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29-4 Beter bereikbaar
Gouwe

Randvoorwaa rde n retail
algemeen:
-Makkelijk en goed bereikbaar
-Parkeren naast (oÍ Ín) de
wlnkel
-Goede zÍchtbaarheid

Aandachtspunten voor de korte termijn-aa npak (het rotonde-verhaal):

-Goede, snelle verblndlng en aanrijroute tussen Oost en West;
-Goede 'afslagmogelijkheden'/aanrijroute voor de passanten (goed voor ls%vd omzet);
-Eventuele rotondes ln het zÍcht van Hazerswoude Dorp 'Centrum' (waardoor keren ook
logisch voelt);
-Geen achteruítgang in aantal parkeerplaatsen.

Lange termijn:

-ldem aandachtspunten korte termijn;
-Rondweg elgenlíjk niet wenselijk ivm opdrogen passantenstroom;
-Tunnel zie rondweg;
-lndien tunnel, aandacht voor goede aanrijroute, afslagmogelijkheden
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Verzonden: woensdag 27 mei 2020 11:36

Onderwerp: RE: Meedenken over verschillende verkeersmaatregelen BBG, deelname namens DO Hazerswoude-

Dorp

Beste

en ík willen graag ingaan op je aanbod voor een online gesprek. Wij hebben een aantal vragen voor het
gesprek.

Het is onduidelljk hoe het voorstel voor een westelijke randweg op de agenda gekomen is. Voor zover wij weten is

hier niet vanuit de bevolklng van Hazerswoude-Dorp een oproep voor gekomen, er is dan ook geen brede steun

hlervoor. Welllcht afgezien van een luidruchtlge Nimby lobbygroep (Molenberaad)waarvan veel leden Ín Boskoop

en Waddinxveen wonenr zij vertegenwoordigen in ieder geval niet de stem van Hazerswoude-Dorp.

Bij de aanleg destijds van de HSI is de belofte gedaan dat er nooit meer een weg zou komen tussen het dorp en de

HSL, dit ontwerp ls daar dus hier een schending van. Dit tast het vertíouwen in de politíek aan,

In de Qulck scan N207-zuid uit 2013 is een tunnel ín Hazerswoude-Dorp en een oostelijke randweg onderzocht.
De oostelijke randweg ls afgevallen omdat die het landschap zou aantasten, ondanks dat dit traject voor een groot

deel zou lopen over een bestaande doorsnijding in het landschap, de Middelweg. Een westelijk randweg zou nog

meer een aantasting zijn, weer een doorsnljding nu door een stiltegebled en gaat vlak langs het Natura2000 gebied

de Wilck.
De tunnelvariant is ook na deze Quick scan afgevallen.

De tunnelvariant ls weer terug in de huidige studie, de oostelijk randweg niet maar wel ineens een veel schadelijker

westeluke randweg die ook nog tegen de belofte rondom de aanleg van de HSL is,

Vandaag deze vragen:
- Hoe komt dat de westelijke randweg onderzocht wordt?
- Waarom wordt niet de oostelijk randweg onderzocht?
- Hoe verloopt verder de inspraak van de bewoners, en zal de communicatie gaan?

Graag tijdens onze onlíne gesprek heldere antwoorden op deze vragen.

Groeten,
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Sent: donderdag 30 april 2020 1l:31

SubJect RE: Meedenken over verschillende verkeersmaatregelen BBG, deelname namens DO Hazerswoude-Dorp

Beste

Prima, ik wacht het af.

Met vriendelijke groet,

Vetzonden: donderdag 30 april 2020 70:49
Aan:

Onderwerp: RE: Meedenken over verschillende verkeersmaatregelen BBG, deelnarne namens DO Hazerswoude-
Dorp

Beste

Gisteren hebben we online onze maandeliikse DO vergadering gehad. Daarin is afgesproken dat wij op 11 mei met
wethouder o.a. gaan praten over de verkeersmaatregelen, we hebben eerst een aantal vragen.

Na dit gesprek willen

Groeten,

en ik graag met u een online gesprek hebben.

Frcm:
Sent: donderdag 23 aprll 2020 13:33

rbereíkbaargouwe
SubJect: RE: Meedenken over verschillende verkeersmaatregelen BBG, deelname namens DO Hazerswoude-Dorp

Beste

Hartelijk dank voor je reactie, Zullen we dan binnenkort afspreken voor een online gesprek? Zijn er dan nog meer
leden van het DO bij?
Wat ons betreft graag overdag als dat kan, bijvoorbeeld aan het eind van de middag. ls dat een moment dat schikt?

Met vriendelijke groet,

Verronden: donderdag 23 april 2020 11:10
Aan!

Onderwerp: Meedenken over verschillende verkeersmaatregelen BBG, deelname namens DO Hazerswoude-Dorp

Beste

2



Als lld wll lk namens het Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp meedenken over alle aspecten van de

verkeersmaatregelen BBG dle van belang zljn voor Hazerswoude-Dorp.

Met vriendelflke groeten,

lÍl t?o

3
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-.---Oorspronkelijk bericht---

Verzonden: woensdas 27 mei2020 12:38
Aan:
Ondenrerp: onderwerp ter bestudering: Openbaar Vervoer

L.S

De grote ontbrekende in alle studies is het OPENBAAR VERVOER.
Het grootste deel van het verkeer is woon-werk verkeer. Auto's met één per6oon. Dit kan heel goed met
het openbaar vervoer.
Deze optie ontbreekt in alle studies.
Dat is een grote principiële fout.
Om goed openbaar vervoer te kunnen aanbieden, moeten wel eerst de stromen van 1 persoons-auto,s
geanalyseerd worden.
Dat kan gericht openbaar vervoer aangeboden worden.

Dat is nooit gedaan; voor zover ik weet.
Met alle camera's die nummerborden registreren moet dat goed mogelijk zijn.

Een voorbeeld van gericht openbaar vervoer zijn de buslijnen 381,382 enz, van Alphen en Waddinxveen.

Gaarne verneem ík waarom het OPENBMR VERVOER volledig ontbreekt in alte studies.

N.B. de corona crisis heeft aangetoond dat thuiswerken heelgoed kan.
Wanneer komt er een update van de studies die rekening houdt met verminderde verkeersstromen door
thuis werken?

Gaarne ontvang ik antwoord op deze principiële vragên.

S.V,P. niet het antwoord dat het nog bestudeerd moet worden.

met vriendelijke groet,
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rrt[1].pdf

Verzonden: woensdag 27 mel 2020 16:50
Aan:

Onderwerp: RE: Meedenken over verschlllende verkeersmaatregelen BBG, deelname namens DO Hazerswoude-
Dorp

Beste

Hier in ieder geval de Quick Scan N207, dus de studie betreffende de oostelijke randweg is al gedaan in opdracht van
de provincie.

en ik kunnen morgen- en vrijdag ochtend en maandagochtend. Gezien het belang hiervan is een overleg
h ierover voor de bewone rsbijee nko mst gewe nst.

Het gevoel dat nu in het dorp leeft is dat de provincie zich voor de kar laat spannen van het Molenberaad en dit tast
de beoogde objectiviteit van jullie onderzoek aan.

Als het niet lukt om op de voorgestelde dagen te praten, zou het erg op prijs gesteld worden als de vragen per mail
beantwoord kun nen worden.

Groeten,



t'4 tzL

Provincie ZuÍd-Holland

Quick scan N2 }7-zuid

Verkeersrapport

0mdot we ons verplootsen

a dviseurs
mobiliteit

Goudappe)
Coffehg



M rez
adviseurs
mobiliteit

Provincie Zuid-Holland

Quick scan N207-zuid

Verkeersrapport

19 seplember ?013

caroeryRrtlOrla

4 seprcÍnbeÍ 2013

Datom

Kmmerk

Eêrste veÍsle

www-goudappel.nl

goudappel6gotidappel.nl



Documentatiepagina

opdrachtgeve(s)

Tltel ÍappoÍt

Kenmerk

0atum publl(atle

Pro,ectteam opdracht geve(s)

PÍojectteam Goudappel Coííeng

PÍo,lectoms(hÍÍving

TreÍwoorden

Provincie Zuid-Holland

Quick scan N207-zuld

Verkeersrapport

cGT069/Prt/0278

19 septembeÍ 2013

mevÍouw G. van DuiJnhoven, en de heer M.

de heren T. Prins en 5.W. de Graaf

Vefteersstudie uitgevoerd naar de colridor

de ontsluiling van Greenport-Boskoop, de

Hazerswoude en de verblnding Waddlnxveen -

centraal staat. Doel is het verbeteren van de

afwikkeling. de bereikbaarheid en de

Boskoop, Hazerswoude, Waddinxveen, Alphen

N209, N455, GÍeenp0rt, llClPTc, heíbrug,

aÍwikkeling, bereikbaarheid, leefbaarheid

ll,L

waarbij

N209

Rijn, N207,



t'{ l?,L

lnhoud

Samenvatting en conclusies

lnleiding
Positie rapport

Werkwijze

Autonome ontwlkkelingen

Uitgangspunten

Autonome verkeersgroei

Knelpunten

Nadele analyse van het velkeer in de regio

W[ze van beooldelen en varlanten

Wijze van beoordeling

0plossingsÍichtingen op hooÍdlilnen

Geanalyseerde varianten

Beoordeling varlanten
Alternatief 1: Doortrekken Bentwoudlaan

AlternatieÍ 2: Passage Hazerswoude Dorp

AlternatieÍ 3: Greenport Boskoop Noordwest - Nl1

VaÍianten 4: Extra Gouwebrug

Combinatie van varianten
Combinaties 1a en 3a

Combinaties 1a + 2b en 1a + 2d

Combinaties 1a+3a+2b en 1a+3a+2d

Bljlagen

Toekomstige ruimtellke ontwÍkkeling

Het velkeelsmodel

Analyse autonome ontwlkkelin g

lntensiteittabellen

Verkeersaíwikkeling in de varianten

Analyse verkeer Passage N209 en Boskoopse HeÍbrug

Paglna

1

1.1

1.2

1

1

2

3

3

4

6

7

1t

11

14

15

18

18

20

25

29

33

33

37

41

3

3.1

3.2

3.3

4

4.1

4.2

4.3

4.4

5

5.1

5.2

5.3

2

2.1

2.2

2,3

2.4

1

2

3

4

5

6



Samenvatting
en conclusies

t"l tZL

Samenvatting

Quick scan

Dit tapport gaat in op de verkeerskundige aspecten rond de quick scan NzO7-zuid.
0e studie heeÍt ten doel een aantal varianten op hooÍdlijnen te toetsen en op deze wijze
gegevens aan te dragen, waaÍmee een keuze tussen varianten kan worden qemaakt.
Een gedetailleerde uitwerking van de varianten volgt in een latere Íase. Dit betekent dat
deze varianten dan ook zullen worden geoptimaliseerd. Een dergelijke optimalisatie
heeÍt in hel kader van deze studie in beperkte mate plaatsgevonden.

Werkwijze

De verkeerssituatie in het studiegebiedr is geanalyseerd voor het planjaar 2022. Met
behulp van hel Regionaal verkeersmodel Midden-Holland is nagegaan wat de autonome
verkeersontwikkeling is (reÍerentiesituatie 2022) en welke knelpunten zich voordoen.
Hierbij is rekening gehouden met de geplande ontwíkkelingen op het gebied van ruimte-
lijke ontwikkelingen en inÍrastructuur. Vervolgens is onderzocht welke oplossingsvarian-
ten er zijn voor de gesignaleerde knelpunten en deze zijn getoetst met het verkeers-
model. zo woÍdt inzichtelijk wat de verkeerseÍÍecten van deze vaÍÍanten zijn en oÍ deze
varianten de gesignaleerde knelpunten oplossen. De varianten zijn zowel solitair als in
cornbinatie onderzocht.

Autonome ontwikkeling
Ïoetsing van de autonome ontwikkelÍng leert dat de verkeersintensiteiten in de reqio in
de periode 2011-2022 toenemen met circa 250/0. Deze groei is op sommige wegen hoger,
vooral op de provinciale wegen;

r De Hoogeveenseweg-oost (N455): Sgolo;

r Passage N209 HazeÍswoude-Dorp: Agolo;

r Het Noordeinde-noord (N4SS): A3oto;

r Zijde-west (tussen Noordeinde en Roemer): 340/0.

Het studiegebied is begrensd door de A12, N209, Nl1 en de N207

Quick scan N207-zuid
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Het blijkt dat de realisatie van het PT6-teÍrein en de Bentwoudlaan grote invloed hebben

op de groei op het verkeer.

Knelpunten en doelstelling

Analyse van de toekomstige verkeerssituatie leert dat zich in het studiegebied de

volgende knelpunten voordoen in de reÍerentiesituatie 2022:

knelpunt

verkeersalwikkeling

1. stíeng z[de - RoemeÍ - Noordelnde.

2. passage N207 Boskoop, gedeelte

binnen de bebouwde kom

3. passage N209 Hazerswoude DoÍP

4. Zijde, heÍbtug en winkelgebied

verkeer

bereikbaarheld

5. GÍeenpoÍl EoskooP NooÍdwest het boomteeltgebled ls matig aangesloten op het omlig-

qende hooldwecennet, vooral aan de

leefbaarheid

e. leeÍbaarheid Zijde

de krulspunten en de tussenllggende wegvakken kunnen

het veÍkeeÍsaanbod niet goed verwerken

hier is het verkeersaanbod te hoog in relatie lot de capaci-

teit van de weg

het krulspunt en het noordelijk wegvak (Dorpsslraat -

BuÍgemeesteÍ Watnaarkade) kunnen het verkeer niel goed

verwerken

hel verkeer kan hier nroeiliik worden aÍgewikkeld van-

wege de btugopeningen en het overstekende langraam

7. leeíbaarheld 0p de passage N209 ln

Hazerswoude DoÍp

c. leeÍbaarheld Noordeinde

de verkeersdruk ls hier hoog in relatie tot de diverse

Íuncties van de weg, wonen, winkelen, voorzieningen

de verkeersdruk ls hier hoog ln relatie tot de woonfunctie

van de weg

de verkeersdruk is hier hoog in relatie tot de woonÍunctie

van de

ïabel 5.1: 1venicht knelpunten reíerenÍiesiluatie 2022

ln figuur 5.1 zijn de knelpunten weeÍgegeven.

Doelstelling van de studie is te komen tot een robuuste en duurzame Verkeersstructuur,

waarbij de genoemde knelpunten worden opgelost oÍ in ieder geval verminderd.

ilQuick scan N207-zoid
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Knelpunt
leeÍbaarheid

Knelpunt
bereikbaarheid

t verkeersgroei

*

*

#' groei wonen
en werken

Figuur 5.1: locatie van de knelpunten uit tabel I

Nadere analyse regionale verkeersslromen

Nadere analyse van de verkeersstÍomen in de regio leert het volgende:
r Het doorgaande verkeer in de regio concentreeÍt zich op de grotere

wegen: de N207 en de N209. Van het verkeer op deze wegen is 30 tot door-
gaand ten opzichte van het studiegebied. 0p de overige wegen is het
verkeer beperkt tot een aandeel van enkele procenten.

r Het nieuwe PTC-terrein trekt dool de uitbreidinq veel verkeer van buiten

nde

De verkeersstromen van en naar zoelermeer en Alphen aan den RiJn

Íors toe.

r De vrachtautostromen maken het meeste gebrulk van de provinciale
regio (N207, N209 €n N455) met 2.000 tot 3.000 vrachtauto's per etmaal.
gaat veel vrachtverkeer over de Boskoopse en Waddinxveense heÍbrug,
sluitende wegen: ongeveeÍ 2.000 vrachtauto's per etmaal. Met name 0p
van deze wegen waaraan wordt gewoond, veroorzaakt dit vrachtverkeer
overlast.

reglo.

híerdoor

in de

aan-

nodige

quick ican N207-zuid Ít
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Varianten

De hiernavolgende varianten zijn in het kader van deze sludie onderzocht'

Figuur 5.2: onderzochte varianlen

Na een eeÍste analyse heeÍt de Stuurgroep geconcludeerd dat eÍ van de vatianten 1b

(westelijke variant Verlengde Bentwoudlaan); 2a en 2c (korte tunnelbak en viaduct

Hazerswoude-Dorp); 3b (regionale verbindingsweg PTc'terÍein - Leidse Schouw); 4a en

4b (nieuwe zuidelijke oÍ noordeliike Gouwebrug) vooralsnog voldoende inÍormatie be-

schikbaar is om hier conclusies uit te kunnen trekken. Voor nadere inÍormatie over deze

varianten woÍdt verwezen naar het hoofdrapport.

EíÍeclen varianten

ln tabel 5,2 zijn de belangrijkste eíÍecten (substantiêle verbetering oÍ verslechtering van

de verkeerssituatie) van de solitaire varianten weeÍgegevefl, De genummerde knel'

punten z'rjn weergegeven in tabel 5.1.

Ha
Ds rp

Qulck scan N?07-zuid IV
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vaÍlant

oooelost verslerhterd

1. Verlengde Bentwoudlaan

Ia. oostelfke llgglng 1. afwlkkellng Z|de-west

2. Passage Harerswoude Dorp

2b. tunnelbak

zd. omleiding 5. berelkbaarheld GP

7. leeÍbaarheld HWD

7. leeÍbaarheld HW0

3. noordeliJke verblndlng Greenport Boskoop-Noordwest

3a, westelljk langs 5. berelkbaarheld ep 4. aÍwlkkellng Z[de-oost

spoorlljn via Srhans ll

3all. idem, dlrect aan- s, berelkbaarheid GP 4. afwlkkellng Zfde.oost

getakt op N11

3c. oostelljk langs 4. aÍwlkkellng ZiJde-oost

Schans ll 5. 6P

en GP = GÍeenpoÍt
* opgelost bï een aantal aanvullende maatregelen

label 5.2: Belangrijkste eÍlecten van de solitaire varianten

Behalve efÍecten op de doelstellingen hebben de solitaire varianten ook andere effecten:

r Passage Hazerswoude Dorp (2d): knelpunten in aÍwikkeling 0p N209 versrhuiven van

de passage Hazerswoude DoÍp naar de aansluitingen op de N11 en Hoogeveenseweg.

Tevens geeít deze variant toename verkeer op DoÍpsstraat-oost en Boskoop-

noordwest. ln de tunnelbakvariant (2b) doen zich deze efÍecten niet of in mindere ma-

te vooÍ.

r Noordelijke verbinding GÍeenport Boskoop noordwest - N11 (3) geeft een toename

van verkeer op kleinere wegen in Eoskoop noordwest

De conclusie is dat geen van de varianten alle knelpunten vermindert oí oplost oÍ geen

andere nadelen kent. Daarom is nagegaan oÍ met een combinatie van varianten goede

resultaten kunnen worden gehaald.

quick scan N207-zuld
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Combinatie van varianlert

Een samenvatting van de beoordeling van de cornbirratievarianten is opgenomen in

tabel 5.3,

combinatieva Íiant knelpunt

opqelost verbeterd verslerhterd

1. aÍwikkeling zijde-west 4. aÍwlkkeling Zijde-oost

5. bereikbaarheid GP

a. leeÍbaarheid

Noordeinden

1a+3a 3. aíwlkrkellng N209/HWD

7. leeÍbaarheÍd N2o9/HwD

larzb g. leeÍbaarheid

Noordeinde'

1. aíwikkelinq Zijde-west

7. leeÍbaarheid N2o9/HWD

la+2d 1. aíwikkeling Zljde-west 7. leeÍbaarheid N2oe/HwD 3. aÍwikkellng N209 biJ

5. bereikbaarheid GP aansluiting Nl1 en Hooge-
8. leeÍbaarheid veefiseweg
Noordeinde"

1a*3a+2b 5. bereikbaarheid GP:

8. leeÍbaarheid

Noordeinde'

1. afwikkellng zlJde-west

4. aÍwikkeling Zijde-oost

7. leeÍbaarheid N2o9/HWD

1a+3a+2d 1. aíwlkkeling Zijde-west 3. aíwikkeling N209/HWD

a. aÍwikkeling Zijde-oost

7. leeÍbaarheld N209/HWO

(HWD = Hazetswoude-Dorp en GP = Gteenpott Boskoop noordwest)

" opgelost bij een aantal aanvullende maatregelen

ïabel 5.3: Belangrijkste efÍecten van de combinalievarianlen

Met de combinatievarianten worden veel van de knelpunten opgelost oÍ verbetert de

verkeeÍssituatie. Wel ontstaan ook in de combinatievarianten elders knelpunlen oí is er

sprake van aandachtpunten bij de verdere uitwerking:

r ln de varianten met Verlengde Bentwoudlaan (1a) neernt de verkeersdruk op de N209

passage Hazerswoude Dorp toe en is de noodzaak om maatregelen te nemen in err bij

Hazerswoude DoÍp groteÍ.

r ln de vaÍianten met de tunnelbak Hazerswoude Dorp (2b) blijven de verkeersirrten-

siteiten in de kern hoog en zijn er incidentele aÍwikkelingsknelpunten op de N209 tus-

sen de kern en de aansluiting 0p de N1l.

r ln de varianten met een oostelijke omleiding Hazerswoude Dorp (2d) blijven de

verkeersintensiteiten in de kern hoog zijn er aÍwikkelingsknelpunten op de N209 tus-

sen de kern en de aansluiting op de N11 en bij de aantakking op de Hoogeveenseweg.

Ook neemt het verkeer op de Voorweg loe.

r ln de varianten met een aantakking van de Greenport op de N1l (3) geven een andere

belastirrg van het lokale netwerk in Boskoop noordwest

Quick s(an N207-zuid VI
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Conclusies

Mede door de autonome ontwikkelingen in en rond het studiegebied ontstaan een aantal

verkeersknelpunten of verdiepen bestaande knelpunten zich. ïabel 51 en Íiguur s1 bevat

een overzicht van de knelpunten.

Met de ontwikkelde solitaire varianten worden enkele van de knelpunten opgelost, maar

andere blijven bestaan oÍ nemen Juist in omvang toe. VooÍ het oplossen en/oÍ vermin-

deren van de knelpunten is het daarom nodig een combinatie van maatreqelen toe te

passen.

Alle maatregelen hebben zo hun sterke en zwakke punten:

r ln de varianten met Verlengde Bentwoudlaan (1a) worden de knelpunten in de ver-

keersafwikkeling op de zijde west en met de leeÍbaarheid op het Noordeinde (vrijwel)

opgelost. Wel neemt door deze maatregelen de verkeetsdruk op de N209 toe en is de

noodzaak om maatregelen te nemen in en bij Hazerswoude DoÍp gÍoteÍ.

r ln de varianten met de tunnelbak Hazerswoude oorp (2b) of met een oostelijke

omleiding Hazerswoude Dorp (2d) gaan de verkeersintensiteiten in de kern omlaag,

maar blijven nog behoorlijk hoog. ln de variant mel de omleiding (2d)verbetert de

bereikbaarheid van de Greenport; dit is niet het geval bij de Tunnelbak (2b). vooral in

de varianten met de omleiding treden er (incidentele) aÍwlkkelingsknelpunten op de

N209 op ten noorden en ten zuiden van HazeÍswoude Dorp.

r ln de varianten met een aantakking van de Greenport op de N11 (3) geven een veÍ-

schuiving van de verkeersstÍomen op de lokale wegen in Boskoop noordwest.

QrJick s(an N207-zuid vil
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1.1 Positie rapport

Dit rapport gaat in op de verkeerskundige aspecten rond de verkenning NZ07-zuid. ln

aÍzonderlijke Ídpporten komen andere aspecten aan de orde, zoals:

I het ontwerp van de varianten;

r de kosten van de varianten;

r de inpassinq van de varianten en de milieueÍÍecten.

Deze rapporten zijn geïntegreerd in het hooÍdrapport. Besluitvorming over deze

verkenning vindt plaats op basis van een aÍweqing van alle aspecten.

Bedacht moet worden dat het hier een quick scan betreÍt, waarbij het gaat op het maken
van keuzes op hooÍdlijnen. ln een planstudie. die hierop volgt, worden de keuees nader
uitgewerkt tot een schetsontwerp. Daarin zullen ook nadere detailvarianten aan de orde

komerr.

Doel van dit verkeersrapport is om het volgende in beeld te brengen:

r de aulonome vetkeerseÍÍecten (hooÍdstuk 2);

r de verkeerskundÍge knelpunten die er in het planjaar 2022zijn (hooÍdstuk 2);

r de varianten die ontwikkeld zijn en hoe deze worden qetoetst (hooÍdsluk 3);

r toetsinq van de individuele varianten (hoofdstuk 4);

r toetsing van gecombineerde varianten (hoofdstuk 5).

Het studiegebied dat hier wordt aangehouden, is begrensd door A12, N209, N1l en N207

Quick scan N207-zuid
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1.2 WerkwiJze

ln deze verkenning worden de hooÍdopgaven uil de Corridolstudle nader

Hiertoe worden de volgende stappen ondernomen'

r HooÍdstuk 2: Wat zijn de autonome ontwlkkellngen en wat zijn de

hierdoor in de regio ontstaan?

r HooÍdstuk 3: Welke maatlegelen kunnen worden genomen en op welke

deze beoordeeld?

r HooÍdstuk 4: Wat zijn de eÍÍecten van deze maatregelen?

r Hooídstuk 5: Wat zijn de eÍfecten als de maatregelen worden

die

wolden

Iqulck scan N207-zuld
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21 Uitgangspunten

0nder autonome ontwikkelingen worden die ontwikkelingen verstaan die rirh in de
periode tot 2022 in ieder geval voordoen vanwege keuzes die al zijn genomen en vast
liggen. De belangrijkste autonome ruimtelijke ontwikkelingen, waar in deze studie van

uitgegaan wordt, zijn:

r de realisatie van het PTC-terrein (ten westen van Boskoop) met 2.000 werknerners;
r de realisatie van 1.200 woningen in de Zuidplaspolder en groei werkgelegenheid met

8.000 arbeidsplaatsen, inclusieÍ de Glasparel+;

r realisatie van 500/o van de locaties Triangel en Westergouwe (de andere S0o/0 wordt na

2022 gebouwd).

lnfrastructureel wordt uitgegaan van de volgende projecten:

r Íealisatie van de oostelijke randweg Boskoop rnet een aantakking (rotonde) op de
N207;

r realisatie van de randweg Vredenburghlaan - Bentwoudlaan (Íase 1 tot aan de Van

Beethovenlaan) in Waddinxveen;

r realisatie van de parallelstructuuÍ Al2 (ExtÍa Gouwekruising, halve aansluiting
Waddinxveen Zuid en Moordrechtboog). EÍ woÍdt niet uitgegaan van realisatie van de

Rottelaan.

Bij het in beeld brenqen van de verkeerseÍÍecten en het toetsen van maatregelen op hun

eÍÍectiviteit wordt gebruik gemaakt van een verkeersmodel, gekozen is voor het
Regionaal Verkeersmodel Midden-Holland (RVMH) versie 2.1 met als planjaar 2022. Dit

verkeersmodel beschrijít de verkeerssituatie in het qebied Midden-Holland (waaronder
de gemeenten Waddinxveen en Boskoop). Voor deze studie is het model gedetailleerd

vooí Hazerswoude Dorp, echter de Íest van de gemeente Rijnwoude en het gebied van
de gemeente Alphen a/d Rijn wordt minder nauwkeurig door dít model beschreven.

Autonome
ontwikkelingen

2
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Hel is van belang te weten dat de varianten zijn doorgerekend met verkeers-
model en de dezelÍde uitgangspunten. Dit betekent dat veranderingen in u

door de onderzochte maatregelen worden veroorzaakt.

VooÍ detailiníormatie over de uitgangspunten van het verkeersmodel wordt
naar bijlage 1 en 2 en de Technische ÍappoÍtage van het RVMH 2.1. Voor

ontwikkelingen worden uitgangspunten gehanteerd van de rijksoverheid,
opgenomen in het Nederlands Regionaal Model 2012, scenario GE.

deze zijn

2.2 Autonome veÍkeeÍsgÍoei

Ten gevolge van de autonome groei van de mobiliteit en ruimtelijke en in
maatregelen in en om het studiegebied groeien de ve*eersintensiteiten op meeste
wegen. ln bijlage 4 is een overzicht opgenomen van de verkeersintensite
relevante wegen in het studiegebied. OndeÍstaande Íiguur 2,1 bevat een
groei op de belangrijkste regionale wegen,

Genriddeld wordt er op de wegen in het studiegebied in de periode 2011-

van 250/o verwacht.

op de

figuur 2.1: Autonome groei van hel autoverkeer 2022 ten opzkhte van 20ll
(etmaalinlensiteite4 twee richtingen same4 bron: RVMH)

0e hoogste groeicijÍers in de regio doen zich voor op de N209 (bij

Hoogeveenseweg (N455) de Zijde (Boskoop) en het Noordeinde (N45s). 0e
deze wegen kan worden verklaard door de realisatie van het pTC-teÍÍein en

groei op

van de Bentwoudlaan, die blJ de Van Beethovenlaan ln Waddlnxveen aa

Noordeinde.

van de

een groei

realisatie

wegen
wegen

! !,lilrl
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Groeicijfers lager dan gemiddeld doen zich voor op de Chopinlaan in Waddinxveen en de

NZ07 tussen Boskoop en Waddinxveen. De realisatie van de randwegstructuur rond

Waddinxveen (Vredenburghlaan - Bentwoudlaan en de Verlengde Dreeí) is hiervoor de

verklaring.

De berekende groeicijÍers liggen in lijn met de eerder gehouden corridorstudie N207

(december 2006).

wÊo hu 2011 ÍefêÍenile2022 veranderlno

N455 Noordeinde (noord)

N455 (Hoogeveenseweg) oost

Zijde west (Noordeinde - Roemer)

ZiJde (oost HeÍbrug)

N207 (Alphen - Boskoop)

N207 (Boskoop - Waddlnxveen)

Passage N209 Hazerswoude DoÍp ruid

Passage NZ09 Hazerswoude oorp noord

Eentwoudlaan (ruid)

9.200

9.300

12.500

14.400

1ó.100

13.700

8,400

13.300

n.v.t.

13.400

í5.300

17.000

17.500

20.400

17.700

12.ó00

19.500

6.700

+460lo

+590ó

+34%

+22ch

+I7olo

+160ó

+54V0

"47olo

n.v.t.

