fietsers in geding brengt.
Ook wordt gesteld dat de fietsroute over de Bloemendaalse weg moet worden versterkt en
dat is tegenstrijdig gezien ook vorige punt mbt veiligheid van de fietsers.
Alles samenvattende is deze optie zeker geen no-regret maatregel. Daarvoor zijn er te
veel negatieve aspecten en niet zonder meer uit te voeren.

W21 Parallelweg
- Het probleem dat je wilt oplossen met deze oplossing is de verkeersdrukte oa op de N207.

Deze kan echter ook opgelost worden door de Bodegravenboog te combineren met de
plannen die er al liggen in het MIRT voor verbreding van de A12 bij Gouda. De parallelweg
voegt hier niets aan toe. Zelfs als je alleen de Bodegravenboog bekijkt wat betreft
verkeersstromen en de netto toename agv deze parallelweg daarop, Verkeer moet alleen
de iuiste route worden gewezen, zodat niet binnendoor wordt gereden (via N207) wat nu
gebeurd. Ik mis dan ook de beschouwing en de toegevoegde waarde in de documenten in
relatie tot deze ontwikkelingen in het MIRT.

- Parallelweg is geen oplossing om verkeersdrukte A12 of N207 te ontlasten, De
doorstroming stagneert gezien rotondes en afslag Goudse weg. Verbreding A12, uit MIRT,
zet meer zoden aan de dijk zonder verkeerskundige belemmeringen.

- Ook voor deze optie geldt dat het zwaar verkeer uit Reeuwijk Dorp afneemt. Zie
beschrijving bij W24 hierboven.

- Het fietspad de Otweg dat nu langs de A12 ligt (vooral tussen de Bloemendaalse weg en
de Henegouwerweg) wordt veelvuldig gebruikt door vele wandelaars. Het is ook onderdeel
van een wandelnetwerk door de polder. Ook mensen uit de naastgelegen Goudse wijk
Bloemendaals lopen hier hun wandeling. Het verstoort daarmee behoorlijk de huidige
recreatieve functie van Otweg. Nu vind ik dat in de documenten te genuanceerd en
minimaal beschouwt in de conclusies. Ook hierbij is het van belang dat ook de gemeente
Gouda wordt betrokken, omdat deze wandelroutes wordt gezien als een
uitwijk/wandelgebied van Gouda.

- Het Groene Hart wordt op de kaart verschoven naar ten oosten van Bodegraven
- De A12 ligt op deze locatie op een behoorlijk stijl talud, wat het aanleggen van een

parallelweg - gezien ook de beperkt beschikbare ruimte er naast - een lastigere en dure
opgave wordt. Zeker gezien ook de zachte veengronden in deze regio.

- Bereikbaarheid en veiligheid bestaande percelen op de Otweg wordt bemoeilijkt als er een
parallelweg wordt aangelegd, Ons perceel moet bereikbaar blijven voor ook de kleinere
vrachtauto's voor aanvoer van (bouw)materialen.

- De huidige belasting van de A12 om de omliggende woningen is al behoorlijk. Met het
bestaande geluidscherm en de groene afscherming van de bomen langs de A12 wordt een
deel van de hinder en overlast weggenomen. Een nieuwe weg zal echter zorgen voor een
cumulatieve toename van geluid, stikstof en fijnstof in de omgeving en op de omliggende
woningen. Ook gezien de huidige geluidcontouren van de A12 waarin wij op de Otweg al
liggen (geluidkaart rijkswegen 2016, END); 65 dB Lden.

Ik hoop van hafte dat u deze punten verder meeneemt in uw afwegingen en dit ook onder de
aandacht brengt van de bestuurders.

Met vriende|jke qroet,
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Van:
Verzonden: woensdag 25 november 2020 LO:28

Aan
CC:

Onderwerp: Beter Bereikbare Gouwe

Geachte

ln bijgaand bestand treft u aan een bezwaarschrijven van bewoners aan De Roemer in Hazerswoude Dorp.

lk neem aan dat u voor verdere verspreiding zorgdraagt.
Met dank en vriendelijke groet

'l
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Hazerswoude-Dorp 23 november 2020

Aan de Provincie Zuid Holland.

