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Het advies in het kort

De samenwerkende overheden in Beter Bereikbaar Gouwe hebben een advies opgesteld over 
een maatregelenpakket voor een beter bereikbaar gebied rondom de Gouwe. De W20-3 is 
afgevallen als één van de drie mogelijke routes van Boskoop naar de N11. De bestuurders 
geven de voorkeur aan de W20-1 of de W20-2. Die routes sluiten meer aan bij andere infra-
structuur en kunnen uitgebreid worden met een nieuwe oeververbinding (brug of aquaduct) 
over/onder de Gouwe. Daarom zitten de W20-1 en de W20-2 nog steeds in het maatregelen-
pakket, inclusief de drie mogelijke aansluitingen op de N11. Ook de andere maatregelen waar 
veel steun voor is, zitten erin: de Bodegravenboog, fietsroutes, maatregelen bij de Gouwe 
en de onderzoeken naar een nieuwe oeververbinding over/onder de Gouwe en naar 
een tunnel(bak) onder de N209 in Hazerswoude-Dorp. De gemeenteraden en Provinciale 
Staten besluiten eerst over het verder uitwerken van het maatregelenpakket en het uitvoeren 
van de onderzoeken, voordat zij definitief besluiten over de maatregelen.
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Kort overzicht van de maatregelen

Inzet voor de Bodegravenboog 
gaat door
Deze zeer gewenste, directe aansluiting van 
de N11 op de A12 zorgt ervoor dat het 
verkeer sneller doorstroomt en het gebied 
beter bereikbaar wordt. Het wachten is op 
een Rijksbesluit over mogelijke oplossingen. 
De regio blijft zich volop inzetten voor de 
komst van de Bodegravenboog.

Twee bestaande fietsroutes 
verbeteren
De route van Alphen aan den Rijn naar 
Gouda loopt parallel aan het spoor en 
maakt de treinstations van R-net beter 
bereikbaar. Hoe de andere route, van 
Bodegraven naar Gouda, eruit gaat zien, 
hangt deels af van de ontwikkeling van 
de Bodegravenboog. Voor de aanleg van 
de fietsroutes is veel steun, ook onder de 
bestuurders.

Maatregelen bij de Gouwe
De Gouwe wordt niet verbreed, maar er 
komen maatregelen die de doorstroming en 
veiligheid op de Gouwe en op de weg verbe-
teren. Ook daarvoor is veel draagvlak. Het 
gaat om wachtplaatsen voor recreatieboten. 
En de verkeerslichten bij de hefbruggen van 
Boskoop en Waddinxveen worden beter 
afgestemd op het wegverkeer én de scheep-
vaart. Dat maakt de wachtrijen zo kort moge-
lijk. Schepen tot 10,5 meter mogen op de 
Gouwe blijven varen.

Een nieuwe weg van Boskoop 
naar de N11 (W20)
Op de kaart op de volgende pagina staan 
twee mogelijke routes voor een nieuwe 
60-kilometerweg van Boskoop naar de N11. 
Op die routes (W20-1 en W20-2) kan een brug 
of aquaduct aansluiten op lange termijn. 
Het advies is om die routes verder te onder-

zoeken, inclusief de aansluiting op de N11. Er 
zijn situatieschetsen van de routes gemaakt. 
Dit zijn technische tekeningen die laten zien 
hoe de weg kan lopen. De schetsen staan op
www.beterbereikbaargouwe.nl.

Onderzoek naar een nieuwe brug 
of aquaduct  
De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn 
én de omgeving willen het liefst een nieuwe 
oeververbinding (brug of aquaduct) over/
onder de Gouwe. Of die oplossing mogelijk is 
op lange termijn en misschien al op middel-
lange termijn wordt onderzocht.