Tabel 2.1: Etmaalintensiteilen huidige situatie (201t) en reÍerentiesÍtuatie (2022),

bron RVlvlH

0e passage N209 bij Hazerswoude 0orp (HWD)

qui(k r(an N707-luid
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2.3 Knelpunten

VooÍ wat betreÍt de verkeersknelpunten kunnen de volgende items worden onderschei-

den,

r Verkeersaíwikkeling. De verhouding tussen intensileit en capaciteit van het verkeer

op wegvakken en kruíspunten is zodanig hoog, dat hier (incidenteel danwel

structureel) het verkeers niet goed verwerkt kan worden, De verkeersafwikkeling ver-

betert als de verkeersintensiteit aÍneemt oÍ de capaciteit toeneemt. ln tabel 2.2 en bii
lagen 3 zijn de knelpunten met de verkeersaÍwikkeling opgenomen en toegelicht.

r Bereikbaarheid. De moeite die getroost moet worden om bepaalde gebieden te

kunnen bereiken. ln samenhang daarmee wordt gekeken of er meerdere alternatieve

verbindingen aanwezig zijn. Bij de realisatie van directe verbindíngen naar het hooíd-

wegennet verbetert de bereikbaarheid. 0p dit punt v0rmt het boomteeltgebied Bos-

koop noordwest en knelpunt: zie bijlage 3 en tabel 2.1.

r leefbaarheid. 0p wegen met meerdere Íuncties: verkeer. wonen, winkelen,

voorzieningen, komen hoge intensiteiten voor. Zodanig hoog dat de leeÍbaarheid

(geluidhinder, trillingen, oversteekbaarheid, verkeersveiligheid) in het geding is. 0p

woonsltaten (erftoegangswegen) is de toelaatbare intensiteit lager dan op verkeers-

wegen (gebiedsonlsluitingswegen). ln bijlage 3 en tabel 2.1 zijn de knelpunten in de

regio opgenomen. Nagegaan wordt of door maatregelen de intensiteit op deze weg

wordt teruggebracht en wel het liefst tot het niveau van wat acceptabel is voor een

erÍtoegangsweg.

Beschrijvilrg van de referentiesituatie is in detail opgenomen in bijlage 3. Dit levert de

volgende overzicht op:

kne lpunt toelichtln s

VerkeersaÍwikkeling

0. KÍulspunt Waddinxveense HeÍbrug -

N207

1. stÍenq Z[de - Roemer - Noordeinde.

2. Passage N207 Boskoop. gedeelte blnnen
de bebouwde kom,
3. Passage N209 HazeÍswoude DoÍp.

4, ZIde, hefbrug en winkelgebied.

capaciteltstekoít op kruispunt en heÍbrug en

leeÍbaarheidsknelpunten op Kerkweg ooit
De kÍulspunten en het tussenliggende wegvak kunnen
het verkeer niet goed verwerken.
Hler is het verkeersaanbod le hoog in Íelatie tot de
capaciteit van de weg,
Het kruispunt en het noordelljke wegvak kunnen het
verkeer niet goed verwerken,
Het verkeer kan hler moeiliJk worden aÍgêwíkkeld
vanwege de brugopenÍngen en het oveÍstekende
lanqzaam verkeer

Bereikbaarheid

5. GÍeenpoÍt Boskoop NooÍdwest. Het boomteeltgebled ls matlg aangeslotdn op het
hoofdweoennet. vooral oo de N11.

leefbaarheid
ó. LeeÍbaarheid Zijde.

7. teeÍbaarheid op de passage N209 ln
Hazerswoude Dorp.

8. [eeíbaarheid Noordeinde.

De verkeersdruk ls hier hoog in Íelatie tot de dlverse
Íuncties van de weg: wonen, winkelen, voorzieningen
De verkeersdruk ls hier hoog ln relatie tot de
woonfunctle van de weg
De verkeersdruk ls hier hoog in relatie tot de

woonfunctle van de weq,

ïabel 2.2: )verzicht knelpunten referentiesiluatie 2022

qul(k 5(an N207-zuid
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Voor het knelpunt 0 (kruispunt Waddinxveense Hefbrug en Kerkweg Oost) hebben
gemeente en provincie een aÍzonderlijk ondeÍzoek uitgevoeíd en aanpak van het

knelpunt volgt een eigen traject. DaaÍoÍn wordt dit knelpunt niet verder meegenomen in

dit onderzoek.

Opvallend is dat een aantal punten meerdere keren in het lijstje met de knelpunten

staan: vanwege een problematische veÍkeeÍsdíwikkeling en tegelijkertijd als leeíbaar-

heidsknelpunt. Dit geldt voor de Zijde (punt 3 en 6), de passage N209 Hazerswoude Oorp

(punt 4 en 7) en het Noordeinde (punt 1 en 8). AÍname van het verkeeÍ op deze punten

is zowel goed voor de verkeersaÍwikkeling als voor de leefbaarheid.

ln aanvulling op hèt lijstje in tabel 2.2 ontstaan op het Noordeinde tussen Boskoop en

Waddinxveen incidentele aÍwikkelingsproblemen in de avondsplts (westbaan). De

oorzaak daarvan is de realisatie van de Bentwoudlaan. Echter deze aÍwikkeling-
problemen zijn zeer licht (l(-verhouding is 74) en daarom is dit punt niet opgenomen in

tabel 2.1

Doelstelling van deze quick scên is het aandragen en verkennen van maatÍegelen om te

komen tot een robuust en duurzaarn regionaal netwerk, waarbij de geconstateerde

worden oÍ verminderd.

De versrhillende maatregelen worden getoetst aan de bijdrage die deze leveren in het

oplossen van de knelpunten en de andeÍe verkeeÍseÍÍecten die ontstaan.

2.4 Nadere analyse van het veÍkeer in de regio

ln deze paragraaÍ wordt de verkeerssituatie voor een aantal aspecten nader geanaly-

s€€Íd:

r doorqaand ve[keer;

r verkeeÍsstromen van en naar het ITC/IPC-terrein;

r het vrachtverkeer.

Doorgaand veÍkeeÍ
Zijn er wegen in het gebied waar veel doorgaand verkeer op zit en pa5t dit bij het karak-

ter van de betreÍÍende wegen? ln dit kader is doorgaand verkeer het veÍkeer dat geen

herkomst en bestemming heeÍt in het studiegebied. ln Íiguur 2.2 is per weg aangegeven

wat het aandeel doorqaand verkeer is.

Quick srarr N207-zuid
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Figuur 2.2: Aandeel van het doorgaand verkeer op dlverse wegen in de
re feren lies itua lie 2 022 (RUnW H)

Doorgaand verkeer ten opzichte van het studiegebied wordt Íeitelijk alleen

waargenomen op de grote noord-zuld verbindingen: N207 en N209. Allè we9en
hebben vrijwel geen verkeer dat doorgaand ls ten opzlcht van het hele

is verkeer dat een herkomst en/oÍ bestemming heeÍt in het gebied. Dit

overeen met de conidorstudie N207.

Ve*eer van en naar het ITC/PTC-terreln

Bepalend voor de mobiliteitsgroei in het studiegebied is de ontwÍkkeling
terrein. 0p dit tenein zijn in 2022 in totaal Z.9OO aóeldsplaatsen gepland.
genereert dan in totaal 10.000 autobewegingen per etmaal en de vraag ls:

herkomst en bestemmlng van het verkeer van en naar het lTc/pT(-terrein?

verkeer nog geen Z0oó. Het aandeel van het verkeeÍ van en naar Boskoop

160/o naar 80/0. Bij de uitbreiding van het teÍrein in de periode ZO10 - 2022,
gebied steeds meer een bovenregionale Íunctie en trekt het steeds meer
groter gebied.

dir

Uit Íiguur 2,3 bliikt dat de grootste verkeersstroom is in/uit westeliike
(Zoetermeer en verder) met een aandeel van 330ó (3.300 mvt/etmaal), olt is

opvallende veranderlng ten opzichte van de huidige situatie: nu is het van dit

komt

hel PTC-

is de

aÍ van

het

uit een

qulck scan N2Ó7-zuid ,8
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figuaÍ 2.3: Herkomst en bestemmlng van het verkeer van en naar het lïC/PfC4eneln in

de reíerentiesituatie 2022 (n mvt/etmaal RVLIH)

Vrachtverkeer

figuur 2.4: omvang van het vrachlyerkeer in vrachtauto's/etmaal ln de reíerentiesiluatie

2022 (RVtttH)

Aiíd0r

i?+ig0!

1;800 2i0.00'

ry
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Het boomteeltgebied genereert het nodlge verkeersbeweqingen, zowel personen- als

vrachtauto's. Voor het lokaal transport binnen de GÍeenpoÍt worden veelal kleine lrans-
portmiddelen ingezet en voor grolere aÍstanden zijn dit ook grote vrachtauto's. 0it ver-
keer met een herkomst en bestemming in het studiegebied maakt veel gebruik van

lokale wegen in de dorpskernen van Boskoop en Waddinxveen. GÍote stÍomen vrachtver-
keer moelen bij voorkeur worden aígewikkeld via wegen van een hogere orde (stroom-

wegen en gebiedsontsluitingswegen).

ln Íiguur 2.4 is de omvang van het vÍachtverkeer op diverse wegen weergegeven.

De grootste stromen vrachtverkeer worden verwerkt op de N209 biJ Hazerswoude Dorp:

rond de 3.000 vrachtauto's per etmaal. Ook de andere provinciale wegen laten hoge

vrachtauto intensiteiten zien van rond de 2.000 per etmaal. De heÍbruggen van Boskoop
(inclusiel de Zijde) en Waddinxveen worden veelgebruikt door het vrachtverkeer, ook

hier zÍjn de vrachtautointensiteiten ongevee[ 2.000 per etmaal.

De omvang van het vrachtverkeer heeÍt een directe relatie met de leeÍbaarheid op het
moÍnent dat er grote stÍomen langs woningen en andere voorzieningen qaan. Dit doet
zich in de regio voor op de volgende locaties:

r de passage N209 in Hazerswoude DoÍp;

r de Zijde in Boskoop;

r de delen van de N207 die in de kom van Waddinxveen en Boskoop ligt;
r de Kerkweg 0ost in Waddinxveen;

r het Noordeinde (N455).

Deze knelpunten, met uitzondering van N207 en Kerkweq Oost, komen in deze studie
aan de orde.

Quick scan N207-zuid 10
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Wijze van
beoordelen en
va ria nten

3

3.1 Wijze van beoordeling

De varianten worden getoetst op het behalen van de doelstellingen. De doelstellingen

zijn (zie paragraaÍ 2.3):

1. verbeteren verkeersaÍwikkeling op de streng (kruispunlen en tussenliggende

wegvakken) Zijde - Roemer - Noordeinde;

2. Verbeteren verkeersaÍwikkeling passage N207 Boskoop;

3. veÍbeterenverkeersafwikkelingzijde/HeÍbrug;

4. Verbeteren vetkeersaÍwikkeling Passage N209 HazeÍswoude Dorp;

5. VerbeterenbereikbaarheidcÍeenpoÍtBoskoopNoordwest;

6. Verbeteten leeÍbaarheid Zijde;

7. Verbeteren leeÍbaarheid passage Hazetswoude Dorp;

8. VerbeterenleeÍbaarheidNoordeinde.

Bij deze opsomming is geen sprake van een ordening.

Bij de beoordeling van de varianten wordt nagegaan of en in hoeverre deze bijdragen

aan het oplossen van de genoemde acht knelpunten. Het is uiteraard van belang dat,

indien er door de varianten nadelige eÍÍecten elders ontstaat, deze inzichtelijk worden

gemaakt. De volgende kwalificaties worden bij de beoordeling toegekend:

kwallflcatle interpretatie

VaÍlant lost knelpunt volledlg op

vaÍlant zoÍgt v0or aanmerkel$ke verbetering van het knelpunt

variant rorgt voor lichte verbeteÍing van het knelpunt

Vaíant heeft geen eíÍect op knelpunt

vaÍiant zoÍgl voor lichte verslechtering van het knelpunt

VaÍlant zoÍgt voor verslechtering van het knelpunt

vaÍÍant zoíqt voor íolse toename knelpunt

ïabel 3.1: 6ehanteerde kwaliÍicaties bij het beoordelen.

++

+

ol,
0

'!
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De beoordeling wordt vervolgens voor de items verkeersaíwikkeling, bereikbaarheid en

leeÍbaarheid uitgewerkt.

Beoordeling vetkeersaíwikkeling

0e verkeersaÍwikkeling wordt getoetst door de efÍecten op de verzadigingsgraad van

kruispunten en de verhouding intensiteit - capaciteit te toetsen. Hierbij worden de vol-

gende klassen gehanteerd:

item waarde eíÍect siluatie

Verzadingsgraad kruispunt > 100

80/85 - 100

< 80/85'

structurele overbelastlng

overbelasting

qoede aÍwikkelinq

zeer slechtj 
slecht

qoed

l/C-verhouding wegvak > 100 stÍucturele overbelastlng izeer 
slecht

85 - 100 overbelastíng slecht

70 - 85 lncidentele overbelasting I matig

< 70 goede aÍwikkeling goed

De gÍens van 85 geldt voor VRI-geregelde krulspunten; vooÍ niet-geregelde kruispunten is de
qÍens 80-

Tabel 3. 2: Beoordeling verkeersafwikkeling

De beoordeling van de varianten bij het item verkeersaÍwikkelíng is als volgt

eÍÍect beoordelino

Knelpunt wordt opgelost

Knelpunt wordt aanmerkeliJk verminderd

Knelpunt wordt licht verminderd

Geen merkbaar eÍfect

Knelpunt wordt licht verergerd

Knelpunt woÍdt verergerd

Knelpunt wordt sterk vererqerd

ïahel J.3: Eeoordeling varianÍen voor verkeersaÍwikkeling

ln bijlage 5 is de beoordeling van de verkeersaÍwikkeling per vaÍiant en per locatie

0pgen0men.

Beoordeling bereikbaarheid
De bereikbaarheid van het boomteeltgebied Boskoop noordwest wordt als slerht beoor-

deeld, omdat dit gebied Íeitelijk maar één uitgang kent en wel aan de zuidzijde via de

Roemer en de Hoogeveenseweg (N455). Het gebied kent geen ontsluiting richting noor-

den (N11) omdat de route door Hazerswoude Dorp niet geschikt is om het verkeer aÍ te

wikkelen en, mede daarom, een vrachtautoverbod kent. Hier komt nog bij dat een der-

gelijke situatie niet robuust is: indien deze ene route geblokkeerd is, is het boomleelt-
gebied vrijwel niet bereikbaat.

++

+

olr
0

o/-
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lndien met de maatregelen een verbinding met de Nl1 tot stand komt is er sprake van

het oplossen van het knelpunt.

Beoordeling leeÍbaarheid
De leefbaarheid op een drietal plekken wordt als slecht beoordeeld (zijde, Passage N209

Hazerswoude Dorp en Noordeinde in Boskoop) omdat dit drukke wegen zijn waarlangs

woningen, en in de eerste twee gevallen ook winkels en voorzieningen, gevestigd zijn.

ln tabel 3.4 is de autonome ontwikkeling van het verkeer op deze wegen weergegeven

en in Íiguur 3.1 zijn de meetpunten weerqegeven

ig
Íe|.2022 % 201Í

1, 00st.

olo

?, ZiJde mídden oosl
(ïorenpad - Eoeremlaan)
3. Z[de mldden,west
(rpoorovergang)

4. Passage N209
Hazerswoude DoÍp zuid
5. Farsage N209
Harerswoude DoÍp nooíd
6. Noordeinde noord

,.'
!àm
r$rld

14.100

1Í,600

8,400

13.300

17.000

15,400

12.600

19.500

+21olo

+33%

+500/o

+47olo

2.100

1,700

1.800

1,600

Í.100

1.100

2.200

1.900

3.200

3;000

+50/o

+100/o

+800/o

+900/o

+200/o

label 3.4: Autonome onlwikkeling op wegen met een leeÍbaarheidsknelpunt
(bron' nvMH)

De Passage N209 HazeÍswoude Dorp geeft een grote groei van het aantal motorvoertui-
gen, maar vooral 00k voor vrachtauto's. Voor het Noordeinde is dit juist andersom: hier
groeit het aantal motorvoertuigen meeÍ dan het aantal vÍachtauto's. Voor de Zijde is

sprake van een lage groei van het aantal vrachtauto's.
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Figuur 3.1: locaties van de punten uit tabel 3.4
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0p deze wegen is sprake is hoge verkeersintensiteilen en met name ook vrachtautoín-
tensileiten. lndien deze verkeersintensiteiten door de maatregelen substantieel omlaag
gaan wordt dit positieÍ beoordeeld,

beoordelÍn situatie
zeer opgelost nsiteit is sltuatle

(5.000 a 6.000 mvt/etmaal)

lntensiteir > zoo/o lager

lnlensitelt 10% - 200À lageÍ

Íntensiteit tussen md lager en solo

hoger

intensltelt tussen 5% en 100À hogeÍ

lntensliei[ > 10oh hogeÍ

goed (+)

llchte verbeterlng (0/+)

neutraal

slecht o
zeer slecht í-)

knelpunt aanzlenliJk verminderd

knelpunt llcht vermindert,

knelpunl onveranderd

knelpunt vêrgroot

knelount veloroot

ïabel 3.5: Eeoordeling leeÍbaarheid

Qua leeÍbaarheid is een intensiteit, die past bij de situatie ongeveeÍ de grenswaarde van

een erftoegangsweg: 5.000 tot 6.000 mvt/etmaal.

3.2 0plossingsrichtingen op hooÍdlijnen

ln het algemeen zijn eÍ voor de gesignaleerde knelpunten voor de verkeercaÍwikkeling
twee oplossingsrichtin gen mogelijk:

r hel bieden van meer capaciteit ter plaatse: extra opstelstroken en/oÍ verbreden van

wegen;

r het reduceren van het verkeer ter plaatse door structurele maatregelen, biJvoorbeeld

door verkeer de sturen via routes waar wel capaciteit is.

Een achterblijvende bereikbaarheidkan worden verbeterd door in principe de bestaande

verbindingen te verbeteren oÍ nieuwe inírastructuur aan te leggen.
Een slechte leeíbaarheidop wegen waaÍaan wordt gewoond kan Íeitelijk alleen maar

worden veÍbeterd door de omvang van het (vracht) verkeer terug le brengen.

ln tabel 3.6 woÍdt voor de gesignaleerde knelpunten opties geschetst voor het (bijdragen

aan) het oplossen van hel betreÍÍende knelpunt.

Qui(k sran N207-zuid 14
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Naast deze oplossingen uit tabel 3.6 is een aantal oplossingen aangedragen, die klein-

schalig van aard zijn, maar die op koÍte terrnijn enige verlichting kunnen brengen:

r Optimaliseren van het kruispunt op de passage N209 Hazerswoude 0orp.

r Toepassen agrologistiek in het Greenport-gebied. ln dit kader analyseert de

boomteelt-sector de vervoersstíomen van en naar de diverse bedrijven in de

omgeving en gaat na hoe deze geoptimaliseetd kunnen worden. Hierdoor is het

denkbaar dat ladingen worden gecombineerd, waardoor vervoergroei kan wotden

omgebogen en/oÍ de omvang van de gebruikte voertuigen kan worden terug-

gebracht. 0e Stichting GÍeenpoÍt regio Boskoop is om deze reden het project

Duurzame aqroloqistiek gestart.

Aanbevolen wordt bij een nadere uitwerking van deze plannen de bovengenoemde

maatregelen in de overweging te betrekken.

knelpunt oplossinqsrllhtinge! _
1. VerkeersaÍwikkeling streng Zijde -

RoemeÍ - Noordelnde

2. Verkeersaf wlkkellng passage N207

Boskoop

l. verkeersaÍwikkeling zlde/HeÍbrug

4. VerkeersaÍwlkkeling Passage N209
HazeÍswoude DoÍp

5.Bereikbaarheid Boomteeltgebied
Boskoop Noordwest

1. 0pwaardeÍen kruispunten en wegvak is moeizaam
vanwege inpassing en milleueÍÍecten.
2. Reduceren van het verkeer.
1. capaciteitsveÍgroting ter plaat5e is moeizaarn.
MilieueÍfecten voor nabijgelegen woningen.
2. Reduceren van hel verkeer.
Aanpassen brugtljden ls geen optie. Reductie verkeer is

gewenst. Reguleren van de oversteek voor het langzaam
verkeer levert volgens gemeente geen whrst op.
1. capaciteit op het kruispunt kan worden vergrool.
lnpassing en milleuelÍecten van verbreding zín wellicht
problematlsch.

2. ongelilkvloerse oplossing (wordt ondenocht).
3. Aanleq oosteliJke randweg (wordt onderzocht).
1. 0ptimaliseren verkeersstromen GÍeenpoÍt (agrologistiek)

2. VerbeteÍen van de bestaande weqen.
3. Aanleg nieuwe verbinding (wordt onderzocht).
Reduclle van het (vracht)verkeer op de Zijde
Reductie van het (vracht) verkeer op de passage HWD

6. teeÍbaaÍheid zUde

7. LeeÍbaarheid passage N209

Hazerswoude Dorp

8. teeÍbaarheid Noordeinde Reductle van het íVracht)verkeer oo het Noordeinde

ïabel 3.6: 0plossingsrkhlingen voor de gesignaleerde knelpunten

3.3 Geanalyseerde varianten

Het is duidelijk dat de qeconstateerde knelpunten niet met één maatregel kunnelt

worden opgelost: er is een combinatie van meerdere maatregelen nodig.

De maatregelen zijn ontwikkeld mel gemeenten, maatschappelijke organisaties en de

bevolking van het gebied. FiguuÍ 3,2 bevat een overzicht van de onderzochte

maatregelen.
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Figuur 3.2: qnderzochle varianten

ln tabel 3.7 worden de varianten in hooÍdlijnen besproken. ln de andere deeltapporten

daarop is nadere inÍormatie te vinden over deze varianlen.
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'la o05 tussen (Van
ke ligging venlaan) en Hoogeveenseweg (N455) als 60W*

1b Verlengde Eentwoudlaan westelÍi- verblnding tussen Bentwoudlaan (Van Beethovenlaan)
ke ligging en Hoogeveenseweg (N455) als GOW' ln westellfke

za Korre runnerbak NZ0e onder ltt',:ïlili:ïïïi;:ï:"0"';)Ë:1r", aan noord en zuid-
Dorpsstraat zlJde van de onderdoorgang, GoWo

2b Lange tunnelbak N209 ondeÍ Aantakkinq op het lokale wegennet aan noord en zuid-
DorpsstÍaat zijde van de onderdoorgang, GoWn

2c Viaduct N209 oveÍ Dorpsstraat Aantakking op het lokale weqennet aan noord en zuid-
zijde van het viaduct, G0W-

2d OosteliJke omlelding HazeÍswoude Aanlakking op VooÍweg/0oÍpsstÍaat en huidige N209
Oorp via Middelweg ten noorden van Haterswoude, als GoW*

3a Verblnding NW boomteeltgebied Via Alphen - 0e Schans lt (Gouwelandenlaan) als ETW.
westelijk gebundeld met spoorlijn
indlrect naar N11

3all Verblndlng NW boomteeltgebied Aanpasslng geplande aanslulllng Goudse Schouw - Nl1
westelijk gebundeld met spoorlljn is nodtg, ETW"

diÍect naaÍ N11

lb Verblnding NW boomteeltgebied Tracé langs Compierkade. GoW* (gecombineerd met 1

naar leidsche Schouw ontstaat een doorgaande noord-zuid route aan de west-
zijde van Waddinxveen en Boskoop)

3c VeÍblndlng NW boomteeltgebied Via bestaande viaduct De Schans over N11) en door
westelijk langs de Gouwe via indusuiegebied De schans ll. ETW'

Alphen - De Schans naar N11

4a Extra Gouwebrug zuid DooÍ Gouwebos, bestaande Boskoopse heÍbruq kan
geopend bli.jven oí gesloten worden vooÍ autoverkeeÍ,
GOW"

4b txtra GouwebÍug nooÍd Aantakken op Halve Raak, sluit aan westzijde aan op
lokale wegennet. Bestaande Boskoopse helbrug kan
geopend blijven of gesloten worden voor autoverkeer.

. ETW-
' 6oW: 6ebiedsonlslultingsweg met een ontwerpsnelheid van S0 km/h (bubeko).
' EïW: Frltoegangsweg met een ontwerpsnelheid van eO kn/h (bubeko).

ïabel 3.7: Globale beschrijving van de varianten

ln hooÍdstuk 4 worden de verkeerseíÍecten van de solitaire varianten besproken; in

hooÍdstuk 5 komen combinaties van varianten aan de orde.
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ln dit hooÍdstuk worden de verkeersresultalen van de solitaire varianten besproken. De

vaÍianten zijn hiertoe doorgerekend met het RVMH. De eÍíecten zijn uitgebreid

weeÍgegeven in bijlage 4 (intensiteiten) en bijlage 5 (verkeersafwikkeling). 0e inpassing,

kosten en de milieueÍÍecten van de varianten komen in andere rapporten aan de orde.

4.1 AlternatieÍ 1: Doortrekken Bentwoudlaan

De varianten met de Doorgetrokken Bentwoudlaan hebben specifiek lot doel de

verkeersaÍwikkeling rond de streng Zijde - Roemer - Noordeinde te verbeteren (knelpunt

1) en de verkeersdruk op het Noordeinde te verlichten (knelpunt 8). Voor de Doorgetrok-

ken Bentwoudlaan zijn twee varianten ontwikkeld' een directe verbinding in het ver-

lengde van de Bentwoudlaan (1a) en een indirecte westelijke llgging waarbij de be-

staande percelen minder worden doorsneden (1b).

Verkeersbelasting varianten Verlengde Bentwoudlaan

De vaÍianten trekken de volgende verkeersstÍomen (in mvt/etmaal):

r 1a:11.200;

r 1b:6.000.

De directe verbinding 1a van de Doorgetrokken Bentwoudlaan trekt dus bijna twee keer

zoveel verkeer dan de meer indirecte verbinding 1b.

VerkeerseÍÍecten varianten DooÍgetrokken Bentwoudlaan

ln tabel 4.1 zijn de verkeerseÍÍecten van de varianten 1a en 1b opgenomen, bijlage 4

bevat een uitgebreide l'rjst met locaties.

Beoordeling
varianten

4

quirk scan N207-zuid 18
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weq referentie variant la vaÍiant 1b

Zijde oost (HeÍbrug)

ZiJde midden oost (Torenpad - Boezemlaan)

Ziide mídden west (spoor)

Zijde west (Noordeinde - Roemer)

Passage N209 Hazerswoude Dorp zuid

Passage N209 Hazerswoude DoÍp noord

Noordeinde (noord)

N207 (Boskoop - Halve Raak)

N207 (Eoskoop - Waddinxveen)

Bentwoudlaan ('Íase 1')

17,500

17.000

15.400

17.300

12.600

19t500

13.400

20.400

17.700

6.700

16.800

16.000 (-óvo)

14.ó00 (-50/o)

11.900 G31o/o)

13.800 (+100/o)

21.ooo (+go7o;

i.óoo (-43q0)

19.700

16.300 (-80/o)

11.300 (+700/o)

17.200

16.800

15.300

12.800 C260/0)

13.300 (+60ó)

20.300

9.800 (-27q0)

20.000

17.100

9-500 (+42V0)

label 4.1: Efleden van de varianten in verkeersinlettsiteiten (mvt/etmaaf , bron RVlvlH)

Door deze varianten neemt het verkeer op de Bentwoudlaan (zuidelijk deel) Íors toe; de

vaÍianten trekken veel verkeer van het Noordeinde en het westelijk deel van de Zijde.

Beoordeling verkeersaÍwikkeling

ln bijlage 5 zijn de eÍfecten op de verkeersaíwikkeling van de knelpunten opgenomen.

De eííecten op de knelpunten zijn:
'1. De varianten 1a en 1b zoÍgen voor een Íorse aÍname van verkeer op de streng Zijde

- RoemeÍ - Noordeinde, waardoor aÍwikkelingsknelpunten hier worden opgelost

(**).
2. 0p de N207 bij de Boskoopse HeÍbrug geeÍt variant 1a vrijwel geen verandering (0);

in variant 1b is er een lichte toename van incidentele congestie aan zuidzijde van de

HeÍbruq (0/-).

3. 0p de Passage N209 Hazerswoude Dorp nemen de knelpunten met de verkeersaí-

wikkeling toe in beide varianten (-).

4. op de zijde nemen de lC-waarden in beide vairanten heel licht aÍ (30/o respectievelijk

20lo), maar dit geeÍt geen merkbaar verschil in de verkeersaÍwikkeling:0.

Beoordeling bereikbaarheid GreenpoÍt noordwest
5. Met de Verlengde Bentwoudlaan verbetert de bereikbaarheid van het boontteeltge-

bied iets in variant 1a: het hoofdwegennet aan de zuidzijde wordt beter bereikbaar

(0/+). ln variant 1b is de route indirect en daardoor is de meerwaarde voor de

GÍeenport noordwest minder: 0.

Beoordeling leeÍbaarheid

6. 0p de zijde (oost en midden) geeÍt vaÍiant 1a een lichte aÍname van de veTkeersin-

tensiteit; deze verandering is echter kleiner dan 100À en wordt daarom neutraal (0)

beoordeeld. De eíÍecten van variant ib zijn hier niet merkbaar.

7. Va[iant la en -in iets mindere mate ook 1b- geeÍt een toename van de verkeersdruk

op de Passage N209 Hazerswoude Dorp: deze toename is groter op het zuidelijk

Van de gÍoteÍe verschuivingen (>50/o en > 500 mvt/etmaal) is in deze en soortgelijke tabellerr
de procentuele verschuiving aangegeveÍr.
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deel dan op het noordelijk. Hierdoor neemt de leefbaarheid hier iets aÍ. Overigens is

de toename van het verkeer op de passage ten gevolge van 1a of lb maar een Írac-

tie van de autonome toename: 4olo tot 100/o versus 490/0.

Voor het Noordeinde (noord) moet bedacht worden dat de verkeersintensiteiten
autonooÍn fors groeien van 9.200 naaÍ 13.200 mvt/etmaal (+4390). Met variant 1a

komt de intensiteit op het Noordeinde onder hel huidiqe niveau en met variant 1b is

dat iets hoger. Dit betekent dat in variant 1b de geconstateerde knelpunten niet
worden opgelosl: het Noordeinde houdt de intensiteiten van een gebiedsontslui-

tingsweg (r s.ooo mvt/etmaal). maaÍ met aanvullende, verkeersremmende maat-
regelen (of een vrachtwagenverbod) is dat in vaÍÍant 1a waarschijnlíjk wel mogelijk
de knelpunten volledig op te lossen (+/++). Dit wordt in het volgende hooÍdstuk ver-
kend met een aantal lokale maatregelen,

Beoordelin g varianten Doorgetrokken Bentwoudlaan
Tabel 4.2 bevat een overzicht van de beoordelinq van de varianten 1a en 1b.

varlant 1a vaÍlant 1b

1. Verkeersaíwikkeling Zijde - Roemef - Noordeinde

2. VerkeersaÍwikkelinq N207 bij Boskoopse Hefbrug

3. Verkeersaíwikkeling Passage HazeÍswoude Dorp

4. VerkeersaÍwlkkelino Ziide

5. Bereikbaarheid 6reenDort Bosko00 NW ol,

item

++

0

++

ol--

0

0

6. teeÍbaarheld Zijde

7. Leefbaarheid op de passage Hazeíswoude Dorp

8. [eeÍbaarheld Noordelnde

0

+l++

0

0tot-
+

label 4.2, beoordeling varianten la en íb

4,2 Alternatief 2: Passage Hazerswoude DoÍp

SpeciÍiek voor de passage Hazerswoude zijn vier varianten ontwikkeld:
r Za. NZ09 in een korte tunnelbak onder de Dorpsslraat;

r 2b. N209 in een lange tunnelbak onder de DoÍpsstraat;

r 2c. N209 op een viaduct over de Dorpsstraat en

r 2d. N209 wordt via een oostelijke omleiding onr de kern Hazerswoude Dorp geleid

De verkeerseííecten van de varianten 2a, 2b en 2c zullen onderling weinig verschillen en

daarom wordt in deze paragraaÍ alleen de verkeersresultaten van 2b en 2d gepresen-

teerd. Bij deze varianten is overigens de vraag hoe met het huidige vrachlautoverbod op

de Dorpsstraat oost wordt 0mqeqaan.