Betreft : Project Beter Bereikbaar Gouwe

De opgave waarvoor het project Beter Bereikbare Gouwe staat, is niet eenvoudig. Er

zijn veel en vaak ook tegenstrijdige belangen die vragen om zorgvuldige benadering
en afweging, Gevaar is dat men het zicht verliest en uiteindelijk verzandt in allerlei
theoretische richtingen, oplossingen en varianten daarop, terwijl eenvoudige en
effectieve oplossingen voorhanden zijn. Wij hebben het gevoel dat het punt van
verzanding is genaderd. Verder overleggen in allerlei praat-en werktafels vinden wij
nu niet zinvol.
U presenteert nu 5 pakketten waarin varianten van eerder genoemde mogelijkheden
zijn terug te vinden.
Wij onderkennen de problematiek en zien de noodzaak van het treffen van
maatregelen. Met u trekken wij de conclusie dat de Bodengravenboog een must is.

Een oplossing in het noorden is naar onze overtuiging niet variant 3C, WzO, waarbij
natuurwaarden niet worden ontzien en de leefbaarheid in het geding is, Een

oostelijke rondweg langs Hazerswoude-Dorp biedt meer perspectief. Een directe lijn
van Nl1 naar de Hoogeveenseweg heeft onze voorkeur, Optioneel via de
Middelweg. Deze route sluit mooiaan op de toekomstige Verlengde Bentwoudlaan.

Wij zoemen in op de Roemer.
ln de rapportage blijft een mogelijke ontsluiting via De Roemer nog steeds genoemd
en dat blijft voor ons als bewoners aan De Roemer onbegrijpelijk en
onaanvaardbaar. De reden is zo helder dat wij niet begrijpen dat deze optie
uberhaupt in beschouwing is genomen. Temeer daar u zelf in het rapport de
bezwaren hiertegen al aangeeft. Waarom dan toch opnemen ?

Het rapport geeft zelf al aan dat met deze optie de verkeersdrukte voor De Roemer
en omgeving met 250% toeneemt (zie pag. 25).
De opstellers van het rapport hebben hier ogenschijnlijk wel oog voor als ze stellen
< De Roemer kan ontlast worden door het trace te starten als nieuwe weg parallel
aan De Roemer, maar westwaarts naast het ITC en in verlengde van de
Bentwoudlaan )).

Een irreele oplossing.
Dat vinden de stellers van het rapport vervolgens ook door te schrijven < ls geen
echte oplossing, zorgt voor extra verkeer op andere punten. ))

Als ook nog in ogenschouw wordt genomen dat de BAG de opwaardering van 80 km
(terecht) afwijst, is het onbegrijpelijk dat, hetzij nogmaals opgemerkt, deze optie in
het rapport is opgenomen.
Wij hebben eerder in het traject ons gevoelen kenbaar gemaaakt. Des te vreemder is
het dat in de samenvattende tabel 18 (pae a5) is opgenomen ( overwegend
positief > < minder verkeer in de kernen >,
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Wij hebben eerder ook opgemerkt dat het leefbaarheidsprobleem (De Zijde) niet

moet worden opgelost met de creatie van een nieuw leefbaarheidsprobleem aan De

Roemer. Nota bene op slechts 100-150 meter afstand van De Zijde !

Duidelijk is dat wij ons hiertegen met alle ten dienste staande rniddelen zullen

verzetten.

Hoogachtend,

Namens de bewoners
Hazerswoude -Dorp,
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Van: Werkgroep Loeteweg
Verzonden: donderdag 26 november 2020 09:59
Aan:
Ondenrverp: Reactie maatregel W20 (pakket t")

Geachte heer, mevrouw,

ln de bijlage víndt u een reactie vanuit Buurtschap de Loete op de voorgestelde maatregel W20 uit pakket 1.

Met vriendelijke groet,

I
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ARGUMENTEN VANUIT BUURTSCHAP DE LOETE TEGEN MAATREGEL W2O

(MAATREGELEN PAKKET 1I

Mootregel W20 voorziet in een noordelijke route Boskoop - Alphen oon den Rijn, tussen het spoor en de

Gouwe. Het togerspad in Boskoop wordt verbonden met De Schans in Alphen oan den Rijn. De Loeteweg

is in beeld ols eventuele ontsluitingsroute. Uit indicatieve cijfers von Beter Bereikboor Gouwe blijkt dot
het verkeer in de Loete in westelijke richting zou toenemen met 250%, en in oostelijke richting met 750%.

Dit heeft ongewenste gevolgen voor de leefboorheid, de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van de

boomkwekers in de Loete.

Uitgangspunt: een leefboor buurtschap, een verkeersveilige Loeteweg en een
goede bereikboorheid van de boomkwekers in de Loete.

