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Welkom
Bijeenkomst Beter Bereikbaar Gouwe

www.beterbereikbaargouwe.nl
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Terugblik juli tot nu
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• Werksessies in juli
• Veel gesprekken 
• Gesproken met deskundigen van 

provincie en gemeenten
• Reacties van u verwerkt (enkele 

honderden)
• Per maatregel een beoordeling, 

MAAR nog niet af (straks op de 
tafels, en al op de website)

Voor nu:
• Niet alles in detail

2



Uw inbreng en die 
van deskundigen 

Schetsontwerpen en 
uitvoeringsplan

Plannen liggen ter 
inzage

Uitvoeren maatregelen

Besluit-
vorming 

maatregelen
pakket

Definitieve 
besluit-
vorming

Najaar 
2020

2021

Stappen naar uitvoering

Hier staan 
we nu: 

dec 2019

Hier staan we nu
De afgelopen maanden hebben we veel gesprekken gevoerd met bewonersorganisaties, 
bedrijven en andere belangenorganisaties. Opmerkingen en ideeën zijn verwerkt. 
Verkeerskundigen hebben de maatregelen berekend. Op de werkbijeenkomsten in 
december presenteren we een eerste indruk van de effecten die de maatregelen hebben. 
Hierna werken we de maatregelen en de beoordelingen steeds verder uit aan de hand van 
reacties uit de werkbijeenkomsten en met experts. Ook nieuwe ideeën (tot 5 januari 2020 
in te sturen via beterbereikbaargouwe@pzh.nl) worden geselecteerd en eventueel verder 
onderzocht. Er komen nog meer werkbijeenkomsten in het voorjaar. 

Najaar 2020: eerste besluit
In de zomer verwachten we dat er een samenhangend pakket van maatregelen ligt. De 
Bestuurlijke Afstemgroep (wethouders van gemeenten, heemraad, gedeputeerden van 
provincie) adviseert hierover. Maar de echte besluiten worden genomen door de 
volksvertegenwoordigers: de gemeenteraden en provinciale staten. 

2021: Besluit over uitvoeringsprogramma en bestuursovereenkomsten
Elke gekozen maatregel wordt daarna opnieuw verder uitgewerkt. Zo worden bijvoorbeeld 
schetsontwerpen gemaakt en worden de kosten duidelijker. In 2021 besluiten de 
volksvertegenwoordigers definitief. 
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Vanaf 2021: Plannen ter inzage - start van de uitvoering
In deze fase worden de maatregelen vertaald naar bijvoorbeeld bestemmingsplannen. Deze 
plannen liggen dan formeel ‘ter inzage’. U kunt dan formeel bezwaar maken. Dit geldt vooral 
voor ingrijpende maatregelen. Daarna kan de uitvoering starten.  
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Toelichting op de kaarten
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Afname van verkeer

Toename van verkeer

Snelheidsverlaging of 
bestemmingsverkeer

Gevolgen voor een nieuwe weg (project N207-zuid)

Maatregel waar het op deze kaart over gaat

Maatregel waar het op deze kaart over gaat

Verkeersmodel
De effecten van de maatregelen op het verkeer zijn berekend met een verkeersmodel dat 
specifiek voor deze regio is opgesteld (stationair model RVMH versie 3.2). In het model 
wordt uitgegaan van een gemiddelde werkdag. Toekomstige ontwikkelingen, zoals nieuwe 
woonwijken, zijn meegenomen in de cijfers van het verkeersmodel.
De percentages op de plaatjes geven voor het jaar 2030 de verandering weer van de 
verkeersdrukte van de maatregel ten opzichte van een situatie zonder de maatregel. 
‘-20%’ betekent dus dat de maatregel in 2030 voor die weg zorgt voor 20% minder verkeer. 
En ‘+20%’ betekent dus dat de maatregel in 2030 voor die weg zorgt voor 20% meer 
verkeer. 