Bij variant 2d wordt de snelheid op de huidige N209 teruggebracht naar 30 en 60 km/h
voor de delen binnen respectievelijk buiten de bebouwde kom.
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VerkeerseÍíecten varianten passage Hazerswoude Dorp

De vaÍianten 2b en 2d zijn alleen in combinatie met andere varianten doorgerekend, de

varianterr 1a (Doorgetrokken Bentwoudlaan) en 3a ("Roemer noord"). ln tabel q.5 worden

deze eÍfecten vergeleken, zie Íiguur 4.2. Teneinde de efÍecten van de varianten 2b en 2d

te kunnen bepalen de eíÍecten van 1a+3a opgenomen. DÍt betekent dat de eÍfecten van

2a en 2b indicatief zi,jn.

1a+3a 2b" 7d'

1. N209 ruid

2. N209 noord

3. HWD DorpsstÍaai oost (winkels)

4. HWD DoÍpsstÍaat oost (kerk)

5. Voorweq

6. HWo DoÍpsslÍaai west

7. N455 H'veenseweg oost

8. N209 H'veenseweg west (Hst)

9. Tunneltrafect (2b)

10. lokale aanslultlng zuid
(bovengronds)
t1. lokale aansluiting noord
(bovengronds)

12. omlelding zuid (2d)

13. noord

Roemer (ruld)

Parklaan

Ioete

laag Boskoop

Noordeinde (noord)

Bentwoudlaan (fase 1)

Zljde west

Ziide oost (HeÍbruq)

N2o7 (Boskoop - Halve Raak)

12.600

'19.500

5.000

2.600

1.800

8.700

15.400

17.300

4.000

2.400

700

ó00

11.200

6.700

17.300

17.500

20.400

17.700

13,400 (+60/o)

21,400 (+100/o)

6.400 (+280/o)

3.000 (+150/o)

1.700

8.700

16.100 (+507,)

16.200 (-60Á)

5.400 (+3$07")

1.900 (-210lo)

2.800

(+3000/o)

700

7.e00 (-40v0)

10.800 (+$go7o)

12.000 (-31q0)

14.900 (-1sv")

18.900 (-70lo)

15.800 (+250ó)

22.800 (.1+70/o)

6.100 (*2ó%)

2.900

1.800

8.700

17.100 (+llo7s)

17.500

13.700

2.100

9.100

5,300 (+330À)

1.e00 C2lqo)

2.700 (+2850/0)

21.600 (+1'l{s)

6.200 (+l{o7o)

2,7i0

4.200 (+1330701

8.500

15.200

14,500 116o/o)

1.800

8.900

11.700

13.800

7.000 (+/Jo7d

1.900 ('21q0)

2.400 (+1460701

600

7.e00 ('40v0)

1 1..100 (+$5070)

12.300 C29Vo)

14.700 (-16q0)

18.500 Cgo/o)

700

7.e00 (40v0)

11-700 (+750/0)

12.900 (+25olo)

14.100 cgvo)

17.900 (-120/o)

15.900 16.000

"' Varianlen zijn beide doorgerekend in comhinatie met la en 3a, verandering in 0/o

len opzichter van la+3a; te besrhouwen als indicatieÍ

rabel 4.3: EfÍeclen van de varianten in verkeersfuttensileiten (mvt/etmaal, bron RVMH)

Quick scan N207-zuid 71



nnL

DorÍrrrlrarr

Figuur 4.1: Globale ligging varianten 2b (tunnelbak) en 2d (onleiding) en de intensiteirs-
punlen

Door de aanleg van de varianten 2b en 2d verdwijnt de drukke passage van het door-
gaande verkeer op de N209 die de kern van Hazerswoude Dorp in tweeën deelt. Het is
echter niet zo dat de huidige passage daarmee rustig wordt: het lokale verkeer (van en
naar HazeÍswoude Dorp blijft van de huidige passage bovengronds gebruik maken. Dit is
vooral merkbaar op de noordelíjke aantakking. tabel 4.4 bevat daarvan een overzichl.

huldlq 2011 teÍerentle 2b íl.c.m. la en 3a) 2d la en 3a)
Passaga tuld 8.400 12.600 2,100 (-83qb) 1.S00 (-850/0)

Passaqe noord 13.300 19.500 9.100 (.S%l 8.90b (.S,to/r)

label 4.4: lntensiteiten bovengrond op het huidtge tracé vdn de N20g

De varianten zb en 2d geven een Íorse reductie van hetverkeer op het bovengrondse
tracé van de huidige N209 binnen de bebouwde kom van Hazerswoude oorp. óit geldt
vooral voor het zuidelijk deel. voor het noordelijk deel van de passage blijven er Íorse
verkeersstromen ovel deze zijn ongeveer een derde deel lager (-33%) ten opzichte van
de huidige situatie. Dit is vríjwel allemaal verkeer met een herkomst of bestemming in
de kern. Deze stromen zijn zo hoog dat hier een weg met een verkeersfunctie (gebiedr
ontsluitin gsweg) nodig blijÍt.
voorts nemen in de varianten de intensiteiten op de Dorpsstraat oostjuist toe. Hierdoor
ovetstijgt de intensiteit op de Dorpsstraat oost (winkels, punt 3) de algemeen gehan-
teerde grenswaarde voor een erÍtoegangsweg.
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Aanbevolen wordt om bij de nadere uitwerking van de maatregelen de wegenstructuur

veÍdeÍ te optimaliseÍen. 0pties daarvoor zijnr

r het schrappen van de huidige Nz09 zuid in vaÍiant 2d.Overigens kan dit elders in

Hazerswoude DoÍp een toename van veÍkeer betekenen;

r de Dorpsstraat oost geen aansluiting geven op de omleiding (2d) oÍ de doorgang op

de Dorpsstraat oost verder belemmeren (2b en 2d), zodat er zich hier geen Íegionaal

verkeer aíwikkelt.

Mede door de aanleg van een tunnelbak in Hazerswoude (2b) oÍ een oostelijke

omleiding van de N209 (2d) zal de N209 meer verkeet gaan trekken, echter een deel van

dit extra verkeer kan op het conto van'la (de verlengde Bentwoudlaan) worden

geschreven. Hierdoor zal de N209 (incidentele en sgms structurele) knelpunten in de

verkeersaÍwikkeling krijgen. Deze knelpunten liggen echter op ander locaties dan in de

ReÍerentiesituatie: verder van de woonkern: bii de aansluiting op de N11 en de aantak-

king op de Hoogeveenseweg. Aanbevolen wordt hier in het vervolg meer aandacht aan

te bestedert.

ln variant 2d klijqt rle Voorweg (punt 5) meeÍ een verkeersÍunctie, maar ondanks een

gÍote procentuele groei (1330ó) blijÍt deze weg, met een intensiteit van 4'200

mvt/etmaal, een erÍtoegangsweg. wel krijgt deze weg een lunctie in de ontsluiting van

het boomteeltgebied en het PTC+errein; dit zal betekenen dat het aandeel vrachtverkeer

hier Íors zal zijn. Voor variant 2b wordt dit niet waaÍgengmen, maat het risico bestaat

Wel.oit zou een toename van verkeer op de Dorpsstraat oost betekenen, hetgeen

onwenselijk lijkt.

Gezien de opmerkingen ovet de varianten verdient het aanbevelinq deze nader te

optimaliseren. gok kunnen de varianten negatieve eííecten hebben op de aantakking

van de toe- en afÍitten van de N'l'l op de N209. Dit ligt echter buiten het bereik van het

veÍkeersmodel, zodat hier geen uitspraken over gedaan kunnen worden'

Beoordeling verkeersafwikkeling

Bij de begordeling van de solitaire varianten 2b en 2d nroet terughoudendheid worden

betracht, want deze vaÍianten zijn alleen in combinatie met andeÍe maatregelen ('ta)

doorgerekend. DaaÍOm worden hier alleen beoordelingen opgenomen die met enige

zekerheid aan de betreÍfende varianten kunnen worden gekoppeldt
.t. 

EÍíect verkeersaÍwikkeling streng Zijde - Roemer - Noordeinde: waarschijnlijk een

lichte toename van verkeer in 2d, dus een lichte verslechtering van de verkeersaf-

wikkeling. Vrijwel neutraal bij 2b.

2. Waarschijnlijk geeÍt 2d een lichte verbetering op de verkeersaÍwikkeling op de N207

bij de Boskoopse heÍbrug; 2b is vrijwel neutraal.

3. De verkeersaÍwikkeling op de N209 bij de kern Hazerswoude Dorp verbetert in beide

varianlen, maar dit geeít knelpunten op enige aÍstand van de kern, vooral bij 2d. Per

saldo is dit een gelijkwaardige score bij 2b en een verslechterinq bij 2d

4. Zijde oost is nauwelijks eÍÍect merkbaar in variant 2a en een licht positieí eÍíect in

2d.
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Beoordeling bereikbaarheid GÍeenpoÍt Nw
5. ln variant 2b (tunnelbak) verandert de bereikbaarheid van het boomteeltgebied

Boskoop noordwest niet wezenlijk, ervan uitgaande dat het huidige verbod voor
vrachtauto's in de Dorpsstraal gehandhaaÍd bliiÍt (0). ln variant 2d (omleiding) is wel
sprake van een grote verbetering: via de Voorweg en de omleiding Hazerswoude

DoÍp ontstaat er een korte en hoogwaardige verbÍnding met de Nl1. Hiermee zijn de
knelpunten in de bereikbaarheid van GÍeenport noordwesl opgelost (++).

Beoordelin g leeÍbaarheld
ln tabel 4.5 zijn de intensiteiten op de traiecten met leefbaarheidsknelpunten
0pqenomen.

l{eo ReÍ 1a+3a 2b (+1a+3a) 2d (+1a+3a)

zude oost (HeÍbrug) 17.500 14.900 f1sq0) il.700 C1óvo) 15.100 (-14v0)

Zljde midden oost 17.000 14,S00 fl3oft) 14.800 (-13ry0) iS.ooo 1-aol,1

Zijde midden west (spoor) 15.400 13.600 (-tzvo) 13.e00 (-10q0) 14.400 (-óo/o)

Passage N209 HWO zuld 12.600 13.400 (+(o7q) 2,100 (.830/0) {.soo (.aeqo)

Passage N209 HWD noord 19.500 21.400 (+19010; 9.100 (-530/0) A.900 (-S4vo)

Noordelnde (nooÍil 13.400 2.900.(-41010) 7.900{i4ilÀ}. +,900 f41o/ol

Figuur 4.5: etmaalintensiteiten op tniecten met leefbaarheidsknelpun ten
(fo t.o.v. variant la+3d)

6. VooÍ wat betreft de Zijde oost geeÍt alleen 2d geeÍt een merkbaar efÍect op intensi-
teiten op de Zijde oost; dit eífect is maar klein, zodat dít níet een positieve beoorde-

ling resulteert.

7. Beide vaÍianten hebben een positieÍ eÍíect op de omvang van het verkeer dat bo-
vengronds door de kern van Hazerswoude Dorp gaat, echter in beide gevallen blij-
ven nog wel ongeveer 9.000 mvt/etmaal bovengronds over op de noordelijke aan-
takking en daarmee is het nog geen erÍtoegangsweg. Beide varianten krijgen een
positieve (+) beoordeling.

8. Er is geen merkbaar eÍÍect van beide varianten op het Noordeinde.
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overzicht beoordeling varianten Passage Hazerswoude Dorp

Aangezien deze varianten alleen in comblnatie zijn doorgerekend worden de eÍíecten

van de varianten aÍzonderlijk hier ingeschat op basis van de andere berekeningerr.

item 2b tunnel 2d omleidino

1. VerkeersaÍwikkeling Zíde - RoemeÍ - Noordeinde

2. VerkeeÍsaÍwikkellng N207 biJ Boskoopse Hefbrug

3. VerkeersaÍwikkeling Passage HazeÍswoude DoÍp

4. VerkeersaÍwlkkellno zllde oost

o/-
ol*

ll+

5. Bereikbaarheld GreenDoÍt Boskoop NW 0 ++

6. LeeíbaaÍheid zijde oost

7, LeeÍbaaÍheld passage HazeÍswoude 0orp

8. LeeÍbaarheld Noordeinde

label 4.6: beoordeling varianten 2

Het totaal overziend geeÍt de omleiding Hazerswoude 0orp (2d) meer positieve eÍíecten

dan een tunnel (2b).

4.3 AlternatieÍ 3: Greenport Boskoop Noordwest - N11

Teneinde het boomteeltqebied Boskoop Noordwest aan te sluiten op de N11 zijn een

aantal varianten ontwikkeld:

r 3a: trace wordt strak gebundeld met de spoorlijn Alphen a/d Rijn - Boskoop

(westzijde). De variant heeÍt een indirecte aansluiting via het bedrijventeÍÍein De

Schans ll (Gouwelandenlaan). De rijafstand over het bedrijventerrein tot de aansluitinq

op de N11 is ciÍca 850 m.

r 3all: idem, maar deze variant buigt aan de noordzijde van het zaans Rietveld aÍ van

het spoor en krijgt een directe aantakking op de zuidzijde van de (toekomstige)

ongelijkvloerse aansluiting van de Goudse 5chouw op de N11. Voor de verbinding met

de noordzijde is de aantakking indirect en is een keerbeweging op een rotonde nodiq

(omrijaÍstand 300 a 400 m),

r 3b: €en westelijk variant nret een directe verbinding van het boomteeltgebied naar

het qelijkvloeÍse kruispunt Leidse Schouw- N11. Deze verbinding is getoetst als

regionale verbinding.

r 3c: tracé aan de westzijde van de Gouwe, die via het bestaande viaduct De Schans via

het gelijknamige bedrijventerrein indirect aansluit op de N11. De rijaÍstand over het

bedrijventerrein tot de aansluiting op de N11 is circa 2700 m.

0e vaÍianten 3a, 3all en 3c zijn lokale verbindingen met een ontwerpsnelheid van

60 km/h; 3b een regionale verbinding een ontwerpsnelheid van 80 km/h.

Zie Íiguur 4.2 en 4.3 voor het tÍace van de varianten.

0

+

0

0

+

0
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Figuur 4.2: varnnten 3a en 3ail. De vartbnlen verschillen in de aanrakking op de Nfl

Figuur 4.3: variant 3b (regionale verbinding) en 3c (oostelijk van de spooilijn)

Qui(k scao N207-zukJ
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[okale oÍ regionale verbinding

Het is mogelijk hier te kiezen vooÍ een regionale verbinding. Dit betekent:

r aansluiten op de Verlengde Bentwoudlaan;

r aanleg als gebiedsontsluilingsweg (v = S0 km/h);

I directe aansluiting oP de N1l.

Variant 3b is een regionale verbindinq. De andere vaÍianten 3a, 3all en 3c zijn lokale

verbindingen, die tot doel hebben een korte verbinding te bieden van het noordwestelii-

ke deel van de Greenpott naar de N11 geen doorgaand noord-zuid verkeet te.

Verkeersbelasting varianten GÍeenpoÍt Boskoop NW

De verkeersbelasting van de varianten is (in mvt/etmaal):

r 3a: 3.000

r lb: 13,000

r 3all: 4.800

r 3(: 2,200

EÍ is een relatie tussen de omvang van het verkeer dat de nieuwe verbinding lrekt en de

directheid van de aantakking op de N11. DaaÍom trekt variant 3all het meeste vetkeer'

Overigens ziln de intensiteiten die de varianten trekken in absolute zin beperkt vart

omvang en past dit prima bii een erÍtoegangsweg.

Verkeerseífecten varianten GÍeenport Boskoop NW

De eÍÍecten van de varianten wegen in de omgeving zijn weergegeven in tabel 4.7

3a 3all varlant 3c

15.600 -110/o) 14.500 16.000

ziJde (spoor)

zijde (N'einde - Roemer)

t,loordeinde (noord)

N207 (Alphen - Boskoop)

Passage N209 HWD zuid

17.500

15.400

17.300

13.200
20.400
12.600

i9,500

14,400 (-6vo)

17J00
13.700

19.700

12.300

14.900

14.600 (-160/o)

14.600
14.400 t6qo)

16.600
13,700

18.e00 (-7%)

11.800 f69o)
18.

14.800

17.500
'13.600

20.100

12.400

19.100

7.800
15.900

8.200

C41oio)

c22ryo)
(-6svo)

Parklaan

Ioete
l-aaq Eoskoop

4.000

2.400
700
600

2.100 f12o/o)
2.400 (+l4go7o1

600

(*5s 4.600
(+2800/o)

1,900 f2190) 2.200 2.200

1.000 4,000 (+4700/o) 1500 (+135%)

900 500 1.100 í+8lo/o)

tabel 4.7: Verkeerselíecten van de varianten op relevante wegen 2022 (RVlnH)

Van de varianten heeÍt de nieuwe regionale verbinding 1a + 3b in het verlengde van de

Bentwoudlaan naar de Nl1 de grootste eÍíecten, vooral op de parallelle noord-zuid ver-

bindingen. Zo'n nieuwe regionale verbinding trekt verkeer van de N207: 22010, de N209:

220/o tot 650/o en het Noordeinde: 410/0. Ook is er een Íorse aÍname op het westelijk deel

van de Zijde. Deze variant geeÍt ook de nodige verschuivinqen van intensiteiten op lokale

wegen, zoals bijvoorbeeld de Roemer.
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De eÍíeclen van de andere varianten zijn aanzienlijk bescheidener. Variant jall neemt
een kleiner deel van de verkeersÍunctie van de HeÍbrug en de N207 over: circa 17% en
70/0, Derc eíÍecten zijn in de andere varianten nog kleiner oÍ bijna niet merkbaar.
Veel van het verkeer over de nieuwe verbinding gaat ook via de Roemer en de Loete:
hoewel de verkeersgroei relatieÍ groot is (tot maximaal 5g0/o en 470oto) ziin de groeic'rjÍers
absoluut beperkt: beide wegen kunnen het karakter blijven houden van een erÍtoe-
9angsweg.
De oostelijke ligging van de verbinding (variant 3c), die tevens ook de grootste omrij-
aÍstand geeÍt op het Alphense bedrijventerrein, trekt het minste verkeer en heeÍt ook de
minste eÍÍecten op het overige wegennet. Er is in deze variant alleen efÍect merkbaar op
de Heíbrug (-90lo) en de Roemer (+150/o). De Loete krijgt wat meer verkeer te verwerken
in variant 3c, rnaar ook hier zijn de absolute efÍecten beperkt.

Geconcludeerd kan worden dat de varianten 3a,3all en ic vooral een ontsluitende Íunc-
tie hebben voor de GÍeenport, in paragraaf 5.1 woÍdt hier voor variant 3a een nadere
analyse voor uitgevoerd. wel zijn er eÍÍecten op het aansluitende wegennet, zoals bii
voorbeeld de Roemer. De combinatie 1a+3b vormt een regionale weg door het gebied,
die een deel van de funrtie van de N207 en N209 oveÍneemt. Dit woÍdt onwenselijk
geacht en daarom is de beoordeling van deze variant niet verder meegenomen.

Beoordeling verkeersafwikkeling
1. De varianten 3a,3al en 3c geven een lichte verbetering van de verkeersafwikkeling

op de streng Zijde - Roemer - Noordeinde: 0/+.
2. Alle varianten geven een lichte verbetering van de verkeersaÍwikkeling op de N207

aan de noordzijde van de aansluiting Boskoop en een lichte verslechtering aan de
zuidzijde. Per saldo is de beoordelinq neutraal: 0

3. 0e verkeersaíwikkeling op de N209 bij de kern Hazerswoude Dorp is in alle varian-
ten vergelijkbaar met de ReÍeÍentiesituatie: 0.

4. ln alle varianten verbetert de verkeersaÍwikkeling op de Zijde oost: +.

Eeoordeling bereikbaarheid GÍeenpoÍt noordwest
5. ln alle varianten krijgt de GreenpoÍt Boskoop noordwest een extra verbinding met

de N11. Deze verbeteÍing is het gÍ00tst in variant iall, want daarbij is de omrilaÊ
stand het geringst: ++. in vaÍiant 3c is de omrijaÍstand is het grootst (2700 m); deze
variant wordt daarom op dit punt beoordeeld met +. variant 3a heeÍt een omrijaí-
stand van 850 m en neemt een middenposítie in; +/++.

Beoordelin g leeíbaarheid
ln tabel 4.7 zijn de intensiteiten op de trajecten met leeÍbaarheidsknelpunten opgeno-
men.

6. voor wat betreÍt de zijde geeÍt variant 3a een aÍname van 6010 tot l1o/o: dit is een
lichte verbetering 0/+. In varianl 3all is ditTo/o tot l7olo: ook 0/+. ln 3c is de afname
lager: niet merkbaar tot -90lo: dit wordt neutraal beoordeel 0.

7. ln alÍe varianten zijn de eÍÍecten op de passage N209 HazeÍswoude Dorp te gering
om te spreken van een merkbaar posilief eÍÍect: 0.

8. ook op het Noordeinde heeÍt geen van de varianten een merkbaar positief eÍÍect: 0.

Quick scan N207ruid
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overzicht beoordeling varianten Greenport Boskoop NW

ln tabel 4.8 is de beoordeling van de varianten 3a, Sall en 3c opgenomen

3a 3rItem

1. VerkeersaÍwikkeling Zlide - Roemet - Noordeinde

z. VetkeersaÍwlkkellng N207 bij Boskoop

3. Verkeersafwikkeling Passaqe Harerswoude DoÍp

ol,
0

0

+

ol*
0

0

+

ol*
0

0

+
4. Ziide oost

5. Bereikbaarheld 6ÍeenDort Boskoop NW +

6. leeÍbaaíheid zljde

7. LeeÍbaarheid op de passage Harerswoude Dorp

8. Noordeinde

fabel 4.8: Beoordeling varianlen 3

Geconcludeerd kan worden dat de varianten 3a, 3all en 3c alleen verkeerseÍlecten heb-

ben op de bereikbaatheid van het Greenport Boskoop noordwest en de Zijde. Hier is het

efÍect van de meest directe vetbinding,3all, het grootst en van de andete varianten

minder.

4.4 Varianten 4: Extra Gouwebrug

Er is een nieuwe noordelijke en zuidelilk Gouwebrug onderzocht in twee varianten: met

openhouden en met het aÍsluiten van de huidige Boskoopse uefbrug voor het auto-

verkeer. Zie figuur 4.4 en 4.5.

Figuur 4.4: VaÍianl 4a en 4att, nieuwe zuideliike 6ouwektuising als 60W

+l++

ol+

0

0

o/"
0

0

0

0

0
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Figuur 4,5: Variant 4b en 4bll, nieuwe noordelilke Gouwekruising als ffW

Een verschil tussen de varianten is dat voor de nieuwe zuidelijke Gouwekruising níeuwe

inÍrastructuur is aangelegd aan de westzijde van de Gouwe. De níeuwe noordelijke

Gouwekruising sluit aan op de bestaande inÍrastructuur aan de noordkant van Boskoop.

Hier kan uiteraard ook een andere keuze in worden gemaakt.

Vanwege de grote budgetten, die met een nieuwe oeververbinding is gemoeid, is er bij

de zuidelijke varíanten vanuit gegaan dat van de doorgetrokken Bentwoudlaan (variant
'la) alleen het noordelijke deel wordt aangelegd. Bij de noordelijke varianten blijÍt de

doorgetrokken Bentwoudlaan geheel afwezig.

VerkeerseíÍerten varianten

De verkeersbelasting van de nieuwe oeververbinding is als volgt:

heÍbruq toeqankeliik heÍbruq aÍqesloten

Zuidelijke Gouwekruising

Noordelilke Gouwekuisinq

8.800

2.500

18,100

11.200

ïabel 4.9: Verkeersintensileiten (nvl/elmaal) op de nieuwe Gouwekruising (RVilH)

De nieuwe noordelijke Gouwekruising trekt, bij het toegankelijk laten van de huidige
HeÍbrug weinig verkeer; de bestaande heÍbrug ligt voor de meeste verplaatsingen

gunstiger.

Aanleg van een nieuwe Gouwekruising, zeker als in combinatie daarmee de huidiqe

hefbrug wordt aÍgesloten, geeft grote verschuivingen van de verkeersbelasting op het

wegennet Boskoop en in de omgeving (Waddinxveen).

De zuidelijk Gouwekruising ontlast tevens de Waddinxveense HeÍbrug en heeÍt positieve

eÍfecten op de verkeersaÍwikkeling. Door het achterwege laten van de doorgetrokken
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,t'

i:"

I'
r:i

1

l,
il

!,

t

qui(k scan N207-zuid 30



HlTL

Bentwoudlaan geven de andere varianten juist een extra druk op de Waddinxveerrse

HeÍbrug.

Zuldel Noord

Ref 4b HeÍ 4bll HeÍ dicht

Zijde oost HeÍbÍug

Ziide spoor

Zijde (Roemer)

Noordelnde noord

Noordeinde ruid

N209 Pàssage HWD

RelJeÍskoop

Parklaan

17_500

15.400

17.300

13.400

13.500

12.600

6.300

2.400

15.600 (-110/o)

14.400 (-60lo)

15.900 t8ryo)

13.500

12.200 (-100/o)

12.300

6.000 t5qo)
1.700 (-290/o)

0

8.200 (-470lo)

14.ó00 (-1óo/o)

13.300

13.700

12.600

3.400 (-46ryo)

5.600 (+1330701

4.300 7.000

fabel 4.10: Verkeerseffeclen (mvt/etnaal) van de nieuwe Gouwekruising (RVlvlH)

Alle varianten laten grote verschuivingen zien van verkeersslromen in de kern varr Bos-

koop. Deze verschuivingen zijn het grootst als de huidige Boskoopse HeÍbrug wordt

aÍgesloten voor het autoverkeer.

Eeoordeling verkeersaÍwikkeling
'1. De knelpunten in de verkeersaÍwikkeling op slreng Zijde - Roemer - Noordeinde:

worden opgelost in 4a en 4all (++)r de situatie verbetert ín 4bll (+) en verbel,ert licht

in 4b (o/4.
2. Door de nieuwe Gouwebruggen verschuiven de knelpunten in verkeersaÍwikkeling

op de N207. Per saldo treedt een verbetering op in 4bll (+), een lichte verbetering in

4a (0/+), geen verbetering in ab (o) en een lichte verslechtering in 4alt. De eÍÍecten

zijn met optimalisaties te verbetererr.

3. 4a en 4all hebben slechte respectievelijk f) zeer slechte eÍÍecten fJ op de ver-

keersaÍwikkeling op de N209 bij de Hazerswoude DoÍp. ln de andere varianterr eijn

de eÍíecten nauwelijks merkbaar (0).

4. Alle varianten hebben goede eÍÍecten op de verkeersaÍwikkeling op de Zijde oost. ln

de varianten, waarbil de heÍbrug is aÍgesloten (4all en 4bll) zijn de eÍfecterr ui-

teraard zeer qoed (++).

Eeoordeling bereikbaarheid GreenpoÍt noordwest

5. ln de vaÍianten 4b en 4bll krijgt de GreenpoÍt Boskoop noordwesl een korte nieuwe

verbinding met de N11, waardoor de knelpunten zijn opgelost (++), Voorwaarde is

wel dat het wegennet de voertuigen goed kan verwerken. tn 4a en 4all wordt wel

een nieuwe oeverkruising aangelegd, maar deze is zuidwaarts gericht. 4a wordt licht
positieÍ beoordeeld omdat de bestaande brug open blijÍt (0/+);4alt neutraal.

4a Heí oDen 4all HeÍ dicht

13.700 c22oio)

11.900 f23o/o)

10.400 ('40q0)

5,500 (-59V0)

14.700 (+!o7n)

13.300 (+6%)

5.400 (-140/o)

2.300

3.800 (+27ry0)

0

11.000 (-290lo)

8.000 (-540lo)

8.100 t40qo)
14,000

11.900 (+lqo/o)

3,300 ('480/o)

1.300 (-460/o)

4.500 (+500/o)
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Beoordeling leeíbaarheld
ln tabel 4.to zijn de intensiteiten op de trajecten met reeÍbaarheidsknerpunten opgeno-
men.

6. De verkeersintensiteit op de zijde neemt Íors aÍ in de varianten 4àll en 4bll: ++. ln
variant 4a is de aÍname behoorlijk (+) en in Ab licht (0/+)

7' Variant 4a en 4alr zorgen voor een richte (0/J respectieverijk behoorrijke toename
(') van verkeer over de passage N209 Hazerswoude DoÍp. rn 4b en 4bil zijn nauwe-
lijks eÍíecten merkbaar (0)

8' lrr 4a en 4ail wordt het meest noorderijke deer van de Verrengde Bentwoudraan
aangelegd. Dit geeÍt een Íorse reductie op het Noordeinde (ueide ++, respectieverijk
+), ln de andere varianten is geen eíÍect merkbaar (o).

Overzicht beoordellng varianten GÍeenport Boskoop NW
ln tabel 4.11 is de beoordeling van de varianten 4 opgenomen.

1. Verkeersaíwíkkeling ZÍjde - RoemeÍ - Noordeinde

2. VerkeersaÍwlkkeling N20t bI Boskoop

3. VerkeersaÍwlkkeling passage Hazerswoude DoÍp

d-

e. LeeÍbaarheÍd Zfde

7. leeÍbaarheid op de passage Hazerswoude Doíp

8. Noordelnde

ïabel 4.íl: Beoordelhg varianten 4

++

ol*-

0

+

++

o/-

++

ol,
0

+

+

+

0

++

0++

+Í

++

+

o/-
++ +

++

0

0

o/*

0

0
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tlit het vorige hooÍdstuk is duidelijk geworden dat door de diverse doelstellingen varr dit

project er niet één maatregel is, waarmee alle knelpunten kunnen worden opgelost.

Daarom is vervolgens nagegaan oÍ de knelpunten dooÍ een combinatie van maatregelen

kunnen worden oPgelost'

De ofbouw van dit hooÍdstuk is dat van klein naar groot wordt getedeneerd: eeÍst woÍdt

nagegaan oÍ een combinatie van een beperkt aantal maatreqelen de knelpunten oplost,

alvorens meeÍ maalÍegelen te nemen.