De Loeteweg is niet geschikt als drukke doorgaande weg.
r De Loeteweg is relatief smal en de woningen aan de zuidzijde staan dicht op de weg. Er zijn veel

uitritten (erftoegangsweg). Een snelheid van 50 km per uur is weliswaar toegestaan, maar gezien de

inrichting van de weg in de praktijk niet reëel. Er geldt een adviessnelheid van 40 km per uur.

' Er is veel íntern transport tussen boomkweker'rjpercelen in de Loete. Dit betreft veelal langzaam

verkeer, zoals heftrucks. Bovendien gebruíken sommige boornkwekerijen de weg als laad- en

losplaats. De weg is te smal om te passeren. Bij een grote toename van verkeer zal sprake zijn van

opstoppingen.

Een toename van verkeer op de Loeteweg heeft een negatieve invloed op de verkeersveiligheid en

tast de leefbaarheid voor de bewoners van de Loete onevenredig aan.
r De bewoners van de Loete krijgen te maken met meer geluidsoverlast en een vermindering van de

leefbaarheid. Dit blijkt ook uit de Milieu Effect Rapportage (MER) die in het kadervan het project

N207-Zuid in november 2015 is opgesteld (destijds variant 3c).
r De Loeteweg wordt veel gebruikt door recreantenl wandelaars, hardlopers, fietsers, wielrenners en

sportvissers. De Loeteweg maakt onderdeel uit van een landelijke fietsroute (1F4, Midden-
Nederland route). Ook wordt de Loeteweg door veel scholieren gebruikt als schoolroute. Voor deze

kwetsbare groepen weggebruikers ontstaat een verkeersonveilige situatie. Daarbij is relevant dat

alle verkeersdeelnemers van dezelfde (smalle) rijbaan gebruik maken.

De bereikbaarheid van de kwekers in de loete komt in het gedrang.
r Buurtschap de Loete bestaat uit een mix van burgerwoningen en bedrijfswoningen bij

boomkwekerijen. Deze boomkwekerijen moeten goed bereikbaar zijn voor vrachtwagens.

Doorgaans steken vrachtwagens achteruit ín op het perceel. Dit is op een drukke doorgaande weg

niet mogelijk. Daarbij zijn er pieken in de sierteeltsector, waarbij ilberhaupt al sprake is van meer

verkeer.

Een drukke doorgaande weg past niet b'rj de gedeeltelijke functie van woongebied.
. Het aantal burgerwoningen aan de Loeteweg is de afgelopen jaren toegenomen en zal de komende

jaren nog meer toenemen. Een deel van de Loeteweg is aangewezen als transformatiegebied:
bedrijfslocaties worden gewijzigd in woonlocaties, Hierdoor krijgt een deel van de Loete (het
westelijk deel) steeds meer de functie van woongebied.



rf,t t

:

f B o3ï

Het is de vraag of maatregel W20 voldoende bijdraagt aan eên oplossing voor de
verkeersproblematiek ln het gebied.
r Uit de draagvlakanalyse die Beter Bereikbaar Gouwe heeft uitgevoerd, bl'rjkt dat kwekers niet zijn

geholpen met een noord-zuid route, maarvooral behoefte hebben aan een oost-westverbinding
(bij voorkeur ten zuiden van Boskoop).

r De kosten lijken niet in verhouding tot de verkeerskundÍge effecten, zeker gezien de nadelen die aan

de maatregel kleven zoals de moeizame aantakking op de N11, de ongelijkvloers te maken
spoorkruisingen en de toename van verkeer op lokale wegen.

Bezorgde bewoners
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Van:
Verzonden: donderdag 26 november 2020 11:53
Aan
CC:

Onderwerp: RE: beter bereikbaar Gouwe Fietsroutes

Beste

Gisteren heb ik met een goed en verhelderend gesprek gehad over de fietsroutes en de ongel'rjkvloerse
kruising Brugweg-Henego uwerweg.

Gisterenavond heeft het bewonerscomite Bloemendaalseweg, zuidpunt Reewalen Otweg ingesproken in de
vergadering van de Statencommissie Bereikbaarheid en Energie.

Hierbij ter informatie de inspraakreactie.

m.v. groet,

Van:
Verzonden: dinsdag 24 november 2020 11:51

Aan:
Onderwerp: RE: beter bereikbaar Gouwe Fietsroutes

Beste

Ja dat is goed.

ik wacht zijn telefoontje af

ben bereikbaar onder
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m.v. groet,

Beste

gaat jou bellen. Anders blijven we maar heen en weer mailen.