Het beschikbare geld blijft een voorwaarde. 
Een brug lijkt daarom volgens de bestuurders 
financieel kansrijker dan een aquaduct, maar 
dat moet uit onderzoek blijken. De volksverte-
genwoordigers kunnen besluiten om extra 
geld te reserveren voor een brug of aquaduct. 

http://www.beterbereikbaargouwe.nl
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Alphen aan den Rijn

Boskoop

Zaanse 
Rietveld

N11

Laag Boskoop

W20-2
W20-1

W20-1 met aansluiting N11 
noord, midden of  zuid

W20-2 met aansluiting N11 
noord, midden of zuid

N207

Zoekgebied in 
onderzoek naar 
nieuwe brug of 
aquaduct

Een andere voorwaarde is dat alleen een 
oeververbinding aan de noordkant van 
Boskoop wordt onderzocht. Het onderzoeken 
van een aquaduct bij het Gouwebos is niet 
aan de orde.

Onderzoek naar een tunnel(bak) 
Op verzoek van de gemeenteraad van Alphen 
aan den Rijn én de omgeving is ook een 
onderzoek naar een tunnel(bak) onder de 
N209 in Hazerswoude-Dorp in het pakket 
opgenomen. In dit onderzoek worden de 
resultaten van de studie N206/N209 
betrokken.
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Aanpak tot nu toe

Sinds 2018 is toegewerkt naar één maat-
regelenpakket. De afbeelding op de volgende 
pagina laat zien welke stappen zijn door- 
lopen. Na elke stap konden bewoners en 
bedrijven reageren op de resultaten.

Bij de samenstelling van het maatregelen-
pakket is rekening gehouden met:

De effecten van en het draagvlak 
voor de maatregelen
In juni 2021 konden bewoners, bedrijven en 
belangenorganisaties reageren op het voor-
gestelde maatregelenpakket. Daarna zijn 
situatieschetsen gemaakt van een aantal rou-
tes. Ook zijn de effecten van de maatregelen 
onderzocht op onder andere bereikbaarheid, 
leefbaarheid, impact op de ruimte, draagvlak 
en kosten. De reacties uit de omgeving zijn 
verwerkt in het rapport ‘Concept-maatrege-
lenpakket’ van oktober 2021. Een volledige 
samenvatting van de reacties uit de omge-

ving staat in het document ‘Draagvlak- 
analyse’. Beide documenten zijn te vinden op
www.beterbereikbaargouwe.nl/documenten. 

De relatie met de lange termijn
De plannen dragen zoveel mogelijk bij aan de 
bereikbaarheid, leefbaarheid en economie in 
het gebied. Ze lossen veel verkeersproblemen 
op en passen in het toekomstplan voor de 
regio. Uit de ruimtelijk-economische visie 
bleek dat de grootste groei namelijk tussen 
de Hoogeveenseweg en de N11 zit. Daarvoor 
zijn een noord-zuid- en een oost-westverbin-
ding nodig. Een nieuwe brug of aquaduct 
over/onder de Gouwe voldoet daar het beste 
aan, maar dan moet extra geld worden 
vrijgemaakt. 

De relatie met andere projecten
De plannen van Beter Bereikbaar Gouwe zijn 
onderdeel van de langjarige en brede regio-
nale inzet om de bereikbaarheid en leefbaar-

heid in het gebied te verbeteren. Zo is met 
R-net het spoor van Alphen aan den Rijn naar 
Gouda flink verbeterd. Onder de naam Parallel- 
structuur A12 is het wegennet rond Gouda uit-
gebreid. Aansluitend is in april 2021 de nieuwe 
Vredenburghlaan in Waddinxveen geopend. 
Dit is een maatregel van het project N207 
Zuid. De vervolgplannen van N207 Zuid, waar-
onder de lokale maatregelen bij Hazerswoude- 
Dorp, worden naar verwachting tussen 2023 
en 2025 uitgevoerd. 