Voo[ een toelichtinq op een deÍinitie van de maatregelen wordt vetwezen naar het voti'

ge hooÍdstuk.

5.1 Combinaties la en 3a

De combinatie van 1a+3a bevat de Doorgetrokken Bentwoudlaan (1a) en een verbinding

tussen de GÍeenport noordwest en de N1'1. gedeeltelijk via bestaande wegen, westeliik

langs het spooÍ en via het bedrijventerrein De Schans ll in Alphen a/d Rijn (3a).

Verkeersbelasting

De verkeersbelasting van de verlengde Bentwoudlaan (1a) is 11.500 mvt/etmaal; voor de

verbinding 3a is dit 3.200 mvt/etmaal. Ter vergelijking is in tabel 5.1 de verkeetsbelasting

van deze verbinding in verschillende varianten weergegeven'

varlant verl. gwL weq Greenoort noord

1a

3a

11.100

n.v.t.

n.v.t.

2.900

11.500 3.200la+ta

1a+2d

1a+3a+2b

'la+3a+2d

12.600

11.900

12.700

n,v.t.

1.000

3.000

label 5.1: Verkeersbelasting (mvt/etm) van la en 3d in de verschillende varianten

(RVtv,H)

Combinatie van

va Íianten

5
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Op basis van tabel 5.1 kan geconcludeerd worden dat de varianten maaÍ een beperkte

efÍect hebben op de verkeersbelasting van 1a en 3a: maximaal 100À tot 150/0. Dit betekent

dat de diverse maatregelen maar een beperkte invloed op elkaar hebben'

VerkeetseÍÍecte n

ln tabel zijn de verkeersefÍe(ten opgenomen; ter illustratie zijn ook de eÍÍecten van de

aÍzonderlijke varianten 1a en 3a ook opgenomen,

reÍprpntie íe varlant 3a a +1aweo

zijde (oost HeÍbrug)

zljde (spoor)

Ziide (tttoordeinde - Roemer)

N209 Passage Hazerswoude Dorp zuid

N209 Passage Hazerswoude Dorp noord

Noordeinde (noord)

N207 (Alphen' BoskooP)

N207 (Boskoop - Waddinxveen)

Bentwoudlaan (zuid)

Roemer (zuid)

17.s00

15.400

17.300

12.600

19.500

13.200

20.400

17.700

6,700

4.000

2.400

16.600

14.600 (-50/o)

11.e00 t3190)

13.800 (+lgo/o)

21.000 (+8qo)

7.600 t42o/o)

19.700

16.300 (-80/o)

11.300 (+/6076)

4.200

2.100

15.600 f1lVo)

14.400 C60/0)t

17.300

12.3001

19.000

11.700r

'19.700

17.600

6.600

5.100 (+16o7o)

2.100

14.900 (-1s90)

13.600 ('120lo)

12,000 (-310b)

13,400 (+$05)

21.400 (+1090)

7.900 (-400Á)

18.900 c7oÀ)

16.000 f1ovo)

10.800 (+600/o)

5.400 (+35%)

1.900 í-2190)
Parklaan

De combinatievaÍiant 1a + 3a z0Íg vooÍ een kleine toename van de verkeeÍsintensileit op

de Passage Hazerswoude N209. Dit komt door een tweetal tegenslrijdige efÍecten: met

variant 1a neemt de druk op de N209 toe en met 3a neemt deze licht aÍ; per saldo resul-

teeÍf een lichte toename. Dit betekent dat de problematiek op deze plek licht verergert.

Beoordeling verkeersaÍwikkeling

1. De knelpunten in verkeersaíwikkeling op de streng Zijde - Roemer- Noordeinde

wordt in de variant 1a+2a volledig opgelost: ++;

2. De knelpunten op de N207 bij Boskoop nemen in variant 1a+3a licht aÍ: 0/+;

l. Bij de Passage N209 Hazerswoude verslechtert de verkeersaÍwikkeling: -;

4. Op de Zijde oosl neemt de lC-waarde af met onqeveer 200/o; dit qeeÍt een positie-

ve beoordeling: +.

Beoordeling bereikbaarheid

5. De variant 1a + 3a leveÍt vooÍ het boomteeltgebied zowel een veÍbeteíing van de

verbinding met de N11 op, als een velbeteÍing in zuidelijke richting via de ver

lengde Bentwoudlaan. Daarmee zijn de knelpunten opgelost (++)'

lahel 5.2: Elfecten van de varianten in verkeersÍnlensiteiten (mvt/etnaal, bron RVlvlH)
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Beoordelin g leeíbaarheid

6. 0p de oostelijke delen van de zrjde nemen de verkeersintensiteiten aÍ met 12ulo

tol 150/o; dit wordt positief beoordeeld (+).

7- ln 1a+3a neemt het verkeer de passage N209 toe met 60/o tot 100/0 dit wordt be-
oordeeld met -/--.

8. 0p het Noordeinde noord nemen de intensiteiten in 1a+3a met 400/o aí. tr zijn
peÍspectieven om met aanpassing van de weg de intensiteiten verder omlaag te
brengen: +/++.

0verzicht beoordelíng

item 1a 1a+3a
'1. VerkeersaÍwlkkeling Zijde - Roemer - Noordeinde

2. Verkeersafwlkkeltng NZ07 blj Boskoop

3. Verkeersaíwikkeling passage Hazerswoude Dorp

4. oost

3a

+NW

++

0

0

ol*
0

0

+

s.

ol'-

o/,
ol'

0

0

+

++

Ie. I-eefbaarheld Z[de

7. Leefbaarheid op de passage HazeÍswoude DoÍp

8.

ïabel 5.3: Reoordeling rcmbinatievariant la+.la

De combinatie wordt op een aantal onderdelen goed beoordeeld. maar met name de
verkeerssituatie rond Hazerswoude Dorp wordt negatief beoordeeld in deze combinatie-
vaÍiant.

Functie van 3a

De verbinding tussen GÍeenport Boskoop noordwest - N11 is speciÍiek bedoeld voor de
ontsluiting van het betreÍÍende tuinbouwgebied in noordelijke en noordoostelijke rich-
ting. De vraag is of de weg, als ook ra wordt aangeregd, geen paralrelle doorgaande
verbinding vormt. Dit is nagegaan door een zogenaamde selected link te leggen op 3a;
hiermee kan vervolgens worden nagegaan wat de herkomst en de bestemming is van
het verkeer op 3a. Zie Íiguur 5.1.
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Figuur 5.1: Selected link van het verkeer op Ja in de varianl ta+3a (RV/ttH)

Van de 3.200 mvt/etm (1000ó) van veÍkeer dat op 3a rijdt is de herkomsr en bestemming
aan de noordzijde (richting alphen a/d ntln):

r 2.000 mvt/etmaal (630/0) van en naar Alphen a/d Rrjn;

r 600 mvt/etmaal (190/0) van en naaÍ de N1t oost (ri. Bodegraven);
r 400 mvt/etmaal (120/0) van en naar de N207 noord (ri. Schiphol);
r 200 mvt/etmaal (60/o) van en naaÍ de Nlt west (ri. Leiden).
En aan de zuidzijde (richting Boskoop):

r 1000 mvt/etmaal (rtVo)van en naar de kern Boskoop;

r 650 mvt/etmaal (200/o)van en naar het tuinhouwgehied rond Boskoop;
r 600 mvt/etmaal (ruVo) van en naar het tTC/ppC-terrein;

r 500 mvt/etmaal (teVo) doorgaand via de Bentwoudlaan;
r 400 mvt/etmaal (120Á) van en naar de kern Waddinxveen.
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Geconcludeerd kan worden dat ongeveer 400/o van het verkeer 0p vaÍiant 3a een her-

komst ot bestemming heeft in het tuinbouwgebied oÍ het ITC/PPC-teÍreÍn en dus gerela-

teerd kan worden aan het boomteeltgebied.

Aanvullende lokale maatregelen

De qemeente Boskoop heeÍt aangegeven een aantal lokale maatregelen te overwegen,

in aanvullinq op de vaÍiant 1a+3a. Het betreft de volgende maatreqelen:

r De Zijde: verbod voor vrachtverkeet tussen spooÍwegovetgang en Torenpad'

r Het Noordeinde ombouwen naar erÍtoegangsweg, waardoor de maximum snelheid

binnen de bebouwde kom van Boskoop teruggaat naar 30 km/h

r De Zijde wordt 30 km/h tussen brug en Torenpad.

Door deze lokale maatreqelen neemt de intensiteit op het Noordeinde verder aÍ met

ongeveeÍ l0o/0. Wel neemt het verkeer toe in de woonwijken, bijvoorbeeld op de Putte-

laan en Boezemlaan. QOk is er een toename van verkeer op de verlengde Bentwoudlaan

(+1ooÀ).

Door de lokale maatregelen neemt het veÍkeer op de Zijde verder aÍ met 150/o tot 200/0.

Een deel van dit verkeer wijkt uit naaÍ het waddinxveense wegennet en HeÍbrug; hier

neemt het verkeer toe met circa 100/0. Een groot deel van deze toename is vrachtverkeer:

dit neemt op delen van het Waddínxveense wegennet door deze maatregelen toe met

meeÍ dan 500/0.

Aanbevolen wordt deze lokale maatregelen verder te optimaliseren.

5.2 Combinaties 1a + 2b en 1a + 2d

Worden met cle combinatie van de Doorgetrokken Bentwoudlaan (1a) en de tunnelbak

Hazerswoude Dorp (2b) oÍ oostelijke omleiding Hazerswoude Dqrp (2d) de knelpunten in

de reqio opqelost?

Verkeersbelasling

Door de combinatie van 1a en 2d is de verkeersintensiteit op de nieuwe verbindingen:

1a+2b 1a+

Verlengde Bentwoudlaan

N209 tunneltraiett

Aansluitlng HWD-tunnel zuid (bovengronds)

Aanslulting HWO-lunnel noord (bovengronds)

N209 omlelding Hazetswoude zuid

11,600

14.100

2.000

9.300

12.600

N209 omleidino noord

11.600

13.500

rabel 5.4: Etmaalintensiteit op nieuwe verbindingen (mvl/etmaal, bron RVtulH)
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Ve rkeerseÍfecten

De verkeerseÍÍecten van 1a+2dtijn weeÍgegeven in tabel 5.5; ter illustÍatie is variant 1a

toegevoegd.

De combinatie van la en 2d trekt verkeer van de oostzijde van de Gouwe (N207) naar de
weslzijde. Er is echter geen aanleiding te veronderstellen dat deze combinatie gebruikt
zal worden door een substantiële hoeveelheid doorgaand verkeer.

weql ref 1a+2[ 1a+2d

1. N209 zuid

2. N209 noord

3. HWD ooÍpsstraat oost (winkels)

4. HWo 0orpsstÍaat (kerk)

5. VooÍweg

6. HWD DoÍpsstÍaat west

7. N455 H'veenseweg oost

8. N209 H'veenseweg west (HSL)
'10. lokale aansluiting zuid
(frovengronds. 2b en 2d)
11. lokale aansluitlng noord
(bovengronds, 2b)

12. omlelding zuid (2d) N209

13. omleiding nooÍd (2d) N209

Roemer (zuid)

Parklaan

Ioete

Laag Boskoop

Noordelnde (noord)

Eentwoudlaan (fase 1)

Zijde west (N'einde - Roemer)

Zijde oost (ileÍbrug)

N2o7 (Boskoop - Halve Raak)

N207 ÍBoskooo - 16.100

12,600

19.500

5.000

2,600

1.800

8.700

15.400

17.300

16'200 (+l!o7o)

23.400 (+16o7o)

6.500 (+lgo/o)

2.500

1.800

8,700

17.300 (+12%)

17.500

2,000

9.300

4.100

2.400

700

600

7.400 (-44vo)

11.í00 (+660/o)

11.e00 (-31%)

16.400 (-60lo)

20.200

nvt

22,400 (+lsqo)

6.20O (+2401o1

zJoo (;1zokl

4.100 (+Í280lo)

8.500

15.400

14.400 (i170/o)

1.800

9.eoo
I

4.000

2,400

700

600

13.200

ó.700

17.300

17.500

20.400

17700

12,000

r!.soo

6.000 (+5so/01

i.zoo

800

r zoo

7.600 (-4so/4

11.600 G73o/o)

12.700 (-27olo)

16.600 fso/o)

19.400 (-50/o)

16,000 G]0o/o)

fabel 5,5: EÍÍeclen van de varianten in verkeersintensiteíten (mvt/etmaal, bron RVIilH)

De combinatievaÍianten 1a+2b en 1a+2d trekt uiteraard extra veÍkeeÍ naaÍ de NZ09: in

totaal 150/0 tot 300/0. ln de variant met de omleiding (2d) komt er behoorlijke stroom
verkeer via de Voorweg en de Roemer. tndien dít onwenselijk wordt geacht, dan lijkt het
mogelijk deze verkeersstromen met aanvullende maattegelen veÍdeÍ te beïnvloeden. Bij

de tunnelbak (zb) neemt het verkeer niet loe op de Voorweg en de RomeÍ.

De Verlengde Bentwoudlaan geeft een Íorse aÍname van het veÍkeer op het Noordeinde.

Voor de locatie van de genummerde punten, zie íiguur 4.2.
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Lokale eÍÍecten ln Hazerswoude Dorp

ln tabel 5.6 zijn de verkeersintensiteiten op de bovengrondse passage in Hazersw<lude

Dorp in de verschillende situaties en varianten vergeleken voor het deel zuid en noord

binnen de bebouwde kom.

vaÍlanl Passaqe zuid index Passaqe nooÍd lndex

Huidiq 2011 E.400 67 12.600 65

ReteÍentle 2022 12,600 100 19.500 100

vaÍiant la 11.800 110 21.000 108

Variant 1b 13.300 106 20.300 104

VaÍiant 2b 2.100 17 9.100 47

Variant 2d 1.800 14 8.900 46

Varlant 1a+2b 2.000 16 9.300 48

VaÍiant 1a+2d 1.800 14 8.900 46

vaÍiant larla+zb 2100 17 9.100 47

VaÍiant 1a+3a+2d 1.800 14 8.900 46

label 5.6: tntensiteiten op de bovengrondse passage Hazerswoude Dorp (mvl/etntaal,

index ten opzichte van Reíerentie 2022, bron RVfuIH)

Autonoom neemt het verkeer op de passage N209 HazeÍswoude Dorp Íors toe Ínel 0n-

geveer 500/0. Realisatie van alleen de Verlengde Bentwoud geeÍt in variant.la een verde-

re toename van het veÍkeeÍ met ongeveeÍ 100/0. Aanleg van de tunnelbak (2b) en omlei-

ding zorgt vooÍ een aíname van het bovengrondse verkeer op het zuidelijke deel mel

850/o €n op heï noordelijke deel met 500/0. Hierbij doen de combÍnaties met andere maat-

regelen niet veel toe oÍ aÍ.

Bedacht moet worden dat op de noordelijke passage in alle variantert een intensiteit van

9,000 mvt/etmaal overblijÍt.Oit zijn intensiteiten die passen bij een gebiedsontsluitings-

weg, kortom een weg met een verkeersÍunctie. Het zal niet moqeliik zijrr hier een vet-

blijÍsqebied van te maken.

Beoordellng verkeersaf wikkeling

1. De knelpunten in de verkeersafwikkeling op de streng Zijde - Roenrer - Noordeirl'

de verdwijnen in combinatievariant'1a+2d (++). ln 1a+2b is sprake van een verbe-

tering: +. Oil verschil wordt veroorzaak doordat 1a+2d meet verkeet via de Roe-

mer en de Voorweg trekt.

2. 0p de N207 bij Boskoop is het eÍlect van la+2b neutraal (0) en in 1a+2d een licht

verbetering van de verkeersaÍwikkeling (0/+);

l. Door de tunnel verschuiven de knelpunten op de N209 naar de noordzijde; de

knelpunten op het kruispunt zijn opgelost: per saldo is er sprake van eerr lichte

verbetering: 0/+-

Door de omleiding bij Hazerswoude Dorp worden de knelpunten tet hoogte van

de passage opgelost, maar deze verschuiven naar de noordzijde vall de N209. Per

saldo is spmke van een verslechtering f), maar deze kan wel worden geoptirtrali-

seerd, door bij aanleg van de omleiding uit meeÍ gaan van meet wegcapaciteit

(verdubbeling).
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4 Door een lichte aíname van verkeer op de Zijde oost verbetert hier de verkeers-
aÍwikkeling in beide combinatievarianten licht (0/+).

Beoordeling bereikbaarheid GÍeenport noordwest
5. De combinatie van 1a + 2b een lichte verbetering van bereikbaarheid van de

Greenporl (O/+), vooral in zuidelijke richting. De moeizame verbinding in noorde-
lijke richting blijft. la + 2d geeft een volledige oplossing van de knelpunt in de

bereikbaarheid van het boomteeltgebied (++).

Beoordeling leelbaarheid
6. oe lichte aíname van de intensileit op de Zijde oost is in beide combinatievarian-

ten onvoldoende om te kunnen spreken van een verbetering van de leeÍbaarheid
(0);

7. De omleíding Hazerswoude Dorp zorgt voor een Íorse aÍname van verkeer. Er

blijÍt echter in beide combinatievarianten bovengronds nog het nodige verkeer
ovef: +;

8. 0p het Noordeinde nemen de intensiteiten door 1a Íors aÍ en hiermee zijn er
mogelijkheden, om na verdere optimalisaties, deze weg als erÍtoegangsweg in te
richten (*/++).

Eeoordeling varianten
ln tabel 5.7 is de beoordeling van 1a+2d opgenomen; de beoordeling van vaÍianl 1a is ter
illustratie bijgevoegd.

Item 1a+2b

1. VerkeersaÍwikkeling Zijde - Roemer - Noordeinde

Z, VeÍkeeÍsaÍwikkeling N207 bij Boskoop

3. Verkeersafwikkeling N209 Passage HWD

6. LeeÍbaarheid Zijde

7. l-eeÍbaarheid op de passage Hazerswoude 0orp

eld Noordelnde

fabel 5.7t Beoordeling combinalievdridnten la+2b en la+2d

De variant 1a+2d heeÍt goede verkeerskundige effecten vooral aan de westkant van het
studiegebied. waar de maatregelen worden genomen. Een uitzondering is de verkeers-
afwikkeling op de N209: hier is de capaciteit te gering om te kunnen spreken van een
goede verkeersaÍwikkeling. Met optimalisaties lijkt dit erhter oplosbaar.
De eÍfecten van 1a+2b is over het algemeen minder dan die van 1a+2d, met uitzondering
van de verkeersaíwikkeling op de N209.

ln beide varianten zijn de efÍecten op Zijde en de N207 aan de oostzijde van het gebied

aíwezig oÍ slechts licht positieÍ.

++

o/,-0

ol*

++NW

0

+

0

+
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5.3 Combinaties 1a+3a+2b en 1a+3a+2d

Verkeetsbelasting

De verkeersbelasting van de verbindingen'la,3a en 2b/2d (tunnelbak oÍ omleiding) in de

verschillende varianten is:

ReÍeÍentie n.v.t.

11.200

n.v.t.

11,500

11.600

12.600

12.ó00

13.800

12.300

t3.400

1ó.200

12.000'

19.500

21.000

19.000

20.400

23.400

n.v.t,

n,v.t.

2.900

3.200

n.v.t,

n.v.t.

1a

3a

1a+3a

1a+2b

1a+2d

la+3a+2b ,1.900 15'800 22,800 3,000

lai3arzd 12,700 ,1.700' 21,600 3,000
* 

Betreít verplaatst tracé van de N209,

rabel 5.8: Verkeersbelasting (mvt/etm) van de nieuwe wegen ín de verschillende

vafianten (RVtl4H)

Wat opvalt is dat de eÍÍecten van de maatregelen vootal lokaal doorwelken. maar op

enige afstand nauwelijks merkbaar ziin.

VerkeerseÍíecten

ln tabel 5.9 de verkeersintensiteiten op diverse wegen oPgenomen.

De eÍÍecten van de combinatie van drie maatregelen liggen in liin met de eÍÍecten van

de dubbele maatregelen uit paragraaÍ 5.2. De verschillen zijn beperkt.

De combinatievarianlen qeven allen een toename van het verkeer op de lokale wegen itt

Boskoop noordwest. Daarbij zijn de intensiteiten op de Roemer zuid op en rond de ó.000

mvt/etmaal. Deze intensiteit is de grenswaarde voot erÍtoegangs- en gebiedsontslui'

tingswegen. Het verdient in een latere Íase nader uit te werken of het wenselijk is aan-

passingen te doen aan het lokale wegennet in Boskoop noordwest bij de aanleg van

variant 3a enlot 2d.
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1. NZ0e zuid

2. N209 noord

3. HWD OorpsstÍaat oost (winkels)

4. HWD OoÍpsslÍaat oost (kerk)

5. VooÍweg

6. HWD DoÍpsstraat west

7. N455 H'veenseweg oosl

8. N209 H'veenseweg west (HSL)

l. Tunneltralect (2b)

10. lokale aansluitlng ruÍd
(bovengronds)
11. lokale aansluiting noord
(bovengronds)

12. omleiding zuid (2d)

13.

Roemer (zuid)

Parklaan

loete

laag Eoskoop

Noordeinde (noord)

Bentwoudlaan (Íase 1)

Zijde west

Zfde oost (HeÍbrug)

N207 (Boskoop - Halve Raak)

17

'la+3a+2b

15.800 (+'l3o7o)

22.800 (+1707s)

6.300 (+15,0701

2,900

1.800

8.700

17.100 (t110/o)

17.500 (+5070;

13.700

2.Í00

9.100

5.300 (+3lo7o)

1.e00 (-21q0)

2.700 (+!g5o/o)

600

7.900 (-400lo)

'11.100 (+((o7o)

12300 (-2eqo)

14,700 (-14Vo)

18.S00 (-80/o)

1a+3a+2d

21.600 (+l1o7o;

6.200 (+24olo)

l;uoo

4.200 (+13380)

81500

15.200

14.s00 (-16v0)

1r800

8.900

13.800

7.000 (

1.900 (-xolo)

2.400 (+2460701

700

7.eoo (-4bo/")

11.700 (+74070;

12.e00 (+25%)

14.100 (-20q0)

17.eoo tlio/o)

111700

17

N207 17 '15,900 16.000

rdbel 5.9: Eííecten van de uarianten in verkeersintensiteiten (mvl/etmaal. bron RVAIH)

Beoordelin g verkeersaÍwikkeling
1. De knelpunten in de verkeersaÍwikkeling op de streng Zijde - Roemer - Noordein-

de zijn in beide combinatievarianten aÍgenomen, maaÍ nog niet geheel opgelost
(+). De capaciteit op de Hoogeveenseweg in la+3a+Zb is een aandachtspunt.

2. 0p de N207 bij Boskoop tÍeedt in beide combinatievaríanten een lichte verbete-
ring op (0/+).

3. variant 1a+3a+2b (tunnel) trekt exlra verkeer over de N209. zodat het gedeelte
ten noorden van Hazerswoude Dorp incidentele overbelasting laat zien. Dit woÍdt
gelijkwaardig beoordeel aan de Referentiesitualie (0). tn de combinatievariant
rnet 2d (omleiding) treden er zowel op het noordelijk als het zuidelijk deel van
de omgeleide N209 knelpunten op. ln beide varianten is een (gedeeltelijke) ver-
dubbeling wellicht nodig.

4' Eeide combinatievarianten geven een aÍname van de l(-waarde op de zijde oost
(*).

Voor de locatie van de genummerde punten, zie íiguur 4.2.
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Beoordeling bereikbaarheid

5. Eeide vaÍianten lossen de knelpunten met de bereikbaarheid met boomteeltge-

bied op (++). ln de comblnatievaÍiant met zowel 3a en 2d ontstaan er zelÍs twee

nieuwe verbindingen met de N11.

Beoordeling leeíbaarheld

6. Beide combinatievarianten geven een lichte verbetering van de leeÍbaarheid op

de zijde (o/+).

7. ln Hazerswoude DoÍp gaat het doorgaande verkeer uit hel centrum, wel blijÍt de

huidige noordelijke tak naar de aansluiting van de tunnelbak oÍ de omleiding druk

met ongeveer 9.000 mvt/etmaal. Dit geeft een positieve beoordeling (+).

8. Met de verlengde Bentwoudlaan neemt de intensileit op het Noordeinde Íors aÍ

(+/++).

overzlcht beootdelinq

item 1a+3a+ zb 1a+3a+2d

1. VetkeersaÍwikkellng Zijde - RoemeÍ - Noordeinde

2, Ve*eersafwikkeling N207 blj Boskoop

l. verkeersaÍwikkeling N209 Passage HW-00Íp

a. VerkeersaÍwikkelino Zilde oost

5. gereikbaarheid Eoskooo NW f+ +t

6. [eeÍbaaÍheid ziide

7. Leeíbaarheid op de passage llw-DoÍp

a- LeeÍbaarheld t l++

label 5.10: Beoordeling combinalÍevarianten ta+3a+2b en Zd

De combinatievariant 1a+3a+2b laat op alle geconstateerde knelpunten verbeteringen

zien, met uitzondering van de verkeersaÍwikkeling van de N209 passage Hazerswoude

Dorp. Hier wordt de verkeersaÍwikkeling gelijkwaardig beoordeeld aan de huidige

situatie, orndat er op andere locaties aÍwikkelingsknelpunten 0ntstaan'

De combinatievariant 1a+3a+2d wordt op dit laatste punt negatieÍ beoordeeld, de N209

tÍekt in dit geval zoveel extra verkeet, dat dit niet goed verwerkt kan worden. Dit kan

opgelost worden door de varianten verder te optimalisererl.

+

ol*
0

+

o/"

+

ol*
+

+l++

ol"
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---Oors pronkelijk bericht---

Vezonden: donderdao 4 iuni 2020 21:08
Aan:
Onderwerp: Re: onderwerp ter bestudering: Openbaa] Vervoer

Beste

Omdat u precies weet wat er allemaal bestudeerd is heb ik de volgende
vraag:

ls er een verkeersstromen analyse gemaakt in het kader van Beter bereikbaar Gouwe? D,w.z. is er
geanalyseerd wat het vertrek punt is en wat de eindbestemming is van de bestuurders van auto's.
Bijvoorbeeld van de auto's, die over de N209 door Hazerswoude rijden?
Dit is met namE van belang voor personen auto's.
Komen deze bestuurders bijvoorbeeld voor een groot deel uit Zoetermeer, Bleiswijk of verder weg?
En waar gaan ze naar toe?
Als dat bekend is kan er nagedacht worden over nÍeuwe buslijnen.

Dit is bijvoorbeeld gedaan voor de verkeersstroom tussen Leiden en Den Haag. Daar zijn nieuwe buslijnen
gecreëerd en een weg dwars door natuurgebied bleek niet meer noodzakelijk te zijn.
(Rijkswaterstaat had in Voorschoten al een viaduct voor die weg gebouwd; dat víaduct is weer afgebroken;
er heeft nooit een auto over gereden.)

Uw verwíjzing naar de gemeente komt rne vreemd voor, omdat u immers ook de gemeente
vertegenwoordigd in dit project over verkeerstromen,

Gaarne verneem ik antwoord op mijn vraag,
lndien u geen antwoord heeft: kunt u de vraag dan doorsturen aan de betreffende persoon die wel het
antwoord weet.

Daarbij heb ik nog een tweede vraag: ln vele van de documenten worden de verkeersstromen (en vooral
de veranderingen) aangegeven in procenten.
Waar kan ik de juiste getallen vinden van de aantallen voertuigen, zo mogelijk opgesplitste in type (vracht-
personen) en als functie van de tijd. Dus de verschillen tussen spits- en dal-uren,

met vriendelijke groet,
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Verzonden: zaterdag 5 juni 2020 11:20
Aan: beterbereikbaargouwe
Onderwerp; Plannen rond Hazerswoude dorp

Open brief aan bereikbaar Gouwe over Knetpunt Hazerswoude-Dorp, een andere kijk

Beste lezers, bestuurders,

Wj zijn een aantal zeer verontruste bewoners van het fraaie Hazerswoude, opgeschrikt door recente
ontwikketingen.
Het 'onmogeliJke', met een weg doorkruisen van het Veenweide gebied, is nu kennelijk ineens een
provinciaal scenario geworden. ln Corona tijd in achterkamertjes doorplannen heeft ineens een l4-tal
nieuwe ideeën opgeteverd, waaronder een ats rationeet en togisch alternatief verpakte westelijke
randweg variant 'W 22'.

Hoe krom kun je redeneren naar deze uiterst stechte nieuwe variant.

Recentelijk schrijft Robert Hagendoorn in een open brlef aan de gemeenteraad in deze krant dat minder
dan 10 exporteurs en logistieke MKB-ondernemers kans hebben gezien Provinciale Staten, maar ook de
Gemeenteraad van Atphen ad Rijn, honderden mitjoenen gemeenschapsgetd te laten bestemmen voor de
aanleg van de N207 Zuid die geen enkel verkeersknelpunt in Hazerswoude en Boskoop oplost, maar
slechts vergroot. Een subsidie van hun winst die geen enket voordeel voor uw 100.000 inwoners optevert.

De ongetwijfeld 'deskundige en zeer betrokken leden van Het Motenberaad' waaraan hiJ refereert, zijn
tot nu toe vooral betrokken geweest bij het een voor een afwijzen van de verschitlende 'oostelijke
opties', en dat is vanuit de historie van die ptannen en de consequenties ook heet begrijpetijk.
Daarna votgt echter een doetredenering (niet in mijn achtertuin?) naar twee opties, de tunne[ en W22,
de westetijke randweg. Die laatste kan echt niet, een heet slecht scenario!

Waarom is deze 'optossing' dan slecht?

Enerzijds omdat atte op natuurwaarde en overtast wijzende argumenten die getden voor het afwijzen
van de diverse oostetijke varianten, onverkort zo niet in sterkere mate getden voor de westelijke
randweg. Er wordt nu door een enkeling gedaan atsof dit het ei van Cotumbus zou zijn, waaraan nog
niemand zou hebben gedacht, maar dat is natuurlijk grote onzin.
Deze varianten zijn bij eerdere beschouwingen meteen veruorpen en hebben de tekentafel niet eens
gehaald, omdat iedereen met een beetje historisch besef weet dat in dit westetijke gebied at een
vermogen van enkele honderden mitjoenen gemeenschapsgeld is uitgegeven om de hogesnetheidstijn
ondergronds te krijgen, uitstuitend vanwege de onvervangbare schoonheid van het Veenweide gebied!

1
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En inderdaad, een prachtig gebied met de resterende steeds schaarsere weidevogets, de stitte is daar
nog echt aanwezig en wordt in het atgemeen nu nog alteen door die dieren verstoord.
Een weg door dit gebied is een fatale aanstag op een van de laatste stukjes echt groene hart in deze
regio.
Anderzijds ook een stechte oplossing omdat ook deze variant uiteindetijk niets optost voor de
dorpsbewoners in Hazerswoude. Dit veroorzaakt vanuit de Gouwe regio een extra traject van vele extra
kilometers de verkeerde kant op, lang omrijden met navenant meer herrie en luchtvervuiting, en dat nu
aan drie zijden van het dorp. Dat verschuift en vergroot de problemen voor de dorpsbewoners alteen
rnaar verder terwijt de ondernemers in kwestie toch echt aan de zuid oostzijde van ons gevestigd zijn.