Kleuren van de pijlen
Een groene pijl betekent een significante afname van het verkeer. Een rode pijl betekent 
een significante toename. 
De N207 Zuid (ten westen van Waddinxveen) is een weg in aanleg (of gepland). Omdat deze 
weg er nog niet is, staat er een stippellijn op de kaart en is de pijl hier grijs. Deze nieuwe 
weg is meegenomen in de berekeningen.

Apart of in combinatie berekend
Veel maatregelen zijn apart doorgerekend, zoals de verbeterde aansluiting A12-N11 (W9, 
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Bodegravenboog). Andere zijn gecombineerd doorgerekend, omdat bijvoorbeeld de N207 als 
weg met bestemmingsverkeer alleen realistisch is in combinatie met de aanleg van nieuwe 
infrastructuur. De N207 met bestemmingsverkeer (W11a) is bijvoorbeeld doorgerekend 
samen met de verbeterde aansluiting A12-N11 (W9). Als er op een sheet twee maatregelen 
staan (bijvoorbeeld een nieuwe weg én een bestemmingsverkeerweg) dan zijn de 
gepresenteerde percentages het effect van beide maatregelen samen. 

Indicatief
De gepresenteerde uitkomsten zijn indicatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 
Mogelijk wijzigen de getallen, bijvoorbeeld als gevolg van een nadere uitwerking van de 
maatregelen. 
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Opbouw presentatie
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1. …

Verbeteren 
aansluiting A12 –
N11  (W9)
Voor deze maatregel zijn ook andere 
varianten mogelijk.  Dit wordt nog 
onderzocht.

-20% tot
-30%

-10%

Geen effect

Geen effect

-15%-5%

Gouda

Alphen a/d Rijn

Zoetermeer

Boskoop

Waddinxveen

Reeuwijk

Bodegraven

Hazerswoude-Dorp

Eerste indruk effecten: Verbeteren aansluiting A12 – N11 (W9, ‘Bodegravenboog’)

De maatregel zorgt voor een afname van het verkeer op de N207 met circa 10-30% 
(afhankelijk van locatie en rijrichting). De maatregel heeft in de kernen van Waddinxveen en 
Boskoop vrijwel geen effect op het verkeer. Het verkeer op de N209 in Hazerswoude-Dorp 
neemt wel circa 5-15% af. Verder bevordert de maatregel de verkeersveiligheid. Een grotere 
weg is over het algemeen namelijk veiliger dan een kleinere weg. 
Ook op de leefbaarheid van Hazerswoude-Dorp heeft deze maatregel een positief effect.
De maatregel is door de betere bereikbaarheid ook goed voor de economie in het gebied 
en wordt door veel belanghebbenden als zeer positief gezien. Voor deze maatregel zijn 
echter aanzienlijke procedures noodzakelijk en technisch complexe situaties op te lossen.
De maatregel bevordert vooral het autoverkeer. De weg kost wel ‘open ruimte’. Ook kan 
meer asfalt zorgen voor minder gebruik van de fiets of openbaar vervoer. 
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W9
(Verbinding A12/N11)

Tussenstand effecten:
• Verbetert de bereikbaarheid
• Beperkte milieueffecten

Tussenstand omgeving:
• Veel draagvlak

De komende periode:
• Uitwerken van varianten
• Traject met o.a. het Rijk
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Opbouw presentatie
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1. …

-25%

-10%
Tot 
-20%

-15%

+60%
Tot 
+90%

+50%

+10%

+15%

+10%+15%

+15%

-50%

+10%

+5%
Tot 
+10%

Zeer 
beperkt 
effect

Gouda

Alphen a/d Rijn

Zoetermeer

Boskoop

Waddinxveen

Reeuwijk

Bodegraven

Verbeteren 
oostelijke rand-
weg Boskoop en 
bestemmings-
verkeer N207 
(W15)

Hazerswoude-Dorp

Eerste indruk effecten: Verbeteren oostelijke randweg Boskoop en bestemmingsverkeer 
N207 (W15)