Het budget voor de middellange 
termijn
De gemeenten en provincie hebben samen  
€ 53,84 miljoen beschikbaar voor de middel-
lange termijn. Of er extra geld beschikbaar 
komt voor de lange termijn voor bijvoorbeeld 
een nieuwe oeververbinding onder/over de 
Gouwe is aan de volksvertegenwoordigers.

http://www.beterbereikbaargouwe.nl/documenten
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5 scenario’s 
besproken

26 maatregelen 
besproken

40 maatregelen 
besproken

5 pakketten 
besproken

1 pakket
besproken

Onderzoek en communicatie
• Alle maatregelen getoetst op 13 criteria, waaronder draagvlak
• Advertenties, bijeenkomsten, brieven (huis-aan-huis), digitale nieuwsbrieven, sociale media, beterbereikbaargouwe@pzh.nl, www.beterbereikbaargouwe.nl

26 maatregelen door 
voor verder onderzoek

77 nieuwe ideeën, waaruit  
14 ideeën geselecteerd

5 pakketten
met maatregelen

1 pakket met  
maatregelen

1 eindpakket
met maatregelen

 Fase 1 - Van knelpunten naar 26 mogelijke maatregelen    Fase 2 - Naar een samenhangend pakket 

  Interviews en werksessies

 1 bewonersavond met

 70 deelnemers

 5 fysieke bijeenkomsten 

 met 385 deelnemers

 25 gesprekken

 112 reacties per mail/brief

   2 webinars 

  met 260 deelnemers

 9 gesprekstafels

  met 65 deelnemers

   35 gesprekken

  73 reacties per mail/brief

 1 webinar 

  met 170 deelnemers

 6 gesprekstafels

  met 70 deelnemers

   19 gesprekken

  71 reacties per mail/brief

 2 webinars 

  met 209 deelnemers

 7 gesprekstafels

  met 70 deelnemers

   19 gesprekken

   71 reacties per mail/brief

In gesprek met bewoners en bedrijven over bereikbaarheid rond de Gouwe

in 2018 in 2019 medio 2020 eind 2020 in 2021
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Hoe nu verder?

Besluit in twee stappen
Het maatregelenpakket is nog niet definitief. 
De gemeenten en provincie besluiten tussen 
december en februari of ze met dit pakket 
verder willen. Ze kiezen ook nog geen route, 
maar besluiten eerst of de schetsen van de 
routes verder worden uitgewerkt. Dat besluit 
is een eerste stap naar een uitvoeringsbesluit 
in de volgende fase. Dan wordt pas definitief 
besloten welke maatregelen over vijf tot 
vijftien jaar worden uitgevoerd.

Meedenken en meepraten over 
de plannen
Vanuit Beter Bereikbaar Gouwe is steeds veel 
aandacht geweest voor de inbreng van bewo-
ners, bedrijven en belangengroepen. Daarom 
zijn er ook weer informatiebijeenkomsten 
over het maatregelenpakket. Ook kunnen 
mensen invloed uitoefenen op de plannen 
door in te spreken tijdens de vergaderingen 

van de gemeenteraden en Provinciale Staten. 
Als zij een besluit hebben genomen, nodigen 
we de mensen in het gebied weer uit om mee 
te denken en mee te praten over de onder-
zoeken en de schetsen.
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KERNGEBIED BETER BEREIKBAAR GOUWE

Het gebied rondom de Gouwe vraagt om een betere bereikbaarheid, 
leefbaarheid en versterking van de economie. Daar werken gemeenten 
Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, Regio  
Midden-Holland en provincie Zuid-Holland samen aan. Het doel is te 
komen tot een gezamenlijk maatregelenpakket met oplossingen voor 
wegen, vaarwegen, fiets en openbaar vervoer. Meer informatie over 
Beter Bereikbaar Gouwe vindt u op www.beterbereikbaargouwe.nl.

Scan de OR-code met uw telefoon om naar de site te gaan.

Over Beter Bereikbaar Gouwe

http://www.beterbereikbaargouwe.nl
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