By the way: ls eigentijk serieus overwogen deze ondernemers te verhuizen naar logischer locaties in
plaats van diverse dorpsgemeenschappen en natuurgebieden voortdurend meer te belasten met de
togistieke consequenties van de historische vestigingsplaats?

En let op: we gaan post Corona een heet nieuw tijdperk in. Dat betekent zowel voor forensen ats
ondernemers een potentieel grote verandering met wetticht bl,ijvend afgenomen vervoersstromen. Dat is
zeker nog niet in deze ptannen meegewogen en dat alteen zou al een pleidooi moeten zijn voortopig
geen rare sprongen te maken.
Het steeds opnieuw bedenken van stechte deeloptossingen omdat er geen budget zou zijn voor feitelijk
ook nog steeds onduidetijke problemen moet nu echt stoppen.

Wat moeten we dan wet:
1) Laat de provincie de post Corona vervoersprognoses maken en daarop gebaseerd bij gebteken

noodzaak een scenario uitwerken om (een retevant deel van) de ondernemers te verhuizen naar
een logistiek goede plek. Dat is wat ons betreft de eerste echte keuze en er zou heel wat etlende
mee voorkomen kunnen worden,

2) Atteen ats dat echt niet zou kunnen, en wij zouden niet weten waarom dan niet (met wat
subsidie) is optie 2 een logistieke oplossing voor wegvervoer die ver buiten het dorp ligt en de
overlast voor natuur en mens zoveel mogelijk beperkt. Denkdan bijvoorbeetd varianten vanuit de
N 207 met een extra brug of een lange tunnel onder het Rietvetd die de Bentwoud weg aanstuit
op de Leldse Schouw in Atphen.

3) Voor de agrariërs moet apart gekeken worden naar de behoeften en de echte overlast, dat lokale
en betrekketijke ovezichtetijke logistieke probteem op een hoop gooien met zwaar
vrachtverkeer en een dagelijkse (sluiproute) forensen fite is onzin en helemaat niet nodig.

Ja de N209 geeft problemen omdat het dorp erdoor gesptitst wordt, dus het afnemen van de
verkeersdruk op de N209 is prioriteit, niet het verteggen daarvan naar een ander stuk dorp, Ats de
provincie niet in staat is een echt goede oplossing voor de logistieke behoeften van een paar
ondernemers te vinden, is het onaanvaardbaar dat de dorpsgemeenschap Hazerswoude die last maar
moet dragen,
Het door Hagendoorn in zijn artikel a[ of niet opzettetijk tegen elkaar uitspeten van dorpelingen, mede
door een nogal demagogisch beroep op de verantwoordelijkheid van enketen, daar waar 'de rest' van
hem die verantwoordetijkheid bij eerdere ptannen kennetiJk niet hoefde te nemen, gaat ons veel te ver
En nogmaals, we snappen die weerstand tegen de oorspronketijke ptannen heel goed, maar die is voor
de westetijke randweg minstens zo terecht.
Dus zolang de N209 een druk bereden weg btijft en de provincie geen echte tange termijn visie toont
voor een echte vervoersoptossing, is voor ons dorp Hazerswoude een tunne[ de enige redetijke optie en
daar moeten we ons coltectief sterk voor maken.

Over geld dan tenstotte: het budget voor de tunnel moet gevonden worden, desnoods op termiJn. Geld
lenen is voor de overheden echter nog nooit zo goedkoop geweest in een tijd dat de rente negatief is,
dus tijkt dat makketijker dan ooit te realiseren. En het budget was ook geen probleem toen de nog
steeds vrij nutteloze Prinses Maxima en de Prins Wittem Alexander bruggen werden aangetegd; en die
staan nog steeds praktisch werketoos bij gebrek aan (visie op/daadkracht?) verdere logische invutling.
Dat staat in schril contrast met het ats goedkope optossing verkopen van de westetijke randweg, de
daarmee voorgestelde kapitaatvernietiging ats de tunnel van de HSL ineens zintoos zou worden, maakt
dit de duurste oplossing van atle alternatieven.

2
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lÁet vriendetijke groet
Mede namens een aantal verontruste buren,
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Verzonden: zondag 7 juni 2020 09:21
Aan: beterbe reikbaargouwe

Onderwerp: Voorstel doortrekken N209 naar N11

Verzonden vanuit !!ai!voor Windows 10

Beste

lk ben het niet eens met uw opmerking dat deze weg een gebied met een hoge landschappelijke en natuurltjke

waarde doorsnijd.
Door juist direct achter de bebouwÍng aan de Westzijdeweg de weg naar het westen

af te buigen en aan te sluiten op de reeds bestaande Broekweg. Wordt er geen gebied met hoge langschappeliike en

natuurluke waarden doorsneden. (zie miin schetsie)

De weg kan voor een deel dwars door het polderland worden aangelegd, waar normaal gesproken alleen

suikerbieten of aardappelen worden geteeld,

Het Natuurgebied De Wilck wordt hierdoor vermeden en de Broekweg is een weg die er al sinds de middeleeuwen

ligt.
luist het verkeer komende vanaf Rotterdam, Bleiswijk en Zoetermeer kan dan via een korte route

direct aansluiten op de N11.

Ook het verkeer komende vanaf Boskoop richting Amsterdam en Schiphol kan via de Hoogeveen

deze route verkorting nemen.

De Route via de N209 door Hazerswoude Dorp zal hierdoor enorm worden ontlast,

Men zou de aansluiting op de N11 heel eenvoudig kunnen maken door de weg te laten aansluiten bij de kruising met

Ommedijkseweg.
Vriendelijk verzoek uw standpunt nog eens te herzien.

Met vriendelijke groet,
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;:r".ï,il'rX'.ïi:##r"irt'rt;ïï.'.",ïff:.ïerkbesprekins wesen vandaag om 16.00 uur maar ik heb seen
Vandaar ik een paar vragen cq ideeën bij deze indíent.
een van de nleuwe plannen is om via de westen r,"ii 

".n 
weg aan te Íeggen op twee rocaties, met name de meest; rechtse is in de westkant van het dorp niet gew"n* o.iui-Àfr te dicht op d. *..tun kant van het dorp loopt deI polder is hier toch al verrommeld vanwege de nieuwe Hoocrórnningsmasten van Tennet díe ook aldichter bij dei bebouwde korn is geplaatst en bij windkácht u.n.r r""n ,ïilàno getuiu geeft bovendÍen liggen er in deze westeni potoer gas en een brandstofleiding van Rotterdar n".ri.t,ipïol. tets u"á"rop tigt oe t-tst- spoorlijn waarbij een

I ffii:ïl'fij:lït 
geproduceero *l'ii aoo.' de treínen ,oo,.riu"g"ne dre met ;.;ï;s;r" snerheid de tunner in or

MiJn voorstel ln deze problemen om op te lossen is heel simpel.
Er is ook een plan dat het viadukt afgelroken en verplaatst gaat worden als er een treinstation aan de Rijndijk gaatkomen ,, om het dorp te ontrasten Àaak van de provinciare weg door het dorp een verkeer:sruwe weg en geenaansluíting daarop de N11' door deze aansluÍting is dat een aaniuiging van verkeer afkomstig de A12 en van uÍtZoetermeer gekomen' Er zou een weg aangelegd moeten *oroun oï iat verkeer via zoeter;eer rechtstreeks naarde A4 te leiden dat ís in mijn berevint 

""n!o"à" 
spreíding van het verkeer.

Dan Oostkant van het Dorp nog de nieuwe Bentwoudlaan N207 is al vastgesteld, dat betekend dus een extraaanzuíging van verkeer komende de A12 en de gemeente waddinxveen waar zower goskoop en Hazerswoude níetop zitten te wachten want de weten lopen nu alvast

Míjn voorstel trekt de nieuwe N207 door vanaf de Hoogeveenseweg door om het lrc industrieterrein door naar deNll 
' 

op deze maníer wordt het voor beide dorpen een stuk beter en hoeven er in Hazerswoude dorp geenveeleÍsende aanpassingen gedaan te worden, en probeer het verkeer te spreiden via de dorpsstraat en zoals door degemeente 4O Jaar geleden aangelegde Jan van Eycklaan r. f","n iop"n.'

lk hoop dat er wat mee gedaan gaat worden met deze aanbevelingen.
lk ben een eryaren ríjder die al in vele files heeft gestaan en waar á" *.g"n werden verbeterd maar daardoor ook
iïr'."r".',fiilrïijilï:::H en er weer in de riles vast kwam r" ,,rrn ir. spreek dus uit ";r;;& spreidins en nos

Verzonden: dinsdag 9 juní 2020 15:05
Aan: beterbereikbaargouwe
Onderwerp: Verkeerswegen ro nd Hazerswo ud-e doro

Met vriendelijke groet en wíjsheid in deze.
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Erg me al tijdje, ik werk op de coenecooq: ?l kom van de a12,zou handig zijn als we vla Amaliabrug N451

naar coenecoop kunnen dat scheert overuetasting ;;,Jd"; en orune óp ï" bo"neroop brug. , ' maak een afrit

Verronden: dinsdag 9 junl 2020 07:38

Aan: beterbere lkbaa rg'ouwe

OnderwerP: N45t

Goedemorgen,

ten hoogte van de Toyota van Leeuwen'

Hopelijk gebeurd hier wat mee, zou voor vele werknemers een oplossing zijn

Met vriendeliike groet,
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standpunt en motivatie werkgroep Buurtschap westeinde oplossing
verkeersknelpunten in Hazerswoude-Dorp en Boskoop

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 Buurtschap
Westeinde aan tegen de aanleg van een Westelijke Randweg.
We spreken namsns de bewoners van het Westeinde, de Westzijdeweg en de Benlweg,

Als bewoners vinden we dat nieuwe infrastructuur, lees wegen, alleen moeten worden
aangelegd als daarvoor zeer 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 leeÍbaarheid, 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 wê ons in de eerste plaats
op de lange termijn oplossingen. ln onze brief, die op 30 maart 2020 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 Ín Hazerswoude-Dorp en Boskoop gebundeld
worden aangepakt en niet versnipperd over een aantal plaatsen in het gehele gebied met
nieuwe ínfrastructuur, Met bundeling wordt bereikt dat er kosten efficiënt wordt gewerkt,
knelpunten goed kunnen worden opgelost, de rninste 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 verschíllende redenen aan te voeren. Het gaat om
de bereikbaarheid van de regio Boskoop, dus versterking van de economie en het onlasten
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, toekomstbestendíge verbinding worden gevonden door de
Verlengde Bentwoudlaan aan te sluiten op de Noordwestelijke Randweg van Boskoop. Deze
aansluiting kan het beste plaatsvínden door een verbinding te realiseren ten westen van het
huidÍge 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 W20M12r. Een nieuwe OostMest verbinding tussen Boskoop en Alphen
aan de Rijn is ons inziens een onderdeelvan een robuuste verbinding, want anders wordt
het verkeer in het centrum in Boskoop onvoldoende ontlast en blijft hàt verkeer gebruik
maken van de bestaande brug over de Gouwe. Ook biedt dit tracé goede mogeiilkneOen om
het lcr-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 N11 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

Fiazerswoude is dan geen nieuwe doorsnijding door het landelijk en beschermde gebied

(stilte- en weidevogelgebied) noodzakelijk. De (gedeelteliike) ondertunneling van de

è"r"n"*"g door het dorp in combinatie met enkele aanvullende maatregelen verbetert de

situalie voor álle bewoners van het dorp. Zo verbeteÉ 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.

Deàanleg van een Westeliike Randweg heeft een grote negatieve impact op de leeÍbaarheid

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 westàtijke Groene Hart. Bewoners worden door de gekunstelde haakse bocht in de weg

veelal tweemaal getroffen door verkeersoverlast zowel ten wesien als ten noorden van hun

huizen. Dus een zeer negatieve impac{ op de leefbaarheid aldaar'

Naast verkeershinder is sprake van doorkruising van een stiltegebied. Vanwege de

cultuurhistorische en archeologische waarde is het buurtschap Westeinde met zijn

karakteristieke lintbebouwing immers aangewezen als Stiltegebied. Bovendien ligt het

beoogde tracé in de directe omgeving van Natura 2000 gebied "Vogelreservaat De \y'Vilck".

Door Staatsbosbeheer 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

Westáijfe 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 zijn er allerlei maatregelen getroffen om De \Mlck en de directe

omgeviÀg te beschermen en te ontzien. De ondertunneling heeft destijds bijna een miljard

guláen gêkostl Niet voor niets is door toenmalige achtereenvolgende regeringen besloten om

áe tunnel door te trekken tot ten zuiden van het Westeinde. Daarnaast zijn bii de aanleg van

de KV380 hoogspanningslijn beschermende maatregelen ten noorden van Hazerswoude

Dorp getroffen door de bestaande KV 150 en de nieuwe KV 150 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 onderzoeken. Een weg zou precies die zaken verstoren die met de kostbare

ándertunneling van de Hogesnelheidsliin en extra maatregelen voor de KV 380

hoogspanningslijn worden beschermd en ontzien. Bovendien betekent dit een enormê

vernietiging vàn 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 bij zowel agrarièrs als
bewoners.

Verkeersknelpu nt 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 N20g.
We venrvachten bijde 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/
412 met extra druk op de wegen binnen werkgebied van BBG. Het probleem wordt op deze
manier alleen maar groter gemaakt en voor een deel verplaatst. Dit kan toch niet de
bedoeling zijn van het programma Beter Bereikbaar Gouwe!
We vinden het vooaiene 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.
BovendÍen worden nieuwe bereikbaarheidsproblemen gecreëerd. Door de aanleg van de
Westelijke Randweg worden veel agrarische bedrijven doorsneden, Dit betekent dat hiervoor
aansluitingen moeten komen voor de agrariêrs om hun percelen te kunnen bereiken of dat
hiervoor een extra parallelle landbouwweg moet worden aangelegd. De verkeersveiligheid is
hiermee in het geding. Ondertunneling ís 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. Bij de nieuwe randweg is
sprake van een lange doorsnijding van het gebied. Dus moet veelgrond veruorven 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 fiberhaupt altot de mogelijkheden behoort.

Economische impact
De aanleg van een Westelijke Randwag heefr 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 zijn zeer recentelijk opnieuw gevestigd aan het Westeinde na

gedwongen sanering elders.

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

bereid.

Namens Buurtschap Westeinde
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Verzonden: zondag 14 junl 2O2O tl:17
Aan: beterberelkbaargouwe

Onderwerp: bezwaar westelijke ra ndweg Hazerswoude-Dorp

L.s.

Bij deze willen wlj bezwaar maken tegen een westelijke randweg Hazerswoude-Dorp.
Wif zijn het volledlg eens met de Werkgroep Buurtschap Westeinde.
Het is van de zotte om natuur op te ofïeren voor een rondweg.
De tunnelvariant biJ het krulspunt Hazerswoude blijft de beste optie.
Het is de vraag of het verkeersaanbod zo zal zijn als het altijd was na corona.
Veel mensen zullen enige dagen thuis bl'rjven werken.

Het gaat mij vooral aan het hart voor de natuur en de bedrijven, vooral het het nieuw gevestlgde boerengezin op
westeinde 14. Zij hebben veel geld geinvesteerd in hun nieuwe stal etc.
Dan zou er ineens zo'n onzinnge weg dooÉchter hun land aangelegd worden.

Hoop van harte dat het gezonde verstand zal overheersen.

Vriendelijke groet,

1
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Verzonden: maandag 15 juni 2020 2l:57
Aan: beterbereikbaargouwe <beterbereikbaargouwe@pzh.nl>

Ondenuerp: Westelijke rondweg Hazerswoude-dorp???

Geachte heer mevrouw,

Naar aanleiding van berichten omtrent een mogelijk nieuwe variant namelijk een westelijke rondweg van

Westeinde naar de katjesweg schrijf ik u,

lk voel mij een bevoorrecht mens en realiseer me dat er mogel'rjk belangrijker dingen op de wereld zijn dan

me hier druk over maken maar...

lk begrijp niet dat waar met een tunne! voor de HSL zo geïnvesteerd is in behoud van het groêne hart er nu

zo maar een weg aangelegd dreigt te worden ten koste van natuur.

lk was voorheen een sterk voorstander van een tunnel ter plaatse van het kruispunt dorpsstraat N209

maar kom daar langzamerhand ook op terug. Dagelijks hebben we te maken met twee momenten van

piekverkeer namelijk de ochtend en de avondspits. ls het erg dat ik er 15 minuten langer over doe als ik

met de auto in de ochtendspits mijn dorp uit wil? lk denk dat als er een rondweg komt het zoveel verkeer

aan zal trekken dat de N209 binnen de kortste keer weer dichtslibt zoals alle extra asfalt dichtslibt. Wat mij

betreft blijft in het dorp alles hetzelfde en verandert er NIETS op één ding na.

Maar een simpele ONVERHARDE rondweg voor alle landbouwverkeer verboden voor andere voertuigen.

Gewoon simpel van westeinde naar katjesweg naar middelweg en langs weidelanden terug naar

Westeinde. Zorg voor een landelijke sfeer uiterlijk. Stel tegelijkertijd een verbod in voor landbouwverkeer

door de dorpsstraat. Tevens een verbod voor landbouwverkeer op de N209 tijdens de spltsuren,

Scheelt een hoop geld en investeer dat voor belangrljker zaken dan tweemaal per dag een file. Overigens

hoop ik dat de files ook na corona minder zullen blijven. Van mij mag het thuiswerken blljven want het is

hier beduidend schoner nu de luchtvervuiling zichtbaar afgenomen is. lk kan nu veelverder kijken over de

polders dan ooit tevoren (ik zie de Heineken-fabriek voor het eerst in mijn leven scherp vanuit mijn

woning). Neem mij dat niet af alstublieft.

1

Vriendelijke groet
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---Oorspronkelijk bericht----

Vezonden: dinsdag 16 juni 2020 14:15
Aan: beterbereikbaargouwe <beterbereikbaargouwe@pzh.nl>
Ondenrerp: Wegaanleg west noordwestkant Hazerswoude-dorp

Goedemlddag,

Hierbij wil ik mededelen dat ik tegen de de plannen ben om een weg aan te leggen in het bescherm
vogelgebied de wilck.

Verstuurd vanaf mijn iPhone
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Meldin : KCC2006 0537

Aanmelder

Tijdstip aangemeld:

Naam:

E-mailadres;

Telefoonnummér:

De
melding:

16-06-2020 16:14

Westelifke rondweg met minlmale ovcrlast.
Beeld van.spoordiJk HSL gezlen vanaf de Westzijdeweg van de aan de
voet van de-ze spoordijk ( aan de WestziJde er ván ; tiggenOe N-209.
Zie.je vanaf de Westzljdeweg niet, hooi5e nlet of nadfrelijks, ruik je
niet.



I,l t3LZo'n foto kan je ook maken vanaf de huidlge N-209' Daar wonen ook
mensen langs,

Heel wat bewoners van het Noordelnde (N455) kflken uit op het fraaie
Bentwoud en krijgen een Provlnciale Snelweg eftussen (gereserveerde
strook rulm 250 meter), dle het OosteliJk deel van het Bentwoud
recreatle' en na'tuurwaarden ontneemt en nog meer verkeer door
Hazerswoude-Dorp genereert dan wel het (Zaans) Rletveld naar de
knoppen helpt. op de N207 zuld ls de gemeenteraad nlet terug gekomen

en deze evenmln een lagere prlorltelt gegeven om de oplosslngen voor
de echte knelpunten eerst te financlerenl

Bestuu r Verentghg Natuurbehoud Hazerswoude/Boskoop

Geachte Griffle: hlerblj wll lk u vragen om de bijlagen te versturen naar
alle Statenleden,

Vriendelfke groetr Voorzitter Verenlghg Natuurbehoud
Groen poort Hazerswoude/BoskooP

2
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---Oorspron keliik bericht----

Vezonden: dinsdag 1 6 juni 2020 16:O4
Aan: beterbereikbaargouwe <beterbereikbaargouwe@pzh.nl>
Onderwerp: Omleidingsweg Hazerswoude-Dorp

Geachte BAG,

Hierbij geeÍ ik graag mijn mening en voorstelvoor een nieuwe omleidingsweg Hazerswoude-Dorp,
Heb deze week een rondje langs de voorgestelde tracés gefietst en kwam tot de conclusie dat een
westelijke rondweg niet zo Íunctioneel is als een oosterlijke rondweg.
Als je aankruist hoeveel vrachtwagens er van en naar het ITC terrein en niet te vergeten van de kwekers in
het Rietveld rondrijden is een rondwêg aan de oostkant van het dorp beslist de beste optie. Kies dan voor
voorstel W18 en laat hierop het ITC terrein en het Rietveld op aansluiten.
Maak (en controleert dit) de Dorpsstraat vrij van vrachtverkeer.
Er is nu een verbod echter geen controle zodat nu aan beide zijde van het dorp regelmatig groot
vrachtverkeer er doorheen dendert.
Met de keuze voor een oostelijke rondweg kan ook de zijde en de brug in Boskoop worden ontzien en
tevens kan het verkeer van de nieuw aan te legen verlengde Bendwoudlaan hiervan gebruikmaken.

Vertrouwende met deze korte uitleg op een verstandige keuze.
Met vriendelijke groet

Verstuurd vanaf mijn iPad
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w24 ontslulting Reeuwijkdorp l.c.m. afsluiting Brugweg ln waddinxveen
De ontsluiting van Reeuwijk dorp i.c,m. de afsluiting van de Brugweg in Waddinxveen leidt in
potentie tot een toename van het doorgaand sluipverkeer in noordelijke richting waarbij het verkeer
via de Reewal en Kaagjesland en de Nieuweweg en/of de Middelburgseweg, alsnog aansluiting op de
N207 zoekt.

Om dit te voorkomen stellen wij een aantal maatregelen voor die o.i. in samenhant met
bovengenoemd scenario genomen zouden moeten worden;

- Doortrekken parallelstructuur A12 (maatregel W21) in zuidelijke richting naar de N207;
- ontmoedigen / onmogelijk maken van doorgaand verkeer vanaf de A12 door Reeuwijk Dorp

richtíng Boskoop en Waddinxveen.

De route over de parallelstructuur A12 is weliswaar iets langer maar is veel sneller dan de route
binnendoor waardoor automobilisten niet snel meer zullen worden verleid om vla Reeuwijk dorp ,af

te steken'. Een combinatie van beide maatregelen heeft onze voorkeur omdat wordt voorzien in een
adequate ontsluitíng van Reeuwijk dorp terwijl er weinig nut en noodzaak meer is voor sluipverkeer
om blnnendoor aansluiting op de N207 te zoeken.

Maatregel W24 kan ons inziens niet zonder verkeersbeperkende maatregelen in Reeuwijk Dorp om
ongewenst sluipverkeer te ontmoedlgen. Ons voorstel:

o Bren8 de maximum snelheid op het deelvan Kaagjesland bij de dorpskern terug van 30 km
naar 15km;

o Richt de gehele Middelburgseweg in als fietspad (met voorrang bij Kaagjesland én de
Nleuweweg) waarbíj zakelijk en privé bestemmingsverkeer wordt gedoogd. DÍt voorstel is
grotendeels beschreven in maatregel OVFl(g). Hierbij de aantekening dat de in deze
maatregel beschreven route van Gouda naar Alphen a/d Rijn o.i. onnodig oostelijk is
geprojecteerd (vla Zwamrnerdam). Een rneer westelijke route via bijvoorbeeld de Goudse
Rijweg en -Pad over de N11. ligt voor dit traject meer voor de hand, lnrichting van de
Middelburgseweg als fietspad draagt substantieel bij aan de verkeersveíligheid van fietsers
(niet in de minste plaats schoolkinderen) en recreatieve uitnutting van het poldergebied.

Ook bij een combinatie van W24 en W21 is inrichting van de Middelburgseweg als fietspad een
unieke kans om fiets- en autoverkeer verder te scheiden. Er zijn voor automobilisten voldoende
alternatieven orn deze wegen te mijden, waaronder de ,nieuwe rondweg, van Boskoop, over de
Nieuweweg en het Zuidwijk, ln combinatie met afsluiting van de Erugweg ontstaat een veilige en
landelijke fíetsroute met (ook) hoge recreatieve waarde.

19 juni 2020

Namens het Middelburgseweg Comité
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Aan: Beter Bereikbaar Gouwe

Waddinxveen, 18 luni 2020

onderwerp: Vervolg visle Eeter Berelkbaar Gouwe vanuit comité Bloemendaalseweg, otweg
en Zuldpunt Reewal

Geachte leden van de projectgroep Beter Bereikbaar Gouwe,

Deze brlef is een vervolg op ons eerdere schrijven van 17 maart jongstleden, waarin onze visie op Beter
Bereikbaar Gouwe en bezwaren tegen de voorgestelde r..tregàl"n w21 en w24 zijn verwoord. Aanleiding
voor onderhavlg schrljven betreft de effecten van de coronacrisis op de polder Bloemendaal en commentaar
n.a.v. de BBG-blJeenkomsten van juni 2020.

Aantrekkelllkheld oolder Bloemendaal
Het huidige coronatijdperk onderstreept het grote belang van een open en kwalltatief hoogwaardlge openbare
ruimte als de groene polder Bloemendaal. Door het dit voorjaar plaatsen van wandelrouteborden met 6
wandelroutes (stichting welds Bloemendaal), waaronder Íoutes langs otweg en BaarsJeskade en van diverse
informatiebordjes langs de routes en mede door het uitbrengen urt 

".n 
waidelkaart,-wordt de polder door

een steeds groter publiek ontdekt' Deze voorzieningen zljn m.b.v. een Europese subsidie en bijdiagen van
diverse sponsoren gerealiseerd. Dit groene stedelijke uitloopgebied van Gouda, daterend uit de 12c eeuw,
vooÍziet in duidelijke behoefte aan aantrekkelijke fosleke ruimte.
Elke aanleg van nleuw asfalt in de polder Bloemendaal zal een negatieve invloed hebben op de natuur en
kwaliteit van de leefomgevlng voor zower gebiedsbewoners en de vere bezoekers,
Het recent verschenen rapport "Niet alles kan" (commissie Remkesl legt een grolê verantwoordelijkheid bij deprovincie om de natuur een kans te geven te herstellen van stikstof emlssie. v-oorkomen van stikstof uitstoot
heeft daarom prioritelt.
Meerdere ondernemers hebben geïnvesteerd in het aantrekkelfk maken van de polder, zoals restaurant De
Landerij (brug, laadstations elektrlsche íietsen) en boomkwekerij Tas (ultkijktoren, theehuls,
informatiecentrum) en worden dlrect getrofÍen door w24 (al het verkeer iirect langs het landelijk gelegen
teÍras aan de Reewal) resp, w21 (op- en afrltten onder talud waardoor onbereikbaarhelo toegancswec]
eveneens voor bewoners westeliJk deel otweg, direct vanaf aloemendaalseweg).

Alnemeen: BB6-blleenkomsten 2020
ln de presentaties van belde b[eenkomsten ziJn de effecten van de maatregelen in percentages weeÍgegeven,
de absolute getallen ontbreken. De bewoners van het zuid-oost kwadrant Éebuen in een gezamenlilke brief(brief van de heer Coenen dd' to-04-2020) ultgesproken dat met name zwaar vrachtverkeer de leefbaarheid enveiligheid van ons leefgebied aantast' ln hoeverre zijn recente verkeerstellingen (van voor het coronat[dperk]
van zwarteweg en Reewal gebrulkt voor de gepresenteerde effecten? uit de aee-presentaties ls nlet afte
leiden ln hoeverre het doel om z\,vaar vrachtverkeer terug te dringen met genoemde maatregelen ook
daadwerkelljk wordt bereikt, Aanvullende opmerkingen en suggestles hieromtrent vindt u in bijlage 1.

we verwachten a-prlori dat de relstfld Semeten vanaf de N451 naar de Bodegravenboog korter ls vla de A1z,
dan via de beoogde parallelweg (w21) en de Reeuwijkse Randweg. Beide traËcten hebben weliswaar eenvergelijkbare lengte, maar biJ een maximumsnelheid van 100 km,/uur op de A12 is het via de A12 sneller dan vlaw21 en de Reeuwijkse Randweg, waar de maximumsnelheld 80 km/uur zal zijn. De vooÍgenomen verbredlng
van de A12 (intentieverklaring Provincie Zuidholland en Rijk 2019) verlaagt bovendien de kans op filevorrning
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 w:zr aansluit op de kruising Nieuwdorperweg en Reeuwiikse 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 b'rj Reeuwiik op Ue nfZ te komen en naar UtÍecht te rijden' Op de terugweg komt de

lÍ L.G.H Fortu1in rotonde erbjj, zodat dan4 rotondes gepasseerd moeten worden om vanaf Utrecht via de

parall6weg naar Gouda te r'rjáen, terwijl door op Oe Áf-Z te blijven eenvoudig en snel doorgereden kan worden

nail a. afslag bij de Goudse poort. w2i gaat bovendien een fietspad (ovFl. (f,gl krulsen, hetgeen de

verkeersvelllgheid niet vergroot.

Voor realisatie van zowel de Bodegravenboog als verbreding van de A12 tussen De Meern en Gouda naar 2 x 5

rijbanen ls samenwerking met net Rijf noodzàkeliik, Uit de presentaties van Beter Bereikbaar Gouwe zijn voor

dL Bodegravenboog alleen zijn de efiecten bekend: de regionale bereikbaarheid verbetert met positieve

effecten voor de economie en er is een breed draagvlak'

wii verwactrten 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 intàntieverklaring 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 Nll willen zien. vogelilk is de beoogde aanleg van de Bodegravenboog niet meegenomen in de

modelberekenlng van de verbreding. voor de besluitvorming over de BodegravenbooS en over de uitwerking

van de verbreding van de A12 is het wenselijk het gecombineerde effect te kennen voor de verkeerslntensiteit

op de N207 langs de Gouwe en op de N11'

Lokaal belan4: Ontslultlnn Reeuwilk'Doro en W24

De Reewal is momenteel Oe enlge àeschikte toegangsweg naar Reeuwijk-Dorp voor zwaar vrachtverkeer' Ten

gevolge hiervan ontstaan op OeIe veentade vooi de laaggelegen polder Middelburg verzakkingen die vrijwel

íaarffifs tot helstel en regelmatig tot grootschalig onderhoud nopen' De maatschappelilk kosten hiervan ziln

hoog,
De komende jaren zal er op de Reewal een stapeling zware verkeersintenslteit optreden. Naast de huidige

belasting, waarvan tot 85 7o van het structulele, dagelljkse zware vrachtverkeer is terug te voeren op een

O"iritf Jin de Reewal, zal ook zwaar bouwverkeer tegelijkertljd van deze weg gebrulk maken' vanwege de

ontwikkellng van de wljk Reesvelt 2.