De maatregel vermindert (in combinatie met bestemmingsverkeer op de N207) de 
verkeersdrukte op de N207 en bij de hefbruggen, met 5-25%. Op de N209 in Hazerswoude-
Dorp neemt het verkeer wel toe met circa 10-20%. Ook op diverse omliggende wegen 
neemt het (sluip)verkeer toe (60-90%). 
De verkeersveiligheid kan erop vooruit gaan, omdat een nieuwe weg aangelegd wordt die 
voldoet aan de nieuwe veiligheidsnormen. Langs de nieuwe weg neemt de leefbaarheid af.
In het onderliggend wegennet van Boskoop en Waddinxveen is een kleine afname in de 
leefbaarheid te zien. Dit komt doordat verkeer andere routes gaat kiezen en op 
onderliggende wegen de drukte toeneemt. Ook in Hazerswoude-Dorp neemt de 
leefbaarheid af. 
Het effect op de economie in de omgeving is negatief, omdat er langere rijroutes ontstaan.
Daarnaast is de maatregel relatief tijdrovend, technisch lastig haalbaar en nemen de 
ruimtelijke kwaliteit en recreatieve waarde van het gebied af. 
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Opbouw presentatie
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1. …

-50%

-5%
Tot 
-15%

-15%

+30%
Tot 
+40%

+50%

+10%

+15%

+10%+15%

+15%

-50%

+10%

+5%
Tot 
+10%

Zeer 
beperkt 
effect

+200%

Gouda

Alphen a/d Rijn

Zoetermeer

Boskoop

Reeuwijk

Bodegraven

Verlengen en 
verbeteren 
oostelijke rand-
weg Boskoop en 
bestemmings-
verkeer N207 
(W19)

Hazerswoude-Dorp

Eerste indruk effecten: Verlengen en verbeteren oostelijke randweg Boskoop en 
bestemmingsverkeer N207 (W19)

De maatregel vermindert (in combinatie met bestemmingsverkeer op de N207) de 
verkeersdrukte op de N207 en bij de hefbruggen, met 5-50%. Op de N209 in Hazerswoude-
Dorp neemt het verkeer wel toe met circa 10-20%. Ook op diverse omliggende wegen 
neemt het (sluip)verkeer toe (30-40%). 
De verkeersveiligheid kan erop vooruit gaan, omdat een nieuwe weg aangelegd wordt die 
voldoet aan de nieuwe veiligheidsnormen. 
Langs de nieuwe weg neemt de leefbaarheid sterk af. 

In het onderliggend wegennet van Boskoop en Waddinxveen is een kleine afname in de 
leefbaarheid te zien. Dit komt doordat verkeer andere routes gaat kiezen en op 
onderliggende wegen de drukte toeneemt. Ook in Hazerswoude-Dorp neemt de 
leefbaarheid af. 
Het effect op de economie in de omgeving is negatief omdat er langere rijroutes ontstaan.
Daarnaast is de maatregel relatief tijdrovend, technisch lastig haalbaar en nemen de 
ruimtelijke kwaliteit en recreatieve waarde van het gebied af. 
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W15 en W19 
(oostelijke randweg)

Tussenstand effecten:
• Veel ‘sluipverkeer’ 
• Negatieve milieueffecten
• Hele hoge kosten

Tussenstand omgeving:
• Geen draagvlak

De komende periode:
• Verdere uitwerking/onderbouwing
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Opbouw presentatie
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1. …

-50% 
tot -
60%

+50% tot 
+100%

+50%

+50%

-40%

+20%

+20%

+20% -10%

+80%

+5%+20%

+20%

Gouda

Alphen a/d Rijn

Zoetermeer

Boskoop

Reeuwijk

Bodegraven

N207 voor 
bestemmings-
verkeer (W11a)
Bij de berekening van W11(a) is uitgegaan 
van een situatie met Bodegravenboog (W9). 
De percentages op deze sheet zijn dus het 
effect van alleen W11(a)  nadat er een 
Bodegravenboog is gerealiseerd.

Hazerswoude-Dorp

Eerste indruk effecten: N207 voor bestemmingsverkeer (W11a)

De maatregel zorgt ervoor dat verkeer zich verplaatst naar andere wegen. Daardoor wordt 
het drukker in de kernen van Waddinxveen, Boskoop, Hazerswoude-Dorp (de N209) en 
Tempel en omgeving. 
Hierdoor neemt de bereikbaarheid en leefbaarheid af, waardoor de economische waarde 
afneemt. 