Met vriendelijke groet,

Van:

Verzonden: maandag 23 november 2020 LL:45
Aan:
Onderurerp: RE: beter bereikbaar Gouwe Fietsroutes

Beste

Bedankt voor je antwoord

Vanmorgen is me iets nieuws opgevallen

Eerder was me al opgevallen dat Fíetsroute OVF 1(b) van de kaart verdwenen was,
maar vanmorgen ontdekte ik in het document samenhangend maatregelenpakket
van 9 september dat deze weer op de kaart staat, echter op andere plaats, namelijk
langs de Bloemendaalseweg in Gouda.
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Op bijgaande kaarten is dit zichtbaar.

Nu vraag ik me af of dit, net als bij OVF 1(f), weer een 'slip of the pen' is van de

kaartmaker, of dat dit bewust gedaan is. lk hoop het eerste.

Wat is de reden om de route anders op de kaart te zetten?

Welke route is afgestemd met de gemeente Gouda en de Fietsersbond? ls dit de

oorspronkelijke in Fase 1 bedachte route?

lk ben ervan uitgegaan dat de investeringskosten van 10,8 miljoen euro
zijn geraamd op de oorspronkel'rjke bedachte route. Graag zou ik willen weten wat
de geraamde kosten zijn van de beoogde fietstunnel onder of fietsbrug over de A12
in het verlengde van de Baarsjeskade?

m.v. groet,

Op 23-11-2020 08:54 schreef

Beste

Hartelijk dank voor je reactie en voor het meedenken. We
verzamelen de komende maand alle reacties op de voorgestelde
pakketten. Daaruit maken we een analyse voor de volgende stap.

Zoals ik eerder aangaf, is er nu voor gekozen om twee fietsroutes op
te nemen in de pakketten, De andere zijn nog niet afgevallen. Mocht
er op de lange termrjn ook geld zijn, dan is OVF 1b (net als andere
fietsmaatregelen) ook nog steeds een optie.

Met de twee voorgestelde routes (OVF 1c en OVFíd) is er nu een
noord-zuidroute overgaand in een oost-westverbinding Deze twee
zitten in alle mogelijke pakketten.

Dit heeft te maken met het budget wat voor de middellange termrln
beschikbaar is. Daarop richten we ons nu. Maar zoals gezegd, de
andere zijn niet persé van tafel.
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Er is inderdaad voor OVF 1b veel draagvlak, maar dat geldt voor alle
fietsroutes.

De fietsroutes zijn afgestemd met de gemeente Gouda. Maar ook
met bijvoorbeeld de Fietsersbond.

De kosten zijn nu globaal ingeschat. ln de volgende stap wordt dat
aangescherpt.

lk hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Met vriendelijke groet,

Van:
Verzonden: maandag 16 november 2O2O t4:42
Aan
CC:

Onderulerp: RE: beter bereikbaar Gouwe Fietsroutes

Beste

Bedankt voor de informatie

lk heb de keuze opties in het document'Opties voor een
samenhangend maatregelenpakket versie 1. 9 september 2020'
gelezen.

Het voornemen om de fietsroute OVF 1(b) te laten vallen en de
fietsroute OVF 1(d) op te nemen zijn veranderingen die mij
aanleiding hebben gegeven om een notitie te schrijven (zie

bijlagen).
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Op L2-t1-2020 15:53 schreef

Beste

Dank voor je notitie. Er worden in deze fase twee
fietsroutes voorgesteld: OVF 1c (een noord-
zuidroute) en OVF 1d (een oost-westverbinding).
Deze twee zitten in alle mogelijke pakketten.

Dit heeft te maken met het budget wat voor de
middellange termijn beschikbaar is. Daarop richten
we ons nu. Mocht er op lange termijn ook geld zijn,

dan is OVF lb (net als andere fietsmaatregelen) ook
nog steeds een optie.

Zie de notitie 1. Keuzeopties (pagina 19-20)op de

website https://www.beterbereikba a rsouwe. nl/do
cumenlen/ voor een toelichting op de fietsroutes.

Wat betreft je opmerkingen op OVF 1f, de kaart en

de beschrijving. lk zal dat nagaan.