Voor deze nieuwe wuk blijkt echter geen verkeersplan te ziin ontwikkeld. Vanult de Reewal is er slechts een

io.g.ngr*ug (ReesvÀlO) voor het in- en uitgaande verkeer en een noodultgang via de Overtoom (met

halverwege een smal, metpaal afgesloten bruggetje)' Er wordt nu al gepreludeerd op potentiële toekomstige

nieuwbouw aan de Reewal, top"o van nleuwe huizen in Reesvelt 2 worden hierop nu al geattendeerd door

verkopende Partij.

ln geval van calamiteit waarbij verkeer op de Reewal is gestremd, zoals bij ongevallen (verzakken passerende

zware vrachtauto,s wegens dó zwakke berm), het vrijweljaarliikse wegherstel en festiviteiten, is Reeuwljk-Dorp

glecht toegankelijk is voor zware hulpverleningsvoertulgen, zoals die van brandweer en zware kraanbedrijven'

Mede uit veiligheidsoogpunt ligt het daarom voor de hand een tweede ontslultingsweg te maken naar

Reeuwijk-Dorp, berijdbaar vooÍ zware voertuigen, Reeuwijk-Dorp heeft al een directe aansluiting op de

Reeuwiikse Randweg met de NieuwdorpeÍweg, Deze heeft aan weerszijden voldoende ruimte voor verbreding

en versterking.

ln de provinciale nota ,,Visle, ruimte en mobiliteit" zijn de verstorlngszones voor weidevogels al aangegeven

voor de Nieuwdorperweg (noordzijde 163 m, zuidzijde 165 rn), verbreding van de Nieuwdorperweg zal in ieder

geval voor minder extra ,tirrtot.otg.n dan w24, dle immers ook elders in de polders Bloemendaal en

Reeuwijk voor permanente stikstofa'antasting zal zorgen (en dus vermindering van de biodiversiteit)' Alleen

verbreding van de Nieuwdorperweg zal derhàlve waárschijnliJk ook tot minder stikstofmaatregelen leiden dan

de aanleg van W24.

Als vanuit de oostzijde van de NieuwdoÍpeíweg een bypass naar de Reewal en aansluiting op Reesvelt 2 wordt

gerealiseerd, kan het centrum van Reeuwi.ik-Dorp autoiuw worden Semaakt' Bovendlen wordt de veiligheid van

-Reeuwiik-oorp 
met deze tweede ontsluitingsweg in geval van calamitelten aanzienlijk veÍgroot, met name vooÍ

Reesvelt en centÍum.
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De effecten voor de natuur ln polder Reeuwijk z'rJn beperkt: er is al rekening gehouden met natuuÍcompensatie
door de verstorlngszone bI Re$velt 2.

Zoals eerder gememoreerd is 85 % van het structurele, dageliJkse verkeer van gÍote en zware vrachtwagens in
Reeuwiik-Dorp teÍug te voeren op een hier langgeleden gevestigd bedrijf, dat meerdere vestigingen neeft in de
omgeving, waaronder bedrijventerreln Broekvelden ln Bodegraven-Reeuwljk. Overlast door dlt zware
vrachtverkeer kan alleen worden opgelost door (gefaseerde) verplaatslngvan die onderdelen van het bedrljf
die dit belastende verkeer genereren en nlet door meer asfalt aan te leggen, waarmee de overlast in ons
leefgebled slechts wordt verschoven.
De focus van Beter Bereikbaar Gouwe ligt ln 2030. Er moet een scenario denkbaar ziln waarin een win-wln
situatie ontstaat zowel voor bedr'rJf en bewoners.
Dlt zal wellicht veel creativiteit, inspanning en moed vragen van de lokale politiek, zoals (financlële)
stimuleringsmaatregelen, vergunningen, rulmte-voor-rulmte regelingen, maar zal de leefbaarheid in het Zuid-
Oost kwadrant in belangrljke mate vergroten.

Via de dan lnmlddels versterkte en verbrede Nieuwdorperweg kan het resterende bestemmlngsverkeer
afgehandeld worden, in combinatie met verkeersregulerende maatregelen. Lokale stirnulatie van fietsgebruik,
ov en meer thulswerken zullen een mitigerende werking hebben op het verkeer. De schadeliJke maatregel W24
is daarom in onze ogen geheel overbodlg.

Namens het Bewonerscomlté Bloemendaalseweg, Reewal Zuidelnde, Otweg,

Met vriendel ljke groet,

Bljlage 1: Commentaar op ontslultlng Reeuwijk-Dorp
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Nieuwe ontsluiting
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Het is een goed streven om de effecten te voorspellen met een model en verstandig om voor het

hele gebied hetzelfde model te gebruiken. De resultaten voor W24 zijn anders dan verwacht en niet

te begrijpen zonder meer inzicht te krijgen in de data die gebruikt zijn voor de berekening.

Het roept de vraag op oÍ het model gevalideerd is en of het valide is voor verkeerstromen in de ZO-

kwadrant, waar de problematiek ligt bij het verkeer van grote en zware vrachtwagens die voor

onveilige verkeerssituaties en overlast zorgen en de wegen op de veenkades zwaar belasten, en niet

of in veel mindere mate bij het verkeer van personenauto's en pakketbezorging. Met het model

worden de verkeersstromen berekend die in 2030 worden verwacht. Welke aanname is gebruikt

voor de groei van het verkeer van grote en zware vrachtwagens? ls rekening gehouden met

autonome afname van dit verkeer door de voorgenomen sluiting van de Aldi in Reeuwijk Dorp en de

voorgenomen verplaatsing van enkele productielijnen van het bedrijf dat 85% van dit verkeer

aantrekt?

Bloemendaalsewee
Er is geen effect aangegeven voor de Bloemendaalseweg. ln de Webinar en Teams vergadering is

verteld dat wanneer de effecten minder dan 10% zijn, deze niet op de kaart zijn weergegeven. Naar

verwachting zal er meer verkeer over de Bloemendaalseweg komen. Voor bewoners met name uit de

Groenhovenwijk in Gouda die via de A12 naar Utrecht willen, wordt het aantrekkelijker om via de

Bloemendaalseweg en W24 naar de A12 te rijden, dan via de Goudse Poort of de Bodegraafse

Straatweg. Als dit minder dan 1O%, dan is het wenselijk om inzicht te krijgen in de data die gebruikt

zijn voor de berekening, Met welke verkeersintensiteit op de Bloemendaalseweg is gerekend en

welke verdeling is aangehouden bínnen en buiten de spitstijden. Zonder dit ínzicht kan het

percentage immers niet worden berekend.

Reewal

Het is merkwaardig waarom het verkeer op de Reewal daalt, terwijl verwacht wordt dat het gelijk

zou blijven. Waarom zou het verkeer naar de bedrijven op de Reewal dalen? Hier doet de vraag zich

voor of de modelberekening wel toegesneden is op de problematiek. Het is daarvoor wenselijk

inzicht te krijgen in de verandering van de verkeerstroom van de grote en zware vrachtwagens. Hun

draaicircels zijn te groot om de bocht te maken op de T-splitsing Kaagjesland Middelburgse weg. Het
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grote verkeer zal dus via de Reewal naar de bedrijven op de Reewal en Reeuwijk dorp moeten bliiven

rijden.

De k[!o ln de Bruswg8
ln de Teams bespreking is met klem gevraagd om de effecten van W24 en de knip apaít te

berekenen. Dit is zeer wenselijk. Een knip waarmee de Brugweg voor doorgaand autoverkeer wordt

afgesloten heeft vergaande gevolgen voor de bewoners en bedriJven van de Bloemendaalseweg,

Zwarte weg, Middelburgseweg en Reewal. Om naar Waddinxveen te gaan zullen zij om moeten

rijden via Gouda of via Kaagjesland en Gouwe dreef en dan via de Henegouwerweg om bij de

Hefbrug te komen. ZiJ zullen meer kilometers moeten rijden met meer brandstof verbruik en fljnstof

emissie en langer onderweg zijn. Het zou een wrange uitkomst ziJn als het project 'Beter Bereikbaar

Gouwe'voor hen ultkomt op 'Mlnder Bereikbaar Gouwe'.

Effegten van een nleuwe ontslultlnr
Het maken van een nieuwe ontsluiting voor Reeuwljk-Dorp in de vorm van W24 heeft vergaande

effecten voor het leefmilieu en de berelkbaarheld voor de bewoners en bedrijven in de ZO-kwadrant.

Om deze effecten goed in beeld te brengen raden we aan een MER-procedure te volgen, Daarln

kunnen de effecten van verschillende maatregelen met elkaar worden vergeleken en wordt een

advies verkregen van een onafhankelijk oordelende Commissie-MER.

Voorgesteld wordt de volgende maatregel€n / alternatieven in de MER te onderzoeken.

- Nul atternatief: Autonome ontwlkkeling van het groot en zwaar vrachtverkeer met

voorgenomen sluiting Aldi en voorgenomen verplaatsing van enkele bedrljfsonderdelen van

Vergeer-Kaas naar hun vestigint in Bodegraven.

- Het wenselijke alternatief: Vergaand verminderen van het Brote en zware vrachtverkeer door

bedr'rjven die dit verkeer genereren te stimuleren zich te verplaatsen of de betreffende

bedrijfsonderdelen te verplaatsen naar bedrijfsterreinen buiten de Zo-kwadrant,
- Nieuwe ontsluiting: Maken van een nieuwe ontsluiting naar Reeuwijk-Dorp, waarbii W24 één van

de mogelijkheden ís, naast andere ontsluitingsmogellJkheden, zoals het aanpassen van de

Nieuwdorperweg en een ontsluiting ten noorden van de Erugweg, vanaf de Henegouwerweg via

de voormallge stoÍtplaats naar de Middelburgseweg.

Deze bijlage behoon blJ: brlef Vervolg vlsle Beter BerelkbaaÍ Gouwe vanult comlté Bloemendaalseweg, Otweg en Zuidpunt

Reewal dd 18-06-2020
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Provincie Zuid-Holland
Team Beter Bereikbaar Gouwe
Beterberelkbaarcouwe@oih.nl

Reeuwijk, 20 juni 2020

Betreft: Reactie t.b.v, 8AG ín juti 2020

Geachte heer/ mevrouw,

Projectteam Beter Bereikbaar Gouwe

ln juni heeft u aan de omgeving uw bevindingen gepresenteerd over de 14 nieuwe ideeën. U
gaf daarbij aan dat dÍe ideeën stuk voor stuk indivldueet zijn beoordeetd, ln de presentatie
worden de betangstel.lenden en betanghebbenden echter geconfronteerd met een
presentatie van effecten van toch a[ gecombineerde maatregeten. Soms zelfs combinaties,
of aanvutlingen, die in de factsheets van de maatregel hooguit ats 'aanvullende suggestie'
zljn vemroord. Par blj navraag is voor één maatregel alsnog een aanvullend kaartje
beschikbaar gesteld met de aÍzonderlijke beoordeting.
Een grotere omissie is dat de onderliggende rapportage nu niet beschikbaar wordt gestetd,
niet eerder dan nadat de bestuurders hun fiat hebben gegeven. We moeten het doen met
de samenvattende kaartjes, waarop de belongrijkste resultaten in beeld zijn gebracht.
Wetke keuzes en uitgangspunten daar onder liggen kunnen we niet beoordelen, laat staan
dat we voor onszetÍ kunnen bepalen wat betangrijk is, Bovendien laten de kaartjes atteen
de effecten zien op een beperkt aantal wegen, er ontbreekt nogal wat informatie. Graag
zouden wij die ondertiggende rapportage spoedig inzien.

En terwijt wij onze energie nog ríchten op de effecten van de individuete maatregeten, zíjn
de ambtenaren, adviseurs en bestuurders a[ bezig met verschillende combinaties van
maatregeten. ln de BAG van juli worden er al combinaties en varianten op de bestuurl,ijke
tafel gelegd, zonder dat wij daar enig zlcht op hebben. Pas na de zomer krijgen we daar
zicht op, en dan pas mogen we daar weer achteraí op reageren, HeeÍt geeít de
betangstetlenden en belanghebbenden niet het gevoel daadwerketijk constructieí bij te
kunnen dragen aan een effectieve en gedragen set aan maatregelen. we worden op deze
manier ats het spreekwoordetijke paard achter de wagen gespannen.

Ats ik mij dan speciíiek richt op de belangen van Reeuwijk'dorp (en het bijbehorende
buitengebied) en kijk hoe de verschillende maatregeten daarop uitwerken tljkt het erop dat
voor ons niet de juiste problematiek wordt opgelost (en dat is nog attijd een resultaat van
fase 1, waarbij de probleemstetlÍng is bepaald zonder inbreng van de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk). De driehoek tussen grofweg A12 en N1l, tot aan de N207, is een
kteinschalig gebied, zonder grote woonkernen. Gekenmerkt door rust en ruimte. SmaU,e

wegen, omlijst door water. Puur voor de ontsluiting van de bewoners in dÍt gebied zijn geen
extra of andere wegen nodig. ook de verkeerstoename door nieuw te bouwen woningen
Reesvetd ll zal daar geen significante wijziging in aanbrengen (at moet uiteraard goed
worden nagedacht over de hoeveelheíd bouwverkeer).
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De leefbaarheíd in dit deel van het gebied wordt in negatieve zin met name bepaatd door
het vete stuipverkeer dat een atternatieve route zoekt van of naar de A12. Een oplossing
tegen dat sluipverkeer zit primair op het verbeteren van de grotere hooÍdstructuren (Aí 2,

al dan niet met paratletstructuur; Nl1, N207 en wellicht het bestaande deel van de
oostelijke rondweg Boskoop). Dit moet worden ondersteund door de wegen in het
bultengebled minder aantrekketijk te maken voor doorgaand (stuip)verkeer en het
langzamere (fiets)verkeer voorrang te geven.

Het vrachtverkeer dat van en naar het dorp rlidt, kan ook nu at atleen over de Reewat

komen. Het dorp zelf heeft daar maar beperkt last van. Dit vrachtverkeer vormt echter wè[
een probleem op de Brugweg ln Waddinxveen. De enlg logische optossing tijkt hiervoor de
extra ontstuiting van êen nieuwe paralletstructuur vla de omtoopwetering op de Reewal. Er

moet voorkomen worden dat een dergetljke route teidt tot (extra) sluipverkeer door
Reeuwijk-dorp (en bultengebied), dat dan via Kaagjesland, Nieuweweg, Randenburg naar
de Gouwedreef gaat rijden. Deze optossing moet daarom ondersteund worden door
aanvutlende maatregelen. De knlp blj de Brugweg wordt nu wel genoemd, maar dat is niet
voldoende. Ook atle andere (uitvats)wegen van ReeuwiJk-dorp (inctusief de verblndlng naar
de oostel,ijke randweg Boskoop) moeten dan minder aantrekkeliJk worden (gemaakt) voor
doorgaand (slulp)verkeer, zodat de Reewal als een soort doodlopende route wordt in de

hoofdstructuur. Ovenarogen kan worden de knip in de Brugweg alteen voor vrachtverkeer in
te rlchten, zodat de oplossing zich primair richt op de veroorrakers van het probleem.

lk wit afstuiten met een oproep om vanult het programma BBG onverminderd aandacht bij
het Rijk te vragen op het versneld uitvoeren van de Bodegravenboog. Zonder deze optossing

is alles wat we ln dit gebied toevoegen atleen maar bron voor meer overlast. De focus moet
bij de hoofdstructuur llggen, zodat de kleine wqen worden ontlast en geschikt btijven voor
het (beperkte) lokate verkeer.

-)
./-

Met vrienloliJke groet,

Mede namens het dorpsteam Reeuwijk-dorp, Tempel en buitengebled



!4 t3ï
Ongelijkvloerse
kruising
Henegouwerweg
(w26)
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Het eerste wat opvalt ls dat de ongelljkvloerse kruisÍng zorgt voor een toename van de

verkeersintensiteit op de N207 langs de Gouwe.

Blj nader lnzíen roept het een aantal vragen op,

Autonome ontwlkkellne
Naar ik begrepen heb ziJn de berekeningen gebaseerd op de te verwachte verkeerslntensiteit ln

2030. Stel dat de ongelijkvloerse kruising niet wordt aangelegd. Zorg de autonome ontwlkkellng dan

voor een toename of afname van de verkeerslntensltelt langs de Gouwe, of blljft deze gellJk? Als

deze verandert, hoe ls dit dan verdisconteerd in de percentages? Of moet dit nog worden verwerkt?
Het llikt me overigens onzeker om de autonome ontwlkkeling te voorspellen. We zlen hoe met de

coronamaatregelen door het thulswerken het verkeer aanzienlijk verminderd ls en dat dlt nu weer
toeneemt door de versoepelingen en het nog voortduren van de beperkingen in het openbaar
vervoer. Hoe zeker zln dan de voorspellingen ln 2030?

Bentwoudlaan en Verlenede Benwoudlaan
ls het effect van de Bentwoudlaan en de verlengde Bentwoudlaan {geel gestippelde route)
meegenornen in de berekenlng? ln 1994 toen de provincie onvenaracht voor de streek met het
Bentwoudplan kwam, stelde de gerneente Waddinxveen zich aanvankeliJk meewerkend op. la we
wlllen wel het Bentwoud accepteren, maar dan willen wij daaruoor een westelijke rondweg voor
terug (het "Ja, mits"l. Toen de provincie daar nlet in mee wilde gaan, werd het standpunt van de

gemeente: "Nee, tenzij". De jaren daarna heeft de gemeente gelobbyd blj de provincie om de

1
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westelljk rondweg geaccepteerd te kriJgen. Eén van de argumenten van de gemeente was dat door
de aanleg van de westelljk rondweg de verkeersintensiteit op de N207 langs de Gouwe zou
verminderen en daarmee ook de drukte op de kruising met de Brugweg. De provincie heeft lang
weerstand geboden, maar tenslotte, nog tiJdens de periode dat Dllksterhuls wethouder was (tot
2010), ls de provincle overstag geBaan. Daarna heeft de gemeente de eerste bomen van het
Bentwoud laten planten en wordt de westelilk rondweg aangeduid als Bentwoudlaan en verlengde
Bentwoudlaan. lk ben benieuwd ln welke mate de gele route op de kaart leidt tot vermindering van
de verkeerslntensltelt op de N207 langs de Gouwe.

Bodegraven Booa
De Bodegraven Boog zal volgens de rnodelberekenlng leiden tot 20 à 30% mlnder verkeer van Gouda
naar Alphen en tot 10% mlnder verkeer van Alphen naar Gouda op de N207.

Verlanen maxlmumsnelheld oo de N207 lanes de Gouwe.
Het verlagen van de maximumsnelheid langs de Gouwe zal lelden tot mlnder doorgaand verkeer
tussen Gouda en Alphen. Hoe meer deze wordt verlaagd, des te groter zal de afname van het verkeer
zun. ln mljn notitie van 31 januarl 2020 heb lk aangegeven wat het effect op de relst'rjd is bij een
verlaging naar 60 km/uur en naar 50 km/uur en naar comblnatles van beide. Van belang is de
informatlevoorziening naar de automobillsten. De natuurlljke neiging is om de kortste route te
nemen (de N207). Pas als ervaren wordt, dat een gerlnge omweg aanmerkelijk sneller en zekerder is,
zal gekozen worden voor de langere route en zal deze voortaan worden aangehouden. 6oede en
actuele verkeersinformatie (bebording, routeplanners, etc.) helpen daarbij. Bij de toevoenregen naar
de N207 bij 6ouda en Alphen kan dit aanmerkeliJk verbeterd worden.

ls al doorgerekend wat het effect van het verlagen van de maximumsnelheld is? Aangeraden wordt
de verlaglng naar 50 km/uur en naar 50 km/uur doorte rekenen, alsmede enkele combinatles,
waaronder de volgende comblnatle: vanaf Gouda tot Waddinxveen 50 km/uur, ten noorden van
Waddlnxveen vanaf de rotonde in mljn varlant 2 voor de ongelijkvloerse kruising tot aan de rotonde
bij de Gouwe Dreef 50 km/uur, en vanaf deze rotonde tot Boskoop 5O km/uur. Dit lijkt me een
passende en veilige comblnatie die goed aansluit bij het verkeer langs de Gouwe in Gouda (50

km/uur) en biJ het verkeer van Boskoop naar Alphen (60 km/uur tot de rotonde bij de Halve Raak en
vanaf daar tot Alphen 80 km/uur (80 is hier voldoende veilig omdat daar een Ventweg naast de N207
ligt)

Verkeer Bruswe8
Waarom neemt het verkeer op de Brugweg alleen ln de richting van de Hefbrug toe? lk woon aan de
Bloemendaalseweg, Als lk een afspraak heb in Boskoop of Alphen en zeker wil ziJn van de reistijd, rfd
ik via de Reewal, Kaagjesland, Randenburg en Gouwe DreeÍ naar de N207 l.p.v. over de Brugweg om
het risico te vermljden dat de Hefbrug open staat. Omgekeerd doe lk dat ook, maar dan om het risico
te vermijden dat er een file op de N207 staat vanwege de krulslng, Tijdens de spits is dlt rislco groot.
Dus als er een ongelijkvloerse krulslng komt, kan lk me voorstellen dat er meer verkeer over de
Brugweg gaat, maar dan wel in beide richtingen in gelijke mate.

Hoe kan de toename van t5% op de Brugweg worden verklaard, waar komt dle vandaan? ls dat van
de Bloemendaalseweg, Reewalen Middelburgseweg? En hoe ls dan de verdeling? Het llkt me
onwaarschijnl|k dat het komt van de bewoners van de Brugweg zelf, vanwege de kans op lang
wachten voor het stoplicht bl de kruising met de Henegouwerweg. Om naar Boskoop en Alphen te
gaan lijkt me het onwaarschljnlijk dat ze nu via Middelburgseweg, Randenburg en Gouwe Dreef naar
de Henegouwerweg gaan, of naar Gouda via de Bloemendaalseweg.

2

Verkeer N207
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Waarom is er tussen Boskoop en Waddlnxveen een toename van 15% en tussen Gouda en

Waddinxveen en een toename van 5% en tussen Boskoop en Alphen eveneens? Waarom dit verschll

en zo groot? lk kan me voorstellen dat voor het doorgaande verkeer tussen Gouda en Alphen de

ongelijkvloerse krulsing de zekerheid biedt dat dit knelpunt is opgelost. Maar als je het comblneert

met de aanleg van de Bodegraven Boog en het verlagen van de maximumsnelheid zal het

doorgaande verkeer toch niet kiezen voor de N207 door het ongelijkvloers maken van de kruising.

Toen ik de proef op de som nam en de reistld opnam tussen 6ouda en Alphen en vlce versa hoefde

ik niet voor de stoplichten bij de kruising te wachten. Een ongelljkvloerse kruising zal de reistiJd dan

niet korter kunnen maken (zle mlln notitie van 3l januari 2020).

Aanknoolnesrnoqgllikheden variant 2 lRotonde varlant)
De Rotonde variant, die ik voor de ongelijkvloerse kruising heb voorgesteld, kan mogelijk tot een

veiliger ontsluiting leiden van de bedriJven ten noorden van de Brugweg. Er z[n nu 2 ontsluitingen op

de Henegouwenaleg. Als het mogelijk is om vanaf de achtenijde van het bedrijventerrein een

ontsluiting naar het noorden te maken, dan kan deze b[ de rotonde worden aangesloten op de

Henegouwerweg. B[ de rotonde ls dan een afslag naar het oosten nodlg over ca 150 meter. Deze

ontslulting biedt ook de mogeliJkheid om een parkeerplaats te maken voor de bewoners van de

Brugweg, met name voor de bewoners aan de noordziJde van de Brugweg en hun bezoek.

Op de Brugweg is weinig ruimte om auto's te parkeren, Er blijft weinlg ruimte over op de rlibaan voor

auto's en fietsers en ook voor wandelaars op het tÍottolr is welnig rulmte omdat regelmatig

geparkeerde auto's deels op het trottoir staan. Er wordt steeds meer gewandeld over de Brugweg,

mede door het opnemen van de Brugweg in het wandelroutenetwerk van Polder Bloemendaal. Een

parkeerplaats ten noorden van de Brugweg kan voor de bewoners en hun bezoek een oplossing

bieden.

Comblneren van maatregelen
Door een aantal maatregelen te combineren kan het doorgaande verkeer op de N207 worden

verminderd en velliger worden gemaakt en kan het verkeer dat overblljft makkeliiker doorstromen

op de kruislng met de Brugweg. lk ben benieuwd wat het doorrekenen van de combinatie

Bentwoudlaan/Verlengde Bentwoudlaan, Bodegraven Boog, verlaging maxlmumsnelheld op de N207

en de ongelljkvloerse kruislng zalopleveren.

De ongelijkvloerse kruising zal voor het verkeer over de hefbrug tot aanmerkeliJk minder wachttiJden

leiden. Als alleen het effect op de verkeersintentietljd zou worden beschouwd, wordt het

belangrijkste effect namelijk de vermindering van de wachttijden vergeten. De lange wachtrlj op de

Kerkweg-oost, tot aan de rotonde bij de passage en soms nog verder tot op de Kanaaldilk en de

wachtriJ op de Brugweg zullen dat minder vaak voorkomen en mlnder lang duren.

19 juni 2020
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Onderwerp: Parallelstructuur A12

Aan: Beter Bereikbaar Gouwe

Onderwerp: Reactie op plan "ParallelstructuurA12"

Reeuwijk,22 juni2020

Geachte heer, geachte mevrouw,

Op internet vond ik de plannen over een nieuw aan te leggen parallelstructuur A12.
Aangezien ík woonachtig ben op de Nieuwdorperweg en ikzelf en de rest van mijn gezin al fietsend veel gebruik
maken van deze weg, was mijn aandacht getrokken.

Graag verwijzen wij u naar de bijgesloten bijlage,
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
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Aan; Beter Bereikbaar Gouwe

Onderwerp: Reactie op plan "Parallelstructuur A12"

Reeuwijk, 22lunl2O2O

Geachte heer, geachte mevrouw,

Op internet vond ik de plannen over een nieuw aan te leggen parallelstructuur. Aangezien ik
woonachtig ben op de NieuwdorpeÍweg en lkzelf en de rest van mijn gezln al fietsend veel gebruik
maken van deze weg, was mijn aandacht getrokken,

lk ben erg geschrokken van de te veruvachten toename van verkeer op de Nieuwdorperweg bij het
plan "Parallelstructuur A12". Uit de resultaten van het eerste verkeeronderzoek voor dlt plan blijkt
dat bij aanleg van dit plan 3x (+200 pt tov aantal van nu) zo veel autoverkeer over de
Nieuwdorperweg te Reeuwijk te verwachten is (zie ook onderstaande plattegrond).

lk zou u willen verzoeken nader toe te lichten hoe u de velligheid van fietsers denkt te kunnen
borgen bij een dergelijke toename van verkeersdrukte. lk wil u daarnaast dringend verzoeken bij de
verdere uitwerklng van de plannen, in alle gevallen rekenlng te houden met fietsers in het gebied en
dus fietsroutes in het plan op te nemen danwel nader te onderzoeken en te omschrijven.
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*26;AoÁ!Parallelstructuur
412 (W21) zonder
Bodegravenboog
(we) rwgdl.. \ ,... ,

Zonder verdere maatregelen of aanpassing van dit plan zal het onacceptabel druk worden met
autoverkeer en tegelijkertijd zullen, door diverse voorgenomen aanpasslngen ln Reeuwijk-Burg, meer
fietsers ult Bodegraven, Bloemendaal, Reeuwijk-dorp en Reeuwijk-brug via de Nieuwdorperweg gaan
fietsen.

Heden ls het fletsen op de Nleuwdorperweg niet zelden een hachelijke onderneming door te hoge
snelheden van verkeersdeelnemers, onvoldoende gebruik van uitwijkplaatsen en smalle
weggedeeltes waaÍop men probeert fÍetsers te passeren. Een verdrievoudiging van de hoeveelheid
(auto)verkeer is mljns inzien daarom niet acceptabel.
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ln 2ff)8 heeft het gemeentebestuur Bodegraven-ReeuwiJk het voornemen uitgesproken om de

Nleuwdorperweg tussen de Raadhuisweg en de randweg Reeuw[k allecn toegankellJk te maken voor
bestemmlngsverkeer á la de Bloemendaalse weg ln Gouda, zodat wandelaars en fletseÍs op deze

smalle weg de ruirnte krlJgen om veiÍiger van Reeuwflk-Dorp naar -Brug te fletsen en richting
Bloemendaal te kunnen gaan. Dit plan is nooit ten uitvoer gebracht en ln de huldige plannen wordt
dit voornemen loryelaten en nlet eens onderzocht.

lk rlcht mljn bezwaar niet zozeer op de uitvoering van een níeuwe parallelstructuur, die waarschflnlllk
op de lange termijn wel noodzakelljk zal ziin. Miln inzlen is echter de extremê verkeerstoename door
de vrij toegankelijke krulsing tussen Parallelstructuur A12 en Nleuwdorperweg volstrekt
onacceptabel.

lk zle uw reactle met belangstelllng tegemoet.

Met vrlendelljke groeten,



YltsJ

Verzonden: dinsdag 9 juni 2020 19:21

Onderwerp: Fwd: ongelljkvloerse kruising Brugweg Henegouwerweg

Beste

Hierb'tj ter informatie doorgestuurd mijn email aan wethouder Schippers met een aanvutlíng op voorstellen voor de
o nge lljkvloe rse krulslng B rugweg -H enegouwerweg

m.v. groet

uorspronkelijk bericht

Datum: 9 juni 2020 om 19:02
Onderwerp: ongelljkvloerse kruising Brugweg Henegouwerweg

Geachte mevrouw Schippers,

Het ongelijkvloers maken van de kruising Brugweg- Henegouwerweg is één van de
verkeersmaatregelen die nu worden verkend in het kader van het project Beter Bereikbaar Gouwe.
lk ben één van diegenen gevveest dit deze maatregel heeft voorgesteld, lk heb dit voorstel op 5
januari ingebracht ln het projectteam Beter Bereíkbaar Gouwe. ln mijn notitie noem ik de vele
voordelen van êen ongeliikvloerse kruising, maar ook dat het de nodige vindingrijkheid en
creativiteit vraagt om een ongelijkvloerse kruising in te passen. Ter informatae heb ik mijn notitie
van 5 januari bijgevoegd.



Hrsg
Vervolgens heb ik in april contact opgenomen met , programma'manager bij de

provincie en via haar met r projectleider bij Movares. Met hem gesproken over de

realiseerbaarheid. Zijn eerste indruk was, kiJkend naar de ongelijkvloerse kruÍsing in Boskoop, dat er

meerdere gebouwen, waaronder ook woningen gesloopt zouden moeten worden. lk heb daarop 2

varianten bedacht waarbij sloop mogelijk achterwege kan blijven en hem schetsen van deze

varianten toegezonden (zie bijlagen). Vooral Variant 2 vlndt hij interessant.