De verkeersveiligheid gaat er mogelijk op achteruit, omdat er gemiddeld op 60km/u wegen 
relatief meer ongelukken gebeuren dan op 80km/u wegen. De bewoners aan de N207 
denken daar anders over. Snelheidsverlaging betekent toename van de belevingswaarde en 
de leefbaarheid (enige afname van decibel en fijnstof). Er is groot draagvlak voor 
snelheidsverlaging. Er bestaan bij bewoners grote zorgen over het als gevaarlijk ervaren 
fietspad.

Op de wegen waar het drukker wordt neemt de belevingswaarde af. De maatregel maakt 
het mogelijk om andere vormen van vervoer te stimuleren op de noord-zuidroute, zoals 
fiets en openbaar vervoer.
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W11a, b en c
(N207 bestemmingsverkeer of snelheidsverlaging)

Tussenstand effecten:
• Veel ‘sluipverkeer’
• Overlast wordt verplaatst

Tussenstand omgeving:
• Weinig draagvlak
• “N207 is doorgaande route”
• “Lokale verbeteringen nodig” 

De komende periode:
• Verbeteringen uitwerken
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Opbouw presentatie
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1. …

+15%

-70%

-50%
-15%

-10%

-10%

-10%

+30%

+15%

+40%
+30%

-25%

Gouda

Alphen a/d Rijn

Zoetermeer

Boskoop

Waddinxveen

Reeuwijk

Bodegraven

Alternatieve N209 
(W18) en 
Snelheids-
verlaging N209 tot 
N11 van 80  60 
km/uur (W13)

Hazerswoude-Dorp

Eerste indruk effecten: Alternatieve N209 (W18) en snelheidsverlaging N209 tot N11 van 
80 > 60 km/uur (W13)

Deze gecombineerde maatregelen (W18 en W13) zorgen voor een sterke afname van 
verkeer op de N209 door Hazerswoude-Dorp en ook voor enige afname op de N207. Vooral 
in Hazerswoude-Dorp verbetert hierdoor de leefbaarheid. Ook de verkeersveiligheid 
verbetert, omdat meer verkeer op de nieuwe, veilige weg rijdt en minder meer door de 
kernen. Ook de invloed op de economie is positief. 

De nieuwe weg vraagt echter wel tijdrovende procedures en is technisch complex, mede 
gelet op de slappe ondergrond in het gebied. De ruimtelijke kwaliteit en recreatieve 
mogelijkheden van de omgeving gaan er op achteruit.

Snelheidsverlaging N209 (W13)
De maatregel resulteert (in combinatie met een alternatieve N209) in een afname van 
verkeer in de kernen van vooral Hazerswoude-Dorp en Boskoop. 
De verkeersveiligheid op de bestaande N209 gaat er wat op achteruit, omdat er op 60km/u 
wegen relatief meer ongelukken gebeuren dan op 80km/u wegen. Bij de gelijktijdige aanleg 
van de alternatieve N209 verbetert de verkeersveiligheid omdat de nieuwe weg wordt 
ontworpen volgens de nieuwste veiligheidsnormen.

12



Voor de leefbaarheid in de kernen is de maatregel positief, door minder verkeersdrukte gaat 
de geluidsoverlast omlaag en wordt het gemakkelijker om over te steken.
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W13 en W18
(alternatieve N209 + lagere snelheid huidige N209)

Tussenstand effecten:
• Nieuwe noord-zuid route  
• Verkeerskundig goed
• Ook negatieve milieueffecten

Tussenstand omgeving:
• Veel voorstanders
• Bewoners/gebruikers van het gebied zijn tegen

De komende periode:
• Verdere uitwerking van de ligging 
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Opbouw presentatie
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1. …
-20%

-20%

+20%

+20%
-5%

-5%

-10%
+15%

Zeer 
beperkt 
effect

Gouda

Alphen a/d Rijn

Zoetermeer

Boskoop

Waddinxveen

Reeuwijk

Bodegraven

Noordwestelijke 
randweg + 
aquaduct 
(W12 + O3a)