Met vriendelijke groet,

Van:
Verzonden: donderdag L2 november 2A2O L2:37

Aan:
Onderwerp: beter be reikbaa r Gouwe Fietsro utes
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Beste

Gisteren heb ik aangegeven dat de plannen voor de
beoogde fietsroutes in ons gebied tot
onduidelijkheden leiden.

lk heb daarover bijgaande notitie gemaakt.

Samenvattend

ln de door het BAG in 2019 beoogde fietsroutes is

het doortrekken van de Baarsjeskade onder de A12
voorzien. Zover mij bekend is voor deze route,
OVFI(b), breed draagvlak. ls deze route nog steeds
in beeld om verder uit te werken?

Als aanvullend idee is de fietsroute OVFl(f)
ingebracht. Afgaande op de kaart loopt deze vanaf
de Middelburgseweg door het veenputtengebied
naar de Bloemendaalseweg, terwijl er langs de
gehele Zwarteweg al een vrij liggend fietspad ligt
dat langs het Restaurant de Landerij loopt. De

bijhorende factsheet levert meer vragen op dan
antwoorden.

Kan het zijn dat de kaart onzorgvuldig is gemaakt?
De bestaande fietsroute loopt namelijk langs de
zuidzijde van het restaurant de Lander'rj. Als het de
intentie van de kaartmaker is geweest om dit aan te
geven, dan hoeven de eigenaren van het
veenputtengebied zich geen zorgen te maken dat er
een fietsroute door hun gebied wordt aangelegd.

ls OVF1(f) nog in beeld om verder uit te werken / is

het onderdeel van 1 van de pakketten om verder uit
te werken?
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lnspraakreactie Beter Bereikbaar Gouwe d.d. 25 november 2020,

Agendapunt 5b: Consultatie keuzeopties maatregelenpakket Beter Bereikbaar Gouwe

Geachte leden van de Statencommissie Bereikbaarheid en Energie

lk ben in Waddinxveen en

ik spreek in namens

De inspraakreactie richt zich op de W24 (de ontsluiting Reeuwijk-dorp, en de W21 (de parallelweg

langs de ALzl.W24 zit in de opties 3 en 4 en W21 in optie 5.

W24 ontsluitine Reewiik-Dorp

De W24 is niet de oplossing voor het probleem in dit gebied en leidt bovendien tot nieuwe
problemen. Wat is het probleem. Het probleem is het dagelijkse verkeer van grote zware

vrachtwagens die via de Brugweg en Reewal naar Reeuwijk-Dorp gaan en weer terug. Dit zorgt voor

verkeersonveilige situaties met name op het eerste stuk van de Brugweg. Dit eerste stuk is over een

lengte van ca 500m smal en het passeren is moeilijk vanwege langs de weg geparkeerde auto's.

Daarbij fietsen er dagelijks veel scholieren van Waddinxveen naar Gouda. Bovendien zijn de

vrachtauto's belastend voor de Reewal. Deze weg ligt op een slappe veenbodern. De weg moet

hierdoor regelmatig worden opgehoogd. De laatste ophoging is 2 jaar geleden gedaan en door het

belastende verkeer is de ophoging alweer deels tenietgedaan.

Door de aanleg van de W24 worden deze problemen niet opgelost. De verkeersonveiligheid wordt
immers verplaatst naar de Bloemendaalseweg. W24 leidt volgens de berekeningen tot een toename

van het autoverkeer op de Bloemendaalseweg met 40o/o. Deze toename werkt door naar Gouda.

Realiseert Gouda zich dit al en bewoners van de Groenhovenwijk ook? De scholieren die dagelijks via

de Brugweg naar Gouda fietsen, fietsen ook over de Bloemendaalseweg. Daar komen ook de

scholieren uit Reeuwijk bij. De Bloemendaalseweg is een druk gebruikte recreatieve fietsroute. Meer
verkeer op de Bloemendaalseweg is dus niet wenselijk. Bovendien zal de aansluiting van de W24 op

de Bloemendaalseweg bij de zuidpunt Reewal tot onveilige verkeerssituaties leiden.