Variant 2 biedt meer perspectief dan variant 1. ln Variant 2 is een rotonde opgenomen. Hierdoor

ontstaat een rustiger en velllger verkeersituatie op de kruising dan in Variant 1. Bovendien biedt

Variant 2, bij open staan van de Hefbrug, de mogeliJkheid bijvolle wachtrijen op de oprit naar de

Hefbrug, door te rijden en rechtsaf te slaan en dan vía de rotonde aan te slulten bij de wachtrijen in

de voorsorteerstroken op de Henegouwerweg'

De eerste verkenning van Movares heeft opgeleverd dat een ongeliikvloerse kruising tot meer

verkeer op de Henegouwerweg zal leiden. Naar ik begrepen heb, zijn hierin nog niet de

verkeersmaatregelen meegenomen die tot minder doorgaand verkeer op de N207 zullen leiden,

Door het verlagen van de maximumsnelheid van 80 naar 60 km/uur en aanleg van de Bodegraven

Boog, wordt het voor het doorgaand verkeer van Gouda naar Alphen en vice versa aanmerkelijk

sneller om via de A12, Boog en N11 en vice versa te rijden, dan langs de Gouwe via de N207. ln mijn

notitie van 30 januari aan Floor Vermeulen met cc aan u heb lk dit onderbouwd. De voorgenomen

verbredlng van de A12 naar 2 maal 5 banen tussen Gouda en de Meern zoals ln de intentieverklaring

tussen Rijk en provincie Zuid-Holland is overeengekomen, zal het rlslco op vertragingen via de Boog

route verminderen.

ln de onlinepresentatie van 2 juni zijn de effecten van aanleg van de Bodegraven-Boog (W9) en het

verbinden van de N451 met de Reeuwijkse Randweg (W21), in de presentatie aangeduid als

parallelstructuur A12, op het verkeer op de N207 gezamenlijk doorgerekend. Met als resultaat dat

dit tot een vermindering van 20 tot 30% van het verkeer op de N207 zal leiden. Daarbij is geopperd

dat het logisch is om beíde maatregelen gezamenlijk te beoordelen. Naar mljn mening is dit niet

logisch. lndien het effect van de elk van de maatregelen afzonderlijk zou worden beoordeeld, mag

worden verwacht dat er geen positieve bijdrage zal zijn van het verbinden van de N451met de

Reeuwijkse Randweg. lmmers deze parellelweg is nlet korter dan de A12 en de maximumsnelheid

zal waarschijnlijk maximaal 80 km/uur zijn, terwijl die op de A12 100 km/uur ls. Dus via de A12 en de

Boog is de reistijd tussen Gouda en Alphen en vice versa korter dan vla de parallelweg en Boog. Dit

betekent dat door alleen de aanleg van de Bodegraven-Boog 20 tot 30% vermínderlng van het

verkeer op de N207 kan worden bereikt. Wanneer ook snelheidsbeperkingen op de N207 worden

doorgevoerd zal de afname nog groterworden.

Voor het daadwerkelijk halen van de prognose is een goede informatievoorziening voor de

automobilisten nodig. De N207 blijft de kortste verbinding tussen Gouda en Alphen. Het is dan voor

de hand liggend om voor de kortste route te kiezen. Pas als je als automobilist eÍvaart dat de iets

langere route via de Bodegraven-Boog sneller is en ook minder risico op vertragingen heeft, kíes je

voortaan de snellere route. Om de automoblllst te helpen in zijn keuze is goede bebording blj Gouda

en Alphen wenselijk en onmisbaar.

lk ben benieuwd wat u van mijn voorstel vindt en ben desgewenst graag bereid het nader toe te

lichten.

m.v. groet,
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9 juni 2020
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Aan: Beter bereikbaar Gouwe (beterbereikbaargouwe@pzh.nl)

WaddÍnxveen 5 januari 2020

Onderurerp: inbreng opties beter bereikbaar Gouwe:

Aanleidine
lk ben opgegroeid aan de Hoogeveenseweg : in Hazerswoude. Tijdens m'rjn lagere
schooltijd fietste ik dagelijks over de Gemeneweg (N209d) naar Hazerswoude dorp en tijdens
mijn middelbare schooltijd dagelijks vía de waddinxveense hefbrug, de Brugweg, Zwarte
weg en Bloemendaalseweg naar Gouda. Sinds 1983 woon ik aan de Bloemendaalseweg
in Waddinxveen. lk zie dagelijks net als vroeger lange rijen scholieren naar Gouda fietsen.
Vanuit deze ervarlngen heb ik op de eerste bijeenkomst in oktober een aantal opties
ingebracht. ln deze notitie licht ik deze toe.

Doorsnlldins Hazerswoude doro
De Gemeneweg (N209d) zorgt voor een tweedeling van het dorp en het oversteken van deze
weg zorgt al veeljaren voor gevaarlijke verkeerssituaties bínnen het dorp. Al toen ik naar de
lagere school fíetste, 65 jaar geleden, was ík blij als de politieagent er stond om het verkeer
op de kruising te regelen. Het verkeer op de Gemeneweg is in de loop der jaren verder
toegenomen vooral door de uitbreidingen van Bleiswijk en Zoetermeer en het is steeds meer
belemmerend geworden voor een vlotte doorgang van het verkeer binnen het dorp.

Eén van 26 maatregelen die door BBG zijn voorgesteld, is het maken van een tweede
doorsnijdíng van het dorp ter hoogte van de voorweg ten behoeve van een tweede
verbínding van de Hoogeveenseweg naar de N11. Deze maatregel zal de tweedeling bij de
Gemeneweg in stand houden. Het voorgenomen downgraden van de Gemeneweg om de
verkeersintensitelt via deze weg door het dorp te beperken, lijkt me weinig effectief te zullen
zijn. Voor het verkeer komend van Zoetermeer- Bleiswijk naar de Rijnstreek en omgekeerd,
zou dít extra kilometers betekenen. Bovendien ligt er een goede rotonde in de
Hoogeveenseweg en is de Gemeneweg een rechte weg die daardoor goed en veilig te
berijden is. Het verkeer zal deze weg daardoor willen blijven preÍereren.

Om dle reden heb ik voorgesteld om bij de kruising met de Dorpstraat de Gemeneweg in een
tunnel of tunnelbak te leggen. Dit verbetert de doorstroming zowel op de Gemeneweg als
op de Dorpstraat en zal de leefbaarheid van het dorp zeer ten goede komen. Het idee voor
een tunnel is nlet van m[, maar van dokter Bosch voormalig huisarts ín Hazerswoude-Dorp.
Zijn idee is tot op heden niet gerealiseerd. Gezien de technologische ontwikkelingen en
ervaringen sindsdien (aanleg Hogesnelheidslijn onder het Westeinde en de tunnelbak in
teiderdorp) en de toegenomen verkeersÍntensiteit, heb ik op de bijeenkomst in oktober
voorgesteld dit idee opnieuw in studie te nemen. Kennelijk is het idee ook door een ander
op één van de bijeenkomsten ingebracht (nr. 9 en 52). lk realiseer me dat de kosten hoog
zullen zÍjn, maar daartegenover staat dat na een jarenlange tweedeling de eenheid bínnen
het dorp zal worden hersteld, de verkeersveiligheid zal worden vergroot en door de
verbeterde doorstroming zaÍ ook het leefmilieu in het dorp worden verbeterd (minder
fijnstof en ge lu id belasting).
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Doordat de tunnel zorgt voor een verbeterde doorstroming van het verkeer op de

Gemeneweg, zullen ook de bedrijven op het ITC en PCT-terrein hiervan profiteren voor het

transport naar de N11 en omgekeerd. De voorgestelde tweede verbinding tussen

Hoogeveenseweg en N11 zou dan mogelijk niet meer nodig zijn. lk adviseer daarom deze

maatregel te heroverwegen.

Kruisine HeneEouwerweg (N2071 - Bruqweq

B'U d" l-l"fbr,rg in Waddinxveen zorgt de kruising met de Brugweg voor de bottleneck in het

verkeer op de Henegouwerweg. Bij de hefbrug ln Boskoop is vele jaren geleden een

ongelijkvloerse kruising gemaakt. Hierdoor kan zowel het verkeer op N207 als over de brug

ongehinderd doorstromen. Het verkeer ln Boskoop hoeft alleen te wachten als de brug

open is.

ln Waddinxveen is dit anders. Hier moet ook worden gewacht als de brug dicht is tot de

stoplichten eventjes op groen staan. Voor hetverkeer komend vanaf de Brugweg en dat

rechtsaf naar Boskoop of linksaf naar Gouda wil, moet ook worden gewacht als de brug open

is, omdat eÍ geen voorsorteer mogelijkheid is. Dit leidt regelmatÍg tot risicovolle acties van

automobitisten waarvan het geduld is opgeraakt en die uit de wachtrlJ sturen om voor

iedereen langs af te slaan. Deze situatle duurt al sinds ik naar de middelbare school in

Gouda fietste en ls door het toenemende verkeer verslechterd. Regelmatig zijn de

wachttiiden zo lang dat de voorsorteerstroken verstopt raken en de doorstroming op de

Henegouwerweg stagneert, waardoor lange files vanaf het noorden en zuiden ontstaan, die

ook maar langzaam oplossen. Door het maken van een ongelijkvloerse kruising kan, net als

in Boskoop, zowel het verkeer over de N207 als over de brug ongehinderd doorstromen.

Voor de fietsers en automobilisten, die dagelijks de brug over gaan, biedt dlt een mooi

vooruitzicht.
Het vraagt de nodige vindingriikheid en creativiteit om een ongelijkvloerse kruising in te

passen. lk wil vragen in het kader van BBG hiernaar een studle te laten doen'

Voorgestelde maatregelen, zoals de aanleg van de westelijke Íondweg, tegenwoordig

aangeduid als Bentwoudlaan en verlengde Bentwoudlaan, alsmede de aanleg van de

Bodegraven boog, zullen naar verwaChting leiden tot een vermlndering van de

verkeersintenslteit op de Henegouwerweg, maar zullen weinig verbetering brengen in de

verkeersituatie op de kruising, zolang deze gelijkvloers blijft. De N207 ís immers de kortste

route tussen Gouda en Alphen, met daarlangs Waddinxveen en Boskoop' Een regio met veel

inwoners en bedrijven. Het zal daarom een aantrekkelijke route blijven. Het vergaand

downgraden van de N207, zoals het afsluiten van de weg voor doorgaand autoverkeer, liJkt

me niet verstandig. Er is immers door de jaren heen veelgeld gebruikt om de weg te

onderhouden en diverse rotondes aan te leggen.

lk raad aan het ongelijkvloers maken van de kruising te combineren met het terugbrengen

van de maximumsnelheid oP de N207.

Bodeeraven booq
Door de aanleg van de Bodegraven boog zal het verkeer van de A12 naar de Nl1 en

omgekeerd kunnen worden versneld, De vraag ls of dit perspectief biedt voor ontlasting van

de N207. ln de huidige situatie kan van de A12 naar de N11 worden gereden door de afslag

Reeuwljk te nemen en dan via de N459a (Goudse straatweg - Goudseweg) naar de N11 te

2
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gaan. Kijkend naar de afstanden dan is de afstand tussen de Gouda en Alphen gerekend
vanaf de Goudse Poort via de N207 tot aan de Nl1 bij Alphen ca 12 km. Gerekend via de A12
en N11 tot Alphen is dlt ca 14,50 km, Stel de maximumsnelheid op de N207 wordt verlaagd
naar 50 km/uur en op de A12 en Nl1 naar 100 km/uur, dan is de reistijd via de N207 ca 14
mínuten en via de A12 ca 9 min. Dus de relstiJd via de A12 kan korter worden dan die via de
N207. Dit betekent dat investeren in de Bodegraven boog in combinatie met verminderen
van de maximumsnelheid op de N207 perspectief biedt om het verkeer op de N207 te
verminderen,

Hoe de Bodegraven boog te realiseren? Hierbij enkele suggesties. Voor het verkeer komend
van de A12, maak bij de afslag Reeuwijk in het verlengde daarvan een fly over naar de N11.
Daarbij kan bovendien een deel van het verkeer naar Bodegraven west en noord via de fly
over worden geleid naar de eerste afslag op de N11. Hiermee wordt het verkeer op de
N459a richting Bodegraven ontlast. Voor het verkeer komend vanaf de N11 naar de A12, is

de oplossing niet eenvoudig. Wellicht is het zínvol om de N459a (Goudse weg - Goudse
Straatweg) te verbreden van 2 naar 3 rijstroken, waarvan 2 te reserveren om extra verkeer
van de N11 naar de A12 te leÍden en iets slim te bedenken om de capaciteit van de lr L.G,H

Fortuijnrotond e te vertÍoten.

ln de huldlge situatie is er vrij veel verkeer op de Goudse weg en Goudse Straatweg. Een Fly
over zal bljdragen aan verminderen van het verkeer via de Goudse Straatweg en Goudse weg
naar Bodegraven en door verbreding van 2 naar 3 stroken zal het verkeer komend van de
N11 en vanuit Bodegraven naar de A12 beter doorstromen.

Tot Slot
Gisteren heb ik contact gehad met het bewonerscomité van de Brugweg en Zwarteweg en
kennisgenomen van hun inbreng dd. 4 januari 202O.

Op dlt moment ís er geen bewonerscomité van de Bloemendaalseweg.
De 26 voorgestelde maatregelen gaven daar geen aanleiding voor omdat ze geen betrekking
hadden op de Bloemendaalseweg. De situatie is nu veranderd. De door het comlté Brugweg
en Zwarteweg ingebrachte nieuwe ideeën raken wel de belangen van de bewoners van de
Bloemendaalseweg, Met de voorzitter van het bewonerscomité Brugweg en Zwarte weg is
afgesproken hler blnnen enkele weken verder oveÍ te praten om ook de inbreng van de
bewoners van de Bloemendaalseweg daarin te betrekken en tot een breder gedragen
inbreng te komen.

m,v, groet,

3
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Ongelijkvloerse kruisi ng Brugweg - H en egouwenrreg (N2071

Variant 1

- Henegouwerweg in tunnel
- Henegouwerweg zuidzijde kruising verbreden van 3 naar 4 banen. Binnenste 2 banen verdiepen

naar tunnel. Buitenste banen voor afslaand verkeer naar hefbrug-Kerkweg en naaÍ Brugweg en

invoegend verkeer van Hefbrug-Kerkweg en Brugweg.
- HenegouwenveB noordzijde kruislng heett 4 banen. Binnenste 2 banen verdiepen naar tunnel.

Buitenste banen voor afslaand verkeer naar hefbrug-Kerkweg en naar Brugwegen invoegend

verkeer van Hefbrug-Kerktveg en Brugweg.
- Tunnel aan beide zfde wat verlengen, zodat boven de tunnel 4 banen ontstaan, waarvan 2

gebruikt kunnen worden als wachtrijen voor verkeer over de Gouwe als hefbrug open is.

- Oprit Brugweg bestaat nu uit 2 banen. Bij wachten voor open brug, wordt ook het afslaand

verkeer op de Brugweg belemmerd. ldealiter maak op de oprit 4 banen. De oprit is daar echter te

smalvoor. Ook voor 3 banen is de oprit waarschijnlljk te smal. De oprijbaan heeft een

wandelstrook (ca 0,7 m)een fietsstrook (ca 1,20 m)en een rijbaan (ca 2,50 m) en dat 2 maal.

Voor wandelaars is er een bestaand alternatief, namelijk aan belde zijden naast de oprit, met een

trap bij de Henegouwerweg. Dit l€vert ca 1,4 m op. Fietsstroken zouden wat versmald kunnen

worden. Samen levert dit nog geen baan op van 2,50 m. Wordt krap. Rls het bij 2 banen blijft,
maak dan vakken waarin auto's bij een open brug kunnen wachten met tussenruimtes, waardoor

afslaande auto's kunnen passeren en afslaan. De oprit is ca 120 m lang. Over deze lengte kunnen

rneerdere wachwakken met tussenruimtes worden gemaakt op de bestaande baan.

Variant 2
- Henegouwerweg in tunnel
- Henegouwerweg zuidzijde kruísing niet verbreden van 3 naar 4 banen. De ruimte voor

verbreding is namel'rjk beperkt, Bovendien hebben afslaande vrachtauto's en bussen komend

vanaf de Hefbrug een grote draaicirkel, De 2 oostelijke banen verdiepen naar tunnel. De

westelijke baan is voor verkeer komend vanaf de Hefbrug en vanaf de Brugweg dat wil afslaan

naar Gouda.
- Verkeer komend van Gouda dat wil afslaan naar Hefbrug of naar Brugweg door tunnel leiden

naar een aan te leggen rotonde ten noorden van Brugweg. Op ca 200 m ten noorden van de

kruising is een open stuk waar ruímte is voor een rotonde. Op de bijgevoegde Googlemap foto
zijn 2 weilanden zichtbaar die doorlopen tot aan de Henegouwerweg. Hier is voldoende ruimte

voor een rotonde., ook één met gescheiden rijbanen, indien dat gewenst is.

- Tunnel aan de noordzijde wat verlengen zodat boven de tunnel 4 banen ontstaan, waarvan 2

gebruikt kunnen worden als wachtr'rJen voor verkeer over de Gouwe als de Hefbrug open is.

Tunnel aan de zuidzljde hoeft, anders dan bij variant 1, niet te worden verlengd. Hier ontstaat

immers geen wachtrijvoor verkeer komend uit Gouda dat wll afslaan naar de Hefbrug- Kerkweg,

Zij rijden eerst door de tunnel en komen dan via de rotonde weer terug naar de Hefbrug.

- Oprit Brugweg als bij variant 1.

Voordeel van variant 2 is dat, wanneer de wachtvakken vol zijn, kan worden doorgereden en vla

de rotonde aangesloten kan worden bij de wachtriJ in de voorsorteerstroken voor het afslaand

verkeer over de hefbrug. Hoeveel auto's daar kunnen staan hangt afvan de lengte van de tunnel

en de lengte van de voorsorteerstrook voor het afslaand verkeer over de Hefbrug. Voor het

ontwerp van de wachtvakken op de oprit van de Brugweg dlent rekenlng te worden gehouden

met de lengte van auto's, vrachtwagens en landbouwtrekkers met kieper. Een gemiddelde
personenauto is 4 m, een vrachtwagen met oplegger 15,50 m en een landbouwtrekker met
kieper 15 m. Bovendien moet er voldoende ruimte tussen de wachWakken zijn om het verkeer

dat niet over de brug hoeft, te kunnen laten passeren en afslaan. De effectieve lengte van de
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oprlt is ca 100 m. Dit zou kunnen worden ingevuld met 2 wachtvakken van elk ca 25 m lengte. ln

een wachtvak van ca 25 m zouden dan kunnen passen: 5 auto's of 1 auto en 1 vrachtwagen met
oplegger, of 2 auto's en I landbouwtrekker met kieper. Als afstand tussen de auto's is dan ca 1,5

m beschikbaar. Een dergel'rjke afstand is ook zichtbaar op de huidige Googlemap foto van de

oprit. Deze foto ls bijgevoegd.
Om auto's komend van de Brugweg die willen afslaan naar Boskoop of Gouda bd een

openstaande brug te kunnen laten passeren, kan een afstand van ca 20 m worden aangehouden

tussen het eerste wachtvak en de huidige stopstreep voor auto's. Voor afstand tussen de

wachtruimte kan ook een afstand van ca 25 meterworden aangehouden. In onderstaande schets

is dit weergegeven.
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Hazerswoude-Dorp, 2 juli 2020

Aan de voorzitter van de BAG,

Geachte heer Vermeulen,

Met het oog op de vergadering van de Bestuurlijke AÍstemgroep (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 de bewonerswerkgroep van het buurtschap Westeinde en West-
Hazerswoude Dorp.

Kort samengevat zijn de bezwaren tegen een westelijke randweg:
o 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;

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

o 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 dit 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 heel veel 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 412, 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.

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

ln de bijlage bij dit schrijven vindt u de brief die we op 12 juni 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-tunnel, 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 2A jaar in de overlast
gezeten van de aanleg van aldie infrastructurele projocten, Een deeldaarvan brengt
waardevermíndering en gebruiksbeperking van de onroerende goederen met zich mee. Het
is te simpelom te denken "een weg kan er ook nog welbij", Het Westeinde is niet het
doorvoer- en aÍvoerputje 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 koetenefficiënt wordt
gewerkt, knelpunten goed kunnen worden opgelost, de minste nieuwe doorsnijdingen nodig

zijn en de negatieve effecten op leeÍbaarheid en natuur worden beperkt.

Met vriendelijke groeten, namens de bewonerswerkgroep,

Biilaoe brief aan Beter Bereihbaar Gouwe. í2 iuni 2020
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Standpunt en motivatie Werkgroep Buurtschap Yllesteinde oplossing
verkeersknelpunten in Hazerswoude-Dorp en Boskoop

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 Buurtschap
Westeinde aan tegen de aanleg van een Westelijke Randweg,
We spreken namens de bewoners van het Westeinde, de Westzijdeweg en de Bentweg.

Als bewoners vinden we dat nieuwe infrastructuur, lees wegen, alleen moeten worden
aangelegd als daarvoor zeer 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 efficiênt is en de minst mogelijk
negatíeve 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 maart 2020 per email naar u
veaonden is, verwijzen wij ook naar de korte termijn oplossingen.
Onderstaand zullen we onze standpunten uitgebreider motiveren c.q. toelichten.

Bundellng van nieuwe infrastructu ur.
ln onze ogen moeten de verkeersknelpunten in Hazerswoude-Dorp en Boskoop gebundeld
worden aangepaK 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
aansluiting 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 OostMest 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 lcr-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 N1í 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 eprake van een minder

samenhangende aanpak dan hier'bovenbeschreven. BiJ de tunnel(variant) is sprake van een

optossing Jonder negatieve impac,t op natuur en cultuurhistorische waarden' ln

Hazerswoude is dan gá"n niàfi" doorsnijding door het landelijk.en beschermde gebied

iriirt"- en weidevog"róàÉi"ol noodzakelijk. DJ(gedeelteliike) ondertunneling van de

Gemeneweg door het'dorp in combinatié met eÀfeb aanvUllende maatregelen verbetert de

situatie voor álle bewoners van het dorp. Zo verbetert de bereikbaarheid' wordt het dorp

beter ontslot"n 
"n 

n"à^t 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 b"*on"r, 
"a-'r 

de Gemenáweg door extra maatregelen worden

beperkt.

Negatieve impact op leefbaarheld, natuur on cultuulhlstorische waarde'

DeaanlegvaneenWestelijkeRandwegheefteengrotenegatieveimpac-topdeleeÍbaarheid
van het Buurtschap wlri"ino" ên een áanzlenllik deel van het dorp. De aanleg.van deze

Randweg brengt 
""n 

grota ni*we doorsnijding met zjch meE in het opan landelljk gebied in

het westelijke ero"neïárt. g.*on.tt woiden-Ooor de gekunstelde haakse bocht in de weg

veelal tweemaal getroffen door verkeersoverlast zowel tén westen als ten noorden van hun

huizen.Duseenzeernegatieveimpactopdeleefbaarheidaldaar'
Naast verkeershinder is iprafe van doorkruising van een stiltegebied' Vanwege de

cultuurhistorische en arcfteologische waarde isÍet buurtschap Westeinde met z'tjn

karakteristieke lintbebouwing immers aangewezen als Stiltegebied' Bovendien ligt het

beoogde tracé in Oe Oirácteámgeving vaÀNapra 2000 gebied "Vogelreservaat De \Mlck"'

Door de gemeente nrËnen aàn á.n Èijn is ten oosten het huidige vogelgebied De wilck extra

grond aangekocht voàr natuurcompensatie en zijn de polders om de Wilck heen aangemerkt

ár. Èehngiíjk weidevogel tebted. óeze buffer om De \Mlck gaat b'rj de aanleg van een

Westelijke Rendweg vËrfoïen. Een weg door dit gebied met geluid- en lichthinder en extra

,iif,.iofá.positie ronlom kwetebare natuur ig zeer ongewenst.

ln de afgelop en20!aa'r ziin er allerlei maatregelen getrofien om De Wilck en de directe

omgeving te bescherm#án te ontzien. De o-noertunneling heeft destiids bijna een miljard

gulden gekostl Niet voor niets ls door toenmalige achtereenvolgendê regeringen besloten om

de tunnel doorte trel*en tot ten zuiden van helWeeteinde. Daamaast ziln bij de aanleg van

de 380 kV hoogspanningsl'jn Oescherrnende maatregelen ten noorden van Hazerswoude

Dorp getroffen door Ue nïsiaanOe 150 kV en de nieuïe 150ltV ondergronda langs De \Mlck

ie leiden. Het kan toch niet zo ziindat nu overheden (provincie en, nota bene' onze . ,

gemeente) het een gà"0 idáÀ vinden 9m 
de mogelijkheid ven e€n weg door dit gebied te

órán onoózoeken. ËLn *.g zou precies die zaken verstoren dle met de kostbare

ondertunneling van Oï iogà.n"lheidslijn ên extre maatregelen voor de 380 kV

hoàgspanningsliin worderibeschermd en ontzÍen. Bovendien betekent dit een enorme

vernietiging van eerder door de overheid gedane investeringen in behoud van de kwaliteiten

van het onderhavige gebied'



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 verpêsten 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 Westelíjke 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 leÍding met een reservering voor nog
eens zes leidingen. Vermeld zij dat de aanleg van deze leidingen gepaard gaat met veel
bouwoverlast en structureel beperkíngen oplegt van grondgeUluif Uii zoweiagrariërs 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 N20g.
we verwachten bij de aanleg van een Randweg ten westen van het dorp
verkeersopstoppingen ter hoogte van de aansluíting 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/
412 met extra druk op de wegen binnen werkgebied van BBG. Het probleem wordt op deze
manier alleen maar groter gemaakt en voor sen deel verplaatst. Dit kan toch niet de
bedoeling zijn van het programma Beter Bereikbaar Gouwet
We vinden het voorziene 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
oplossíng.
Bovendien worden nieuwe bereikbaarheidsproblemen gecreëerd. Door de aanleg van de
Westelijke Randweg worden veel agrarische bedrijven áoorsneden. Dit betekent áat 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 slappJbodèms en ter ptaatse veel
voorkomende kwel vrijwel onmogelijk.

lltuo

Nlet kosten efficlënt
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, Bij de nieuwe randweg is
sprake van een lange doorsnijding van het gebied, Dus moet veei grond vemorven r,iorden
en zijn talvan compenserende maatregelen nodig voor agrariërs. Vanwege de diepe ligging
van de polders die onderling in hoogte verschillen, ondertunneling onder Éet Westeindà,
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

nóïspanningskabels, als dit gberhaupt al tot de mogeliJkheden behoort.

Economlsche lmPact
óà aanteg van een Westeliike Randweg heeft een negatieve impact op de lokale economie'

Aan de wËsUijde van Hazerswoude-Dorp bevinden zich een 12 tal vitale agrarische

bedrijven die na de aanleg van de Randweg bliivend benadeeld z.ullen worden in hun

bedr'rlfsvoering, Twee hiefuan zijn zeer recenteÍi1k 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,

N ame ns BuurtschaP Westeinde
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Beter bereikbaar Gouwe

Hazerswoude, 6 Jull 2020.

Betreft: Plan W12 en O3/O4

Beste

Wij, de bewoners en de kwekeriieigenaren van de Burgemeester Smitweg, willen met de projectgroep
Beter Berelkbaar Gouwe onze visie delen op een aantal ingebrachte plannen om de
verkeersproblematlek in onze regio aan te kunnen pakken, Wij hebben begrepen dat 10 juli een
belangrijke datum ls ln 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 ln combinatie met een nieuw te creëren noordelijke oeververbinding
onder/over de 6ouwe, plan O3/O4.

Ons eerste argurnent is (naast het feit dat ons woongenot onevenredig zwaar en enorm negatief
beïnvloed wordt) dat de effecten van een noordelijke oeververbinding geen ofeen zeer geringe
posltleve bijdrage zal leveren aan de verkeersproblematiek in Waddinxveen. ook vinden wij dat de
oeveruerbindlng zelfs voor Boskoop te noordelijk lí4 en dus teveet omr'rjden veroorzaakt voor mensen
die ln Boskoop naar de overkant van de Gouwe wilten. De meeste bewegingen over de Gouwe in
Boskoop, door Boskopers zelf, zljn gewenst in het centrum van Boskoop. omdat het bruggenprobleem
speelt ln Boskoop en Waddinxveen, vinden wij dat de oplossing voor het bruggenprobleem tussen dle
dorpen gevonden moet worden. Een nieuwe, brede oeververbinding 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
aankledlng zoals een dlklichaam 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 posltlef effect gaan hebben op de verkeersproblematiek in beide dorpen, Een extra
oeververbinding tussen Boskoop en Waddinxveen zal ook de toekomstige verkeershinder ivm 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
tlid, 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?



il|r,il
op en langs de smitweg wordt door heel veel Íecreanten 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 Rljn- en Veenstreek' Dlt netwerk ls

in 2017 geopend. Het zou krom ziJn om van een deel van dit netwerk een doorgaande weg met veel

autoverkeer te maken. omdat het autoverkeer zorgt vooÍ gevaarlijke sltuaties zullen de wandelaars er

geen gebruik meeÍ van kunnen/willen maken. Dit is dan gelijk de doodsteek voor dit deel van het

wandelnetwerk'

De Smitweg is een recreatieve fietsroute via het Compierekade-Íietspad en een fietsroute Voor

schoolgaande kinderen naar het Voortgezet ondenalijs in Alphen aan den Rijn en Boskoop' Deze

kwetsbare groep fietsers moet ten allen tijden beschermd woÍden. Dat doen we niet door van de

smltweg 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 levensgevaarllJke

situaties voor de fietsers, wandelaars, paardensportbeoefenaars enz die, zoals al geschreven, heel veel

gebruik maken van de Smitweg.

Hoe wordt het probleem met de kruising van de beoogde randweg met de zeer intensieÍ gebruikte flets-

en wandelroute met losloopgebled voor honden en route voor paardenritten naar Alphen a/d R[n via de

compierekade opgelost zonder de veiligheid van de fietsers en wandelaars in gevaar te brengen?

Daarnaast llgt er ook nog een zeer belangrllke gasleidlng naar Alphen aan den Rlln waar nlks op

gebouwd mag worden'

Rekening houdend met de zwakke grond en veel verzakkingen zou de Srnltweg in plan W12 zeer

intensief onderhoud vragen. Het plan is dus een hele dure oplosslng voor onze beperkte

gemeenschapsgelden *.t, ik herhaal het, géén tot teringe effecten op de verkeersproblematlek ln

waddinxveen en zelfs ook voor Boskoop een veel te noordelijk gelegen nieuwe oeververbinding'

Moeten heelveel recreatieve wandelaars en fietserS ln Hazerswoude dorp, waaronder de schoolgaande

kinderen als meest kwetsbare groep, opzii gezet worden in het belang van de automobllíst dle over de

Gouwe heen wll, terwijl het p.ut..rn van de bruggen in Boskoop en waddinxveen het urgentst is? wll

die automobilist niet veel liever al veel zuidelijker over de Gouwe heen of het liefst eronder door d'm'v'

een aguaduct?