Hazerswoude-Dorp

Eerste indruk effecten: Noordwestelijke randweg (W12) en aquaduct (O3a)

Noordwestelijke randweg (W12)
De maatregel (in combinatie met de nieuwe oeververbinding) zorgt voor 5-20% minder 
verkeer op de N207 ten zuiden van het aquaduct en op de Zijde. Op de N209, bij 
Hazerswoude-Dorp, neemt het verkeer met 5-10% af. Op enkele bestaande wegen neemt 
het verkeer toe zoals op het Noordeinde. Nabij de hefbrug Waddinxveen is er geen sprake 
van een significante afname van het verkeer. 
De verkeersveiligheid wordt beter omdat de nieuwe wegen volgens de nieuwste 
veiligheidsrichtlijnen aangelegd kunnen worden. Door de afname van de verkeersdrukte in 
de kernen (vooral in Boskoop) neemt daar ook de leefbaarheid toe. 
De maatregel is complex en tijdrovend. Bovendien heeft deze nieuwe doorsnijding van het 
landschap een negatieve invloed op de leefbaarheid voor de mensen die wonen/werken 
naast de nieuwe weg en op de ruimtelijke kwaliteit van het gebied (inclusief natuurwaarden 
en cultuurhistorie). Bij het Alpherium is een aanpassing bij de op- en afrit N11 nodig.

O3
De maatregel (in combinatie met de noordwestelijke randweg) zorgt voor 5-20% minder 
verkeer op de N207 ten zuiden van het aquaduct en op de Zijde. Op de N209, bij 
Hazerswoude-Dorp, neemt het verkeer met 5-10% af. Op enkele bestaande wegen die 

14



leiden naar de nieuwe randweg neemt het verkeer toe zoals op het Noordeinde. Nabij de 
hefbrug Waddinxveen is er geen sprake van een significante afname van het verkeer. De 
verkeersveiligheid wordt beter omdat de nieuwe wegen volgens de nieuwste 
veiligheidsrichtlijnen aangelegd kunnen worden. Door de afname van de verkeersdrukte in 
de kernen (vooral in Boskoop) neemt daar ook de leefbaarheid toe. 
De maatregel is complex en tijdrovend. Bovendien heeft deze nieuwe doorsnijding van het 
landschap een negatieve invloed op de leefbaarheid voor de mensen die wonen/werken 
naast de nieuwe weg en op de ruimtelijke kwaliteit van het gebied (inclusief natuurwaarden 
en cultuurhistorie). 
Mogelijkheden voor recreatie en energieopwekking. Veel draagvlak.
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Opbouw presentatie
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1. …
-20%

-50%

+20%

+20%
-5%

-5%

-10%
+15%

Zeer 
beperkt 
effect

Gouda

Alphen a/d Rijn

Zoetermeer

Boskoop

Waddinxveen

Reeuwijk

Bodegraven

Noordwestelijke 
randweg + 
aquaduct 
(W12 + O3a) én 
Snelheids-
verlaging Zijde 
van 50  30 
km/uur 
(W14b)

-60%

Hazerswoude-Dorp

Eerste indruk effecten: Noordwestelijke randweg (W12), aquaduct (O3a) en 
snelheidsverlaging Zijde 50 > 30 km/uur (W14b)

Snelheidsverlaging Zijde van 50 > 30 km/uur (W14b)
Deze extra maatregel (in combinatie met de noordwestelijke randweg en een aquaduct) 
zorgt ervoor dat de hoeveelheid verkeer nog wat meer afneemt op de Zijde. Daarnaast 
verbetert de verkeersveiligheid door minder verkeer en lagere snelheden op de Zijde. Dit 
zelfde geldt voor de leefbaarheid van de Zijde. Bij de alternatieve routes wordt het drukker 
en neemt de leefbaarheid iets af. 

