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Tijd voor vragen!

Stel uw vraag via de chatfunctie.

Uw vraag niet beantwoord?

U ontvangt nog een lijst met gestelde vragen en 
antwoorden



5

Onderzoek 14 nieuwe ideeën 

www.beterbereikbaargouwe.nl



77 ideeën zijn er 
ingediend

(stap 1)

16 ideeën voor korte

termijn maatregelen
28 ideeën vallen af 

33 ideeën nader 
geanalyseerd 

(stap 2)

14 ideeën geselecteerd

Selectieproces



77 ideeën ingediend

Analyse van alle 77 ideeën op 4 randvoorwaarden:

1. Ruimtelijke ingreep → anders korte termijnmaatregel

2. Effectief in het gebied

3. Niet afgevallen in fase 1

4. Onderscheidend → anders voorstel 
voor verrijking



33 ideeën nader geanalyseerd

Op 13 criteria, zoals:

• Bereikbaarheid

• Veiligheid

• Leefbaarheid

• Economie

• Draagvlak

• Technische uitvoerbaarheid

• Enz.



Meer informatie?

Zie www.beterbereikbaargouwe.nl bij documenten.

http://www.beterebereikbaargouwe.nl/


-5%

-3%

-50%
-10% +10%

-10%

-15%

-10%

+10%

+20%

Geen effect

Noordwest Route  

(W20)



Noordwest Route (W20)

Tussenstand effecten:

• Beperkt effect op verkeer en landschap

• Inpassing bestaande wegen/spoor complex

Tussenstand omgeving:

• Voor- en tegenstanders  

De komende periode:

• Lokale inpassing
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Geen effect
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Parallelstructuur A12 (W21)

Tussenstand effecten:

• Verandering nabij Reeuwijk

• Effecten op omgeving

Tussenstand omgeving:

• Voor- en tegenstanders  

De komende periode:

• Relatie met Bodegravenboog uitwerken
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Westelijke randweg 
Hazerswoude-Dorp (W22)

Tussenstand effecten:

• Afname verkeer in het Dorp

• Negatief effect op o.a. landschap

Tussenstand omgeving:

• Voor- en tegenstanders  

De komende periode:

• Gesprekken met omgeving

• Onderzoek (on)mogelijkheden realisatie
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Ongelijkvloerse kruising 
Hazerswoude-Dorp (W23)

Tussenstand effecten:

• Betere doorstroming én leefbaarheid in Dorp

• Technisch complex

Tussenstand omgeving:

• Voor- en tegenstanders  

• Zorgen over bouwhinder

De komende periode:

• Gesprekken met omgeving
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Nieuwe ontsluiting 
Reeuwijk-Dorp (W24)

Tussenstand effecten:

• Lokale effecten

• Verstoring natuurwaarden in het gebied

Tussenstand omgeving:

• Behoefte aan betere ontsluiting

• Ook tegenstanders

De komende periode:

• Combinatie met o.a. fietsroute via Brugweg onderzoeken
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Verbinding 
Moordrechtboog (W25)

Tussenstand effecten:

• Snellere lokale verbindingen

• Ontwerptechnisch haalbaar?

Tussenstand omgeving:

• Wijk Triangel en bedrijventerrein overwegend voor

• Ook ongewenste toenames/routes

De komende periode:

• Verdere uitwerking/onderbouwing

• Ontwerptechnisch haalbaar?
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Ongelijkvloerse kruising
Henegouwerweg (W26)

Tussenstand effecten:
• Betere doorstroming 
• Leefbaarheid langs de weg

Tussenstand omgeving:
• Veel voorstanders

De komende periode:
• Verdere uitwerking/onderbouwing



Gouda-Bodegraven OVF 1(d)

• Logische schakel

• Tracé nader uitwerken

Gouda-Zoetermeer langs A12 OVF1(e)

• Langs drukke wegen

• Smal pad langs de N207

Gouda-Waddinxveen via Baarsjeskade OVF1(f)

• Mooie route

• Nadere uitwerking

Gouda-Alphen a/d Rijn via Middelburgse weg OVF1(g) 

• Vooral recreatief

• Veel draagvlak bij bewoners

Fietsmaatregelen
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Afronding

Reacties tot 19 juni welkom
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www.beterbereikbaargouwe.nl

beterbereikbaargouwe@pzh.nl

Bedankt voor uw aandacht en tot ziens!