Nogmaals, een oeververbinding zo noordelljk heeft helemaal geen invloed op het bruggenprobleem in

Waddinxveen. Zoals eerder genoemd ziJn de brugproblemen het urgentst in Boskoop en Waddlnxveen'

niet in Hazerswoude dorp en Alphen aan den Rijn. Logischer is om de oplossing dan in Boskoop en

Waddinxveen te zoeken door b[voorbeeld een tunnel door het Gouwe bos tussen Boskoop en

waddinxveen aan te leggen. Eventueel op Boskoops grondgebied omdat de waddlnxveense

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 RiJn heeft een

soortgelijke belofte gedaan naar aanleiding van de aanleg van de Verlengde Roemerl 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, d66 en Groen Links en vervolgens door de gemeenteraad van Alphen aan den

Rijn aangenomen in september 2016, geeft aan dat de Smitweg niet gebrulkt zal gaan worden als drukke

doorgaande weg voor iegionaal verkeer. Wat blUft er oveÍ van deze aangenornen motle van de

Alphense gemeenteraad? Heeft de gemeenteraad binnen ons politieke stelsel op gemeente gebled niet

dezelfde functie als de eerste kamer binnen het landel[ke bestuur? En waarom we] een besluit van de
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gemeenteraad van Waddinxveen honoreren om het Gouwebos ongemoeid te laten en níet een besluit
van de Alphense Semeenteraad honoreren om van de Smitweg geen doorgaande weg te maken, dus de
Smitweg ongemoeld te laten? En nogmaals: Waarom moet het bruggenprobleem op Hazerswouds
grondgebied opgelost worden ten,rriil 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 effectleve 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 Waddlnxveen enorm veel voordelen op. Net als een eventuele nieuwe extra oeververbindlng
tussen belde dorpen ln. De afweging bliift 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 belangenbehartiglng 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
oeververbindlng met aanvoerroute door het gouwe bos, "omdat er (gelet op de wens van een g0 km
weg met een verplicht wegendwarsprofiel van ruim 30 meter) teveel percelen/woningen geraakt
zouden worden b[ gebruikmaking van bestaande wegen". (uit mailwisselÍng met op 11
maart 2020 met net zo geldend voor de Smitweg.

De Smitweg zelf ls 5,70 meteÍ 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, bii lange na nlet
genoeg voor het verplichte wegendwarsproflel van 30 meter.

De Smitweg wordt door de aanwonende kwekers gebruikt om materialen te veryoeren met o.a. een
tractor, golfkarretje of een vorkheftruc (dus langzaam verkeer) naar verspreid liggende percelen
kwekerflgrond. 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
situaties op. Voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden op verspreid liggende percelen
van 1 kwekerÍj zijn deze vervoersmogelijkheden voor materialen en het vervoeren van
tuinbouwmachlnes noodzakelijk. ook de aanlevering van b.v. de benodigde grond en ander noodzakelijk
materlaalwordt 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 rltten maken een g0
kllometelwe8 onmogelijk tenzij er een parallelweg aangelegd wordt (het voorstel voor een paral6lweg
naast de HenegouwerweS moet dan ook op de Smítweg toegepast wordenf , De rulmte voor een
parallelweg ontbreekt echter (beschikbare breedte smitweg en berm as 13 meter gemeten voor nummer
92)' Zelfs voor een weg zonder parallelweg maar met een wegendwarsprofiel van 30 meter zouden
bewoners grond moeten afstaan maar daar is geen enkele bewoner op het betreffende stuk Smitweg
toe bereid' Langdurlge en kostbare onteigeningsprocedures zouden niet de voorkeur moeten hebben,
zeker omdat die procedures door de geineente gevoerd zouden moeten worden door gebruik te maken
van schaars gemeenschapsgeld. Ïeveel percelen van boomkwekers en particuliere wonlngen zouden
geraakt en zeer negatief beihvloed worden door plan W12 in combinatie met een noordelijke
oeververbinding. En, lk 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.
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Daarnaast ls plan w12, om van de Smitweg de aanvoerroute naar plan o3/o4 te maken, ook in de ogen

van belangenbehartlglng Greenport, Regio Boskoop, volstrekt onacceptabel. Met de aanleg van de

nieuwe dijkgraafweg ls het gebled, ook volgens de Greenport, goed genoeg ontsloten. Zoals vermeld

tijdens hei webinar van "de wegentafel" van Beter berelkbaar Gouwe heeft de Greenport zeker een

voorkeur voor een extra oeververbinding maar liever zuideliiker en absoluut niet met de smitweg als

aanvoerroute'

Mij bekrulpt het gevoel dat een flink aantat lngebrachte maatregelen vooÍ wegen waarb[ bv de 207

veikeersluw gemaakt wordt, ten koste gaat van de woonomgeving van rustige albestaande of nleuw te

creëren wegen in landelijke omgeving. Zal dit zijn omdat omwonenden van drukke wegen kansen zien

om hun woonomgevlng iustigeite krijgen door plannen in te brengen bii Beter Bereikbaar Gouwe? Mag

dit verlangen nagestreefd worden ten koste van rustige wegen in een rustige en natuurlïke omgeving?

Mensen die langs drukke wegen wonen wisten dat het daar druk is toen men er in dlt mensenleven Sing

wonen. Daar is bewust voor gekozen. De belangen van mensen die er bewust voor gekgzen hebben om

ln een rustige, landelijke omgevlng te gaan wonen zouden niet opzij gezet mogen worden om

verkeersproblernen in andere dorpen op te lossen, Zo wordt de problematlek alleen maar verplaatst'

Gaan we dan in de toekomst maatregelen bedenken om de verkeersdrukte op de Smitweg aan te

pakken? Want laten we eerlfik zljn, de bewoners van de Smitweg hebben er absoluut niet voor gekozen

om aan een drukke doorgaande wet te wonen. Hoe kan aan de ene kant de Loeteweg smaller en

verkeersluwer gemaakt worden met een "één richtingsverkeerregel" voor vrachtwaBens en de smitweg

meegenomen worden ln de plannen voor een drukke doorgaande 80 kilometerweg? Laten we dezelfde

politiek van de Loeteweg doorvoeren en ook de Smltweg verkeersluweÍ rnaken als de grote

onderhoudsbeurt van de Smitweg binnen een aantal jaren uitgevoerd gaat worden en de

éénrichtlngsverkeerregel voor vrachtwagens van de Loeteweg ook voor de Smitweg doortrekken' Dan

wordt de situatie voor schoolgaande kinderen, wandelaars, hardlopers, fietsers, skaters,

paardensportbeoefenaarsenzenz'netalsopdeLoeteweg,ookopdeSmitwegveiligeripvveel
gevaarlijker door plan w12 in comblnatie m€t 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 tijdens de opknapbeurt van de Smitweg weer teruggedraaid worden door ook de Smitweg

voor vrachtverkeer een éénrichtingsveÍkeerweg 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 nlet mag leiden tot een verslechtering van de verkeerssituatie in Hazerswoude dorp' Als

plan W12 in combinatle met plan O3/O4 uitgevoerd wordt dan zal de verkeerssituatle 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 negatleve effecten en lossen nog steeds niets op aan de verkeersproblematlek in Waddlnxveen

omdat de oeververbinding in plan O3/O4 veel te noordeliJk is'

provincie Zuld-Holland staat gemeenten niet toe om te bouwen in landeliJk gebied maar verplicht

gemeenten om eerst de lnbrel-locaties voor woningbouw te gebruiken' Mogen wij Provincie Zuid-

Holland verzoeken dit principe ook toe te passen voor oplossingen voor verkeersproblematiek? oftewel

zoek de oplosslng binnen de al geijkte drukke routes en blijf ajb van rustige bestaande wegen in

landeliike gebieden af ,

Kan de automobilist eventueel ook "wennen aan" of "antlclperen op" drukke wegen waardoor de

reistijd langer is? Zolang het op de fiets niet sneller gaat zullen we altiid nleuwe wegen moeten bouwen
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maar heel Nederland asfalteren ls i.v.m. de wereldwijde afspraken over Co2 uitstoot en de
stikstofproblematiek sowleso niet mogelljk. De aanzulgende werklng van nieuwe wegen zorgt alleen nog
maar voor meer gemotoriseerd verkeer, meer mllleuvervulling en verdrlngt de broodnodige
recreatiemogelijkh eden.

Waarom van dÍt mooie gebled met belangrllke natuur- en cultuurhistorlsche waarde in het Rietveld door
het plan W12 in combinaiie met O3/O4 een druk verkeersgebled maken?

Wij hopen u hiermee duidelijk gemaakt te hebben dat planneri W12, 03 of 04 in onze ogen weinlg
bestaansrecht hebben en hopen dat u onze aÍgumenten wllt meenemen in de afweglngen dle Beter
Bereikbaar Gouwe als proJectgroep moet gaan maken .

Wlj vernemen graag uw reactie op ons schrijven.

Met vriendelijke groet namens alle bewoners van het betreffende stuk Burgemeester Smltweg te
Hazerswoude dorp,



HrrtlAan: Beter Bereikbaar Gouwe

Waddinxveen, 18 juni 2020

Onderwerp: Vervolg Visie Beter Bereikbaar Gouwe vanult comlté Bloemendaalseweg, Otweg

en Zuidpunt Reewal

Geachte leden van de ProJectgroep Beter Berelkbaar Gouwe,

Deze brief is een vervolg op ons eerdere schrijven van 17 maart Jongstleden, waaÍin onze visle op Beter

Bereikbaar Gouwe en bezwaren tegen de voorgestelde maatregelen W21 en W24 zljn verwoord. Aanleiding

voor onderhavig schrijven betreft de eífecten van de coronacrisls op de polder Bloemendaal en commentaar

n.a.v. de 8BG-bijeenkomsten van juni 2020,

Aantrekkelllkheld oolde
Het huidige coronatljdperk onderstreept het grote belang van een open en kwalitatief hoogwaardige openbare

ruimte als de groene polder Bloemendaal. Door het dit voorjaaÍ plaatsen van wandelrouteborden met 6

wandelroutes (stichting Weids Bloemendaal), waaronder routes langs Otweg en BaarsJeskade en van dlverse

informatiebordjes langs de routes en mede door het ultbrengen van een wandelkaart, wordt de polder door

een steeds groter publiek ontdekt. Deze voorzlenlngen zlln m.b,v. een Europese subsidie en biJdragen van

diverse sponsoÍen gerealiseerd. Dlt groene stedel'rjke uitloopgebied van Gouda, daterend uit de 12'eeuw,
voorziet in duidelijke behoeíte aan aantrekkelijke fysleke Íuimte.
Elke aanleg van nieuw asfalt in de polder Bloemendaal zal een negatieve lnvloed hebben op de natuur en

kwallteit van de leefomgeving voor zowel gebledsbewoners en de vele bezoekers.

Het recent verschenen rappoÍt "Niet alles kan" (Commissle Remkes) legt een grote verantwoordel[kheld bij de

provincle om de natuur een kans te geven te herstellen van stlkstof emlssle. Voorkomen van stikstof ultstoot
heeft daarom prioritelt.
Meerdere ondernemers hebben geihvesteerd in het aantrekkeliJk maken van de polder, zoals Íestaurant De

Landerij (brug, laadstations elektrische fietsen) en boomkwekerU Tas (ultkijktoren, theehuls,

informatiecentrumf en worden dlrect getroffen door W24 (al het verkeer direct langs het landelljk gelegen

terras aan de Reewal) resp. w21 {op- en afritten onder talud waardoor onbereikbaarheld toegangsweg,

eveneens voor bewoners westelijk deel Otweg, dlrect vanaf Bloemendaalseweg).

AlÊemeen: BBc-blleenkomsten 2020

ln de presentaties van beide bijeenkomsten zijn de effecten van de maatregelen in percentages weer8egeven,

de absolute getallen ontbreken. De bewoners van het Zuld-Oost kwadrant hebben ln een gezamenlljke brief
(brief van de heer Coenen dd. 10-04-2020) ultgesproken dat met name zwaar vrachtverkeer de leefbaarheld en

velllgheid van ons leefgebied aantast. [n hoeverre zijn recente verkeerstelllngen (van voor het coronatljdperk)

van Zwarteweg en Reewal gebruikt voor de gepresenteerde effecten? Ult de BBc-presentaties ls nlet af te

leiden in hoeverre het doel om zwaar vrachtverkeer terug te dringen met genoemde maatregelen ook

daadwerkelljk wordt bereikt. Aanvullende opmerkingen en suggesties hleromtrent vlndt u ln bljlage 1.

Rerlobelanq: Bodearavenboor. W21 en verbreding A12
We venvachten a-priori dat de reistijd gemeten vanaf de N451 naaÍ de Bodegravenboog korter ls vla de A12,

dan via de beoogde parallelweg (W21) en de Reeuwijkse Randweg. Belde tÍajecten hebben wellswaar een

vergelijkbare lengte, maar bij een maximumsnelheld van 100 km/uur op de A12 is het via de A12 sneller dan via

W2l en de ReeuwlJkse Randweg waar de maxlmumsnelheid 80 km/uur zal zljn. De voorgenomen verbreding

van de A12 (intentieverklaring Provlncle Zuidholland en Rljk 20191 verlaagt bovendien de kans op filevorming

op de A12.
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Daarbij liggen er in de parallelweg rotondes, die de snelheld eruit halen. Het ls denkbaar dat er een rotonde zal

worden gemaakt daar waar de W21 aansluit op de krulslng Nleuwdorperweg en Reeuwijkse Randweg. Met de
rotonde op de krulslng met de oud-Reeuwijkseweg en de dr L Rupke rotonde levert dit 3 rotondes op om via

de parallelweg ter hoogte biJ Reeuwljk op de A12 te kornen en naaÍ Utrecht te r'rJden, Op de terugweg komt de

lr L.G.H FoÍtulJn rotonde erblj, zodat dan 4 rotondes gepasseerd moeten worden om vanaf Utrecht via de

parallelweg naar Gouda te rijden, terwiJl door op de A12 te blljven eenvoudig en snel doorgereden kan worden

naar de afslag b[ de Goudse Poort. W21 gaat bovendlen een fletspad (Ovf1 (f,g) kruisen, hetgeen de

verkeersveiligheld niet verBroot.

Voor reallsatle van zowel de Bodegravenboog als verbredlng van de A12 tussen De Meern en Gouda naar 2 x 5

rljbanen is samenwerking met het Rijk 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 modelberekenlng zal ztjn uitgevoerd naar de effecten van de verbreding van de

A12 allêen. We kunnen ons nlet voorstellen dat de lntentleverklaring voor de verbreding is getekend, zonder de

resultaten van een modelberekenlng te kennen. Wlj zouden graag het effect hlervan op de N207 langs de

Gouwe en de Nll willen zien. Mogelijk is de beoogde aanleg van de Bodegravenboog niet meegenomen in de

modelberekenlng van de verbreding. Voor de besluitvormlng over de Bodegravenboog en over de uitwerking
van de verbredlng van de A12 is het wensel[k het gecomblneerde effect te kennen voor de verkeersintensiteit
op de N207 langs de Gouwe en op de Nl1.

Lokaal belane: Ontslultlng Reeuwllk-Doro en W24
De Reewal ls momenteel de enige geschikte toegangsweg naar Reeuwijk-Dorp voor zwaar vrachtverkeer, Ten
gevolge hiervan ontstaan op deze veenkade voor de laaggelegen polder Middelburg verzakkingen die vrljwel
jaarlijks tot herstel en regelmatig tot grootschalig onderhoud nopen. De maatschappelijk kosten hiervan zijn

hoog,

De komendeJaren zal er op de Reewal een stapeling zware verkeersintensitelt optreden. Naast de huidige
belasting, waarvan tot 85 % van het structurele, dagelijkse zware vrachtverkeer is teÍug te voeren op een

bedrijf aan de Reewal, zal ook zwaar bouwverkeer tegelijkertijd van deze weg gebruik maken, vanwege de

ontwlkkeling van de wljk Reesvelt 2.

Voor deze nieuwe w'rjk blijkt echter geen verkeersplan te zijn ontwlkkeld, Vanuit de Reewal is er slechts een

toegangsweg (Reesveld) voor het in- en ultgaande verkeer en een nooduitgang via de Overtoom (met

halverwege een smal, met paal afgesloten bruggetjc). Er wordt nu al gepreludeerd op potentiële toekomstige
nieuwbouw aan de Reewal: kopers van nleuwe huizen in Reesvelt 2 worden hlerop nu al geattendeerd door
verkopende partij.

ln geval van calamltelt waarbij verkeer op de Reewal is gestremd, zoals bij ongevallen (verzakken passerende

zware vrachtauto's wegens de zwakke berm), het vrijwel jaarlijkse wegherstel en festiviteiten, is Reeuwijk-Dorp

slecht toegankelijk ls voor zware hulpverleningsvoertulgen, zoals dle van brandweeÍ en zware kraanbedrijven.

Mede ult velllgheidsoogpunt ligt het daarom voor de hand een tweede ontsluitingsweg te maken naar

Reeuwljk-Dorp, berljdbaar voor zware voertuigen. Reeuwijk-Dorp heeft al een dírecte aansluiting op de

Reeuwijkse Randweg met de NieuwdoÍperweg. Deze heeft aan weerszlJden voldoende rulmte voor verbreding
en versterklng.

ln de provinciale nota "Vlsie, ruimte en mobiliteit" zijn de verstoringszones voor weidevogels al aangegeven

voor de Nleuwdorperweg (noordzijde 163 m, zuidzljde 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

Re€uw[k voor permanente stikstofaantasting zal zorgen (en dus vermlndering van de biodiversiteit), Alleen
verbredlng van de Nieuwdorperweg zal derhalve waarschljnlijk ook tot minder stikstofmaatregelen leiden dan

de aanleg van W24.

Als vanuit de oostzijde van de Nleuwdorperweg een bypass naar de Reewal en aanslultlng op Reesvelt 2 wordt
gerealiseerd, kan het centrum van Reeuwijk-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 eÍfecten voor de natuur in polder ReeuwiJk zljn beperkt er ls al rekening gehouden met natuurcompensatie
door de verstorlngszone bl Reesvelt 2.

Zoals eerder gememoreerd is 85 % van het structurele, dagelljkse verkeer van Brote en zware vrachtwagens in
Reeuwiik-Dorp terug te voeren op een hier langgeleden gevestlgd bedrljí dat meerdele vestigingen heeft in de

omgeving, waaronder bedr'rjventerreln Broekvelden ln Bodegraven-Reeuwljk, Overlast door dit zware

vrachtverkeer kan alleen worden opgelost door (gefaseerde) verplaatslng van dle onderdelen van het bedrijÍ
die dit belastende verkeer geneÍeÍen en nlet door meer asfalt aan te leggen, waarmee de overlast ln ons
leefgebled slechts wordt verschoven.
De focus van BeteÍ Bereikbaar Gouwe ligt in 2030. EÍ moet een scenario denkbaar zijn waarin een win-win
situatie ontstaat zowel voor bedr[Í en bewoners.
Dit zal wellicht veel creatlviteit, inspanning en moed vÍagen van de lokale politlek, zoals (Ílnanciële)

stlmuleringsmaatregelen, vergunnlngen, ruimte-voor-ruimte regellngen, maar zal de leefbaarheld in het Zuid-
Oost kwadrant ln belangrljke mate veÍgÍoten.

Via de dan inmlddels versterkte en verbrede Nieuwdorperweg kan het resterende bestemmlngsverkeer
afgehandeld worden, in combinatie met verkeersregulerende maatregelen. Lokale stlmulatle van fletsgebruik,
ov en meer thuiswerken zullen een mitigerende werking hebben op het verkeer. De schadellke maatregel W24
ls daarom ln onze ogen geheel overbodig.

Namens het Bewonerscomité Bloemendaalseweg, Reewal Zuideinde, Otweg,

Met vriendelijke groet,

B'rjlage 1: Commentaar op ontsluiting Reeuwijk-Dorp
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Van:
Verzonden: vrijdag 29 mei 2O2O 14:,59

Aan: beterbereikbaargouwe
CC:

Onderwerp: Fw: Fwd: Contactformulier

Geachte

Hierbij zend ik u onderstaande aan ons gerichte mail van een burger van Hazerswoude-Dorp door. De mail

heeft betrekking op een alternatief voor een westelijke rondweg rond Hazerswoude-Dorp. ln dit
alternatief wordt grotendeels gebruik gemaakt van bestaande wegen. Het bij het voorstel behorende
kaartje zal ik u separaat sturen.
Zou u dit alternatief nog kunnen meenemen bij het onderzoek naar een westelijke rondweg, dat op dit
moment wordt uitgevoerd?
lk zal de briefschrijver op de hoogte stellen van het aan u doorsturen van zijn mail.

Met vriendelijke groet,

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestu urd bericht:

Van:
Datum: 27 mei 2020 om 07:22:53 CEST

Aan:
Onderwerp: Contactformulier
Antwoord aan:
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Contactformuller

Naam

E-malladres

Bericht lk las gisteren weer een bericht over het vervolg

overleg mel de gemeente over de diverse

voorstellen om de kruispunt Dorpsstraat

Gemeneweg te ontlasten,

lk heb nog een voorstel, Waarop wordt de 209 in

de bocht bij De Hoogeveen niet rechtdoor

getrokken ? leg een weg aan die via een bocht

aansluit op de Broekweg, verbreed de Broekweg

zoals recentelijk op de Middelweg is gedaan, trek

de Broekweg aan het eind bij

het Weddepad rechtdoor en sluit hem aan op de

N11.

dan kan al het verfkeer dat komende vanaf

Rotterda m, Zoetermeer, Ble iswijk rechtstreeks

naar de N11 rijden en wordt de Gemeneweg

ontlast.

ln de bijlage een schetsje hoe het zou kunnen

worden,

2
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Van:
Verzonden: vrijdag 29 mei 2020 15:01

Aan: beterbereikbaa rgouwe
Onderwerp: Fw: Fwd: Doortrekken N209 bij de Hoogeveen.

Bijlage bij de zojuist doorgezonden mailover de westelijke rondweg bij Hazerswoude-Dorp

From:
Sent: Wednesday, l4ay 27,2020 10:29 AM
To:
Subject: Fwd: Doortrekken N209 bij de Hoogeveen.

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van:
Datum: 27 mei 2020 om 07:29:35 CEST

Aan:
Onderwerp: Doortrekken N209 bij de Hoogeveen.

Goede morgen,
ln de bijlage een schetsje hoe de N209 zou kunnen worden doorgetrokken zonder overlast te
veroorzaken voor bewoners.
Deze weg loopt namelijk door een leeg gebied.

Met vriendelijke groet,
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Van:
Verzonden: woensdag 17 juni 2O2O t6:O2
Aan: beterbereikbaa rgo uwe
Onderwerp: Re: Nieuwsbrief aanmelden en uw reactie

Bedankt of voor uw snelle terugkoppeling en uitleg .

Van uit de West zijde van Hazerswoude hebben w'rj ons niet in de discussies gemengd omdat er al zo veel
gediscuseerd werd en er reeds plannen lagen.
Maar het feit dat de rond weg aan de Oost zijde niet meer in de plannen zit verbaasd ons zêer. Dat zou de
beste optie zijn gezien de veiligheid en de verkeers doorstroming.
Ook de nieuwbouw van het zwembad kan in die plannen geïntegreerd worden
We zullen de berichtgeving in de gaten gaan houden. En zullen zeker aan gaan sluiten bij de
bijeenkomsten.

Met vriendeliike oroeten

From: beterbereikbaa rgouwe
Sent: Wednesday, June t7,2O2O 3:51:28 PM

To:
Subject: RE: NieuwsbrÍef aanmelden en uw reactie

Geachte

Hartelijk dank voor uw reactie. We hebben meer reacties gekregen over Hazerswoude-Dorp. Ook die van u nemen
we mee in ons onderzoek.

Voor de volledigheid informeer ik u hierbij over de voorgeschiedenis en het vervolgproces van Beter Bereikbaar
Gouwe:

Het idee van een westelijke randweg is een van de 77 ideeën die eind 2019 zijn ingediend door bewoners en andere
betrokkenen uithetgebied tussen Bodegraven, Hazerswoude-Dorp, de N11 en deA12. Hieruitzijn in februari 14
ideeën geselecteerd om nader te onderzoeken, Daar zijn we nu mee bezig. Daarnaast kwamen er uit een eerste
verkenning in 2018 ook 26 voorstellen voor maatregelen voor de weg, vaarwegen en fietsroutes, Uit deze 40
maatregelen moet het komende jaar een keuze worden gemaakt. Er is nog geen besluit genomen. Dat vindt in 2021
plaats.

Vervolg
De eerstvolgende stap is om toe te werken naar pakketten van maatregelen in het hele gebied. Daarover organiseren
we na de zomer weer bijeenkomsten.

Meer informatie
lnformatie over de aanpak vindt u hier, Op de website zijn ook allerlei documenten te vinden, met o.a, de online
bijeenkomsten van de afgelopen weken en van de bijeenkomst in december, met de bijbehorende presentaties met
daarin de eerste uitkomsten uit onze onderzoeksrondes.
En we hebben u opgenomen op de lijst voor de nieuwsbrief.



vl tr{ï
lk hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Team Beter Bereikbaar Gouwe

Van:
Verzonden: maandag 15 juni 2020 13:23
Aan: beterbereikbaargouwe
Onderwerp: Nieuwsbrief aanmelden

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij sluit ik mij aan bij de brief van bewoners van het Westeinde.
Mijn voorkeur gaat uit naar aanpassen van bestaande wegen en veiliger maken van het kruispunt bij Hazerswoude

dorp/ n209
Of als alternatief een randweg aan de Oostkant van Hazerswoude dorp.

Tevens ontvang ik graag de nieuwsbrief over de voorbereidingen en besluitvormings procedure

Alvast bedankt
Met vriendelijke groeten
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Van:
Verzonden: donderdag 18 juni 2O2O t4:36
Aan: beterbereikbaa rgouwe
Onderwerp: getallen en onderbouwing

Hallo,

ln de online bijeenkomst over de 14 nieuwe maatregelen kregen wij slides te zien meto/oberekeningen van het
verkeer. lk zou graag de harde getallen wÍllen zien en de onderbouwing die hierbij tenrgrondslag ligt.
Het valt mlj op dat er maatregelen tussen zitten met erg veel -%. Nu is daar niks op tegen maar die auto's
verdwíjnen niet. lk hoop dat het waterbedeffect ergens in de onderbouwing is verwerkt.

Hoor graag van u
met vriendelijke groeten
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Van:
Verzonden: vrijdag 19 juni 2O2O L7:55
Aan: beterbereikbaargouwe
Onderwerp: Reactie alternatief W20

Geachte heer, mevrouw,

Het 'denk mee' formulier blijkt na diverse pogingen gisteren en vandaag niet te werken,
Daarom hierbij per e-mail mijn reactie op alternatief W20, lk hoop dat u deze nog mee wilt nemen

Met vriendelijke groet,

Reactie op alternatief W2O

ln alternatief W20 verandert de Loeteweg in een drukke doorgaande weg. De Loeteweg is daar niet geschikt voor.
De weg is relatief smal en wordtveel gebruikt doorfietsers en wandelaars (onderdeel van landelijke fietsroute LF4).
De woningen aan de zuidzijde staan relatief dicht op de weg. Verder is relevant dat het aantal woningen aan de
Loeteweg de afgelopen jaren is toegenomen en de komende jaren nog meer zal toenemen. Een deel van de
Loeteweg is namelijk aangewezen als transformatiegebied: bedrijfslocaties worden gewijzigd in woonlocaties
(gefaciliteerd door de Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop), Hierdoor krijgt de Loeteweg steeds meer
de functie van woongebied.

Een toename van verkeer op de loeteweg heeft een grote impact op de verkeersveiligheid en tast de leefbaarheid
voor de bewoners van de loeteweg onevenredig aan.
Dit wordt ook nadrukkelijk erkend door de gemeente Alphen aan den Rijn.

Niet voor niets heeft de gemeente naar aanleiding van het instellen van eenrichtingsverkeer voor vrachtwagens op
de Parklaan in Boskoop aanvullende maatregelen uitgevoerd om het vrachtverkeer op de Loeteweg te weren (zoals
aanvullende bewegwijzering, het aanpassen van de voorrangssituatie Paddegat/Loeteweg en een adviessnelheid
van 40 km/u op de Loeteweg). Zie het verkeersbesluit van 11 apríl 2018 (Staatscourant 2Ot8,2OBZ8I:
h'Ltps;//zoe k,officiele_be kend ma ki nse n. n l/stcrt-2018-20828. htm I

Vervolgens heeft de gemeente bij het wijzigen van de eenrichtingsmaatregel op de parklaan ín een
geslotenverklaring voor vrachtauto's in beide richtingen opnieuw maatregelen genomen om overlast door het
toenemende vrachtverkeer op de Loeteweg te beperken, in de vorm van het instellen van een geslotenverklaring
voor vrachtwagens op de Loeteweg (met uitzondering van bestemmingsverkeer) en het wijzigen van de
voorrangssituatie kruising Loeteweg/Dijkgraafweg. Zie het verkeersbesluit van 24 april2020 (Staatscourant 2020,
236721: https://zoek.officielebekendmakinsen.nllstcrt-2020-23672.htm1

Uitvoerlng van alternatief W20 zou indruisen tegen deze eerder genomen maatregelen en leiden tot een
onaanvaardbare aantasting van de verkeersveiligheid en het woongenot van de bewoners van de toeteweg.
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Alternatief W12 heeft minder nadelen als het gaat om leefbaarheid en verkeersveiligheid. ln dat alternatief wordt
gebruik gemaakt van de naar de Roemer doorgetrokken Dijkgraafweg ('Verlengde Roemer'), die op uitdrukkelijk
verzoek van de sierteeltsector is aangelegd, en de Burgemeester Smitweg. Beíde wegen zijn geschikt voor

vrachtverkeer en worden minder recreatief gebruikt (ook minder aantrekkelijk daarvoor). ln dat alternatief worden

minder omwonenden geraakt, De impact op de leefbaarheid lijkt beperkt. Daarbij valt wellicht nog te onderzoeken

of het mogelijk is de zijtak van de Dijkgraafweg ter hoogte van de Kooiweg door te trekken naar de Kooiweg, zodat

op die manier een doorgaande route ontstaat richting De Schans.
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Van:

Verzonden: vrijdag 19 juni 2O2O 22:!0
Aan: beterbereikbaargouwe
Onderwerp: Rondweg West Hazerswoude

MiJne heren dames,

Bij deze wil ik u laten weten biJzonder verdrietlg te zullen worden mocht er een
polder waar ik dagelijks op uit kijk.

Vrlendeliike eroet

ndweg komen door de

trf'?

l.