Voor de effecten van de noordwestelijke randweg en het aquaduct, zie vorige sheet. 
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W12 +O3a en W14b

(NW randweg, aquaduct en ev. snelheidsverlaging Zijde)
Tussenstand effecten:
• Nieuwe route + oeververbinding
• Doorstroming en robuustheid
• Ook negatieve milieueffecten

Tussenstand omgeving:
• Veel voorstanders
• Bewoners/ondernemers nabij nieuwe weg zijn tegen
• Gebruikers van het gebied zijn tegen

De komende periode:
• Uitwerking van het tracé en toegangswegen
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Openbaar Vervoer/Fiets

Tussenstand effecten:
• Veel positieve effecten
• Weinig milieueffecten
• Lokale inpassing nodig

Tussenstand omgeving:
• Relatief veel draagvlak

De komende periode:
• Optimalisatie/uitbreiding van de routes

Eerste indruk effecten: Openbaar vervoer/fiets

Verbeteren fietsroutes naar R-Net haltes (OVF 1)
De maatregel zorgt voor enige toename van het gebruik van het openbaar vervoer en tot 
minder gebruik van de auto. Wanneer alle maatregelen gericht op de fiets (OVF, OVF1(a), 
OVF1(b), OVF1(c)) worden doorgevoerd, zorgen deze maatregelen tezamen voor ongeveer 
2% minder auto’s, omdat mensen dan overstappen op het openbaar vervoer [gebaseerd op 
het rapport Bereikbaarheidsscenario’s uit fase 1 van RHDHV].

De maatregelen vinden plaats op bestaande routes en zijn relatief beperkt van omvang. Er 
is daarom een beperkt (positief) effect op de belevingswaarde en gebruikswaarde in het 
gebied. 
Het verbeteren van de fietsroutes in het gebied bevordert de duurzame mobiliteit (o.a. fiets 
en openbaar vervoer). Maatregelen kunnen nadelig zijn voor voetgangers, bijvoorbeeld 
vanwege smallere stoepen of moeilijker oversteken. Vanuit de omgeving is er draagvlak 
voor deze maatregel. 

Aanleggen fietsroute langs de Gouwe (OVF 1a), fietsroute Gouda-Zoetermeer (OVF 1 b), 
fietsroute Gouda-Alphen langs de spoorlijn (OVF 1 c)
Bij realisatie van een doorgaande fietspad is de veiligheid van de fietser beter gewaarborgd 
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dan in de huidige situatie. De route volgt bestaande infra en maakt geen nieuwe 
doorkruisingen  in het landschap en daarmee is het effect op de belevingswaarde, 
gebruikswaarde, landschap en natuur neutraal. Er is een positief effect voor recreatieve 
aantrekkelijkheid en gebruiksmogelijkheden. 
Voor de realisatie van de fietsroute zijn planologische procedures nodig die relatief veel tijd 
kosten. 

Het verbeteren van de fietsroutes in het gebied geeft aanleiding om meer gebruik te maken 
van de (elektrische) fiets en bevordert daarmee het gebruik van duurzame mobiliteit. 

Wanneer alle maatregelen gericht op de fiets (OVF, OVF1(a), OVF1(b), OVF1(c)) worden 
doorgevoerd, zorgen deze maatregelen tezamen voor ongeveer 2% minder auto’s, omdat 
mensen dan overstappen op het openbaar vervoer [gebaseerd op het rapport 
Bereikbaarheidsscenario’s uit fase 1 van RHDHV].
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Gouwe verbreden
Tussenstand effecten:
• Smalste plekken niet verbreden
• Beperkte verbetering op de Gouwe
• Andere maatregelen effectiever?