Na aanleg van de W24 zal de belasting en verdere zetting van de Reewal onverminderd doorgaan,

Het vrachtverkeer bl'ljft immers over de Reewal naar het dorp rijden en weer terug,

ls er wel een oplossing voor het probleem? Ja die is er zeker!

heeft voorgesteld het

vrachtverkeer te verminderen. Ca 85% van het vrachtverkeer gaat naar 1 bedrijf. Dit bedrijf is bezig

om productielijnen te verplaatsen naar hun vestiging in Bodegraven buiten de contour van de A12 en

N11. Van de resterende L5o/o gaal een deel naar de Aldi voor de bevoorrading. De Aldi sluit eind dit
jaar. Het voorstel is om deze autonome ontwikkelingen aan te grijpen om het dagelijkse verkeer van

grote zware vrachtwagens te verminderen. Zet daar zo nodig stimuleringsgelden voorin in plaats van

de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg. Bovendien met de aanleg van een nieuwe weg, dreigen

de autonome ontwikkelingen te worden teruggedraaid.

De W24 creëert ook nieuwe problemen. heeft voorgesteld een knip in

de Brugweg aan te brengen, om daarmee doorgaand verkeerte blokkeren. Voor de bewoners en

bedrijven ten oosten van de Gouwe in Waddinxveen en Reeuwijk vormt de Brugweg de

ontsluitingsroute naar Waddinxveen. Door een knip aan te brengen, wordt Waddinxveen voor hen

aanmerkelijk minder goed bereikbaar. Dit is in str'rjd met de ambitie van het project Beter bereikbaar

Gouwe. Bovendien schaadt de knip de lokale economie. Door de knip verliest Restaurant de Landerij
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klandizie uit Waddinxveen en gebroeders van Zoest kunnen de Brugweg niet meer gebruiken om hun

weilanden te beheren aan de Henegouwenrueg. Een restaurant zoals de Landerij is een pareltje in

het Groene Hart en een veehouderij is onmisbaar om het veenweidegebied in het Groene hart te

beheren. Het Groene Hart begint niet ten oosten van Bodegraven, zoals de kaart in BBG doet
suggereren, maar loopt via de waterrijke veenweidepolder Bloemendaal door tot aan de Gouwe.

Een polder waarin de provincie en de gemeenten Waddinxveen en Gouda de afgelopen jaren veel

hebben geïnvesteerd om deze mooier en toegankelijker te maken voor wandelaars.

Aanvullend op het stimuleren van het verminderen van het groot en zwaar vrachtverkeer, kan ten

behoeve van de vergroting van de verkeersveiligheid op het begin van de Brugweg en ter voorkoming

van een blokkade op de Brugweg, de aanleg van een bypass ten noorden van het eerste stuk van de

Brugweg met aansluiting op de Henegouwerweg een oplossing zijn. Momenteel wordt het
bedrijventerrein aan de noordzijde van de Brugweg gereconstrueerd. Wellicht kan een koppeling
worden gemaakt met de ontsluiting van dit bedrijventerrein, Aanleg van een bypass over ca 500m is

aanzienlijk goedkoper dan een W24 over een lengte van ca 2000 m. Vandaar het verzoek om de

aanleg van deze bypass in kader van Beter Bereikbaar Gouwe te verkennen en te bezien of deze

beter voldoet aan de ambities om de 'bereikbaarheid, leefbaarheid en economie' in het gebied

rondom de Gouwe te verbeteren, dan de W24.

W2l Parallelwee

Voor de aanleg van de W21 wordt als redenering gebruikt. Er ligt al een parallelstructuur A12 met

een Moordrecht Boog en een Reeuwijkse Randweg. Wat nog ontbreekt is het stuk tussen de N451 en

deze randweg. Als we dit stuk aanleggen ontstaat een aaneengesloten parallelweg van Gouda tot
Bodegraven. Dat klopt en klinkt plausibel, maar dit is het niet. Aanleg van de Reeuw'rjkse Randweg

had een specifiek doel, namelijk het ontlasten van Reeuwijk brug van het drukke autoverkeer van

Gouda naar de A12 en Gouda naar Bodegraven en vice versa. Dit doel is bereikt. Voor de W21

ontbreekt een specifiek doel om de aanleg te rechtvaardigen. Bovendien is er een intentieverklaring
getekend tussen Rijk en provincie om de A12 te verbreden van 4 naar 5 banen en bestaat er breed

draagvlak voor aanleg van de Bodegravenboog. Met dit in gedachte wordt aangeraden af te zien van

aanleg van de W21. BovendÍen past een verbreding van de A12 prima binnen de middenstrook,

waardoor er geen verdere aanslag is op het Groene Hart en specifiek op de kwaliteit en leefbaarheid
van het landelijk gebied van Polder Bloemendaal en Polder Reeuwijk-west hoeft plaats te vinden.

lk dank u voor uw aandacht.

Met vriendelijk groet,
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