Tussenstand omgeving:
• Weinig draagvlak

De komende periode:
• Verdere uitwerking 

Eerste indruk effecten: Verbreding van de Gouwe (V3)

Deze maatregel heeft een beperkt positief effect op de veiligheid op de vaarweg en een 
positief effect op de capaciteit van de vaarweg. Daarmee zal verbreding van de vaarweg 
een positief effect hebben op de economische ontwikkeling vanuit het Alpherium, maar 
niet voor de kwekers. Die staan immers stil voor een open brug. De verbreding van de 
Gouwe heeft ook een positief effect op waterkwaliteit en kwantiteit (duurzaamheid). 
Eventuele positieve effecten op werkgelegenheid dienen nader te worden onderzocht.
Eventuele uitvoering van de vaarwegverbreding is technisch complex, vergt een grote 
investering en vergt langdurige planologische procedures. De maatregel lost knelpunten op, 
maar creëert ook nieuwe. Het nauw van Boskoop en de hefbruggen Waddinxveen en 
Boskoop worden bij deze maatregel niet aangepast, deze beperken de effectiviteit van deze 
maatregel. 
Er lijkt geen urgentie bij ondernemers betrokken bij het Alpherium voor verbreding. Er is 
geen draagvlak bij omwonenden en bewoners (met name oostzijde).
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Alternatieve sloepenroutes

Tussenstand effecten:
• 5-10% kleine sloepen, vooral in weekend
• Beperkte verbetering op de Gouwe
• Kansen recreatie

Tussenstand omgeving:
• Verschilt per route

De komende periode:
• Uitwerking van de sloepenroutes

Eerste indruk effecten: Alternatieve sloepenroutes (V2, V4)

Aanleggen sloepenroute Gouda-Reeuwijkse Plassen en Bodegraven (V2 b), sloepenroute 
om Nauw van Boskoop + lokaal sloepenverbod (V2 c), sloepenroute Gouda-Alphen aan 
den Rijn (V2 d) 
De nieuwe sloepenroutes dragen slechts in beperkte mate bij aan een vlotte doorvaart en 
veiligheid op de Gouwe omdat:
- alleen kleine sloepen (BRTN, categorie F) gebruik kunnen maken van de nieuwe route. 

Voor grotere sloepen is de nieuwe route geen optie. 
- kleine sloepen zijn een beperkt aandeel van de recreatievaart op de Gouwe
- de kleine sloepen maken vooral in het weekend gebruik van de Gouwe, er is op dat 

moment relatief weinig beroepsvaart. 

De maatregelen hebben een positief effect op de recreatieve aantrekkelijkheid en 
gebruiksmogelijkheden in het gebied. 
Ze hebben een negatief effect op de waterkwaliteit, echter een positief effect op de 
waterkwantiteit. 

Ontmoedigen sloepen op de hele Gouwe (V4 a), op de Gouwe behalve bij Otwegwetering
(V4 b) en op de Gouwe ten zuiden van Otwegwetering (V4 c)
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Deze maatregel moet worden genomen in combinatie met een alternatieve nieuwe 
sloepenroute aangezien de maatregel anders niet effectief zal zijn. 
Het ontmoedigen van sloepen (eventueel in combinatie met een alternatieve sloepenroute) 
draagt slechts in beperkte mate bij aan een vlotte doorvaart en veiligheid op de Gouwe 
omdat:
- sloepen nog steeds op de Gouwe kunnen varen. 
- alleen kleine sloepen (BRTN, categorie F) gebruik kunnen maken van een alternatieve 

route. Voor grotere sloepen is de nieuwe route geen optie.
- de kleine sloepen maken vooral in het weekend gebruik van de Gouwe, er is op dat 

moment relatief weinig beroepsvaart. 
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Tot slot: nieuw ingebrachte ideeën
Bijvoorbeeld:
• Tracé wijzigingen
• Een brug over de Gouwe
• Een weg tussen het spoor en Gouwe naar de N11
• Doortrekken parallelstructuur A12

En minder omvangrijke suggesties:
• Voorspelbare openingstijden bruggen
• Betere routeinformatie voor chauffeurs

Zie ook de site www.beterbereikbaargouwe.nl onder Documenten voor de complete lijst 
met nieuwe ideeën. 

U kunt tot 5 januari 2020 nog andere ideeën insturen, via beterbereikbaargouwe@pzh.nl
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www.beterbereikbaargouwe.nl
beterbereikbaargouwe@pzh.nl

Een verslag van de bijeenkomst krijgen deelnemers aan de werkbijeenkomsten eind januari 
2020 per mail toegezonden. Het staat dan ook op de website.
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