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Concept-maatregelenpakket  
Beter Bereikbaar Gouwe

Dit is een samenvatting van het rapport 
‘concept-maatregelenpakket Beter Bereik-
baar Gouwe’ (mei 2021). Het gaat over de 
maatregelen om de bereikbaarheid en 
leefbaarheid op en rond de Gouwe te 
verbeteren en de economie te versterken. 
Dat doen de gemeenten Alphen aan den  
Rijn, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen,  
regio Midden-Holland en de provincie  
Zuid-Holland samen met bewoners, bedrijven 
en belangenorganisaties. Het volledige 
rapport staat op beterbereikbaargouwe.nl 
onder Pakketvoorstel.

Van vijf pakketten naar één 
pakket
Uit 40 maatregelen zijn in 2020 vijf mogelijke 
pakketten met maatregelen samengesteld. 
Gemeenteraden, Provinciale Staten en 

bewoners hebben zich kunnen uitspreken 
over de pakketten. Met deze reacties hebben 
de bestuurlijke partners toegewerkt naar  
een concept-maatregelenpakket dat binnen 
vijf tot vijftien jaar wordt uitgevoerd.  
Meer informatie over zowel de inhoud als  
het gevolgde participatieproces staat op 
beterbereikbaargouwe.nl onder Aanpak.

Verder meepraten over het 
concept-maatregelenpakket
Er is nog niks besloten. In juni 2021 kunnen 
belanghebbenden uit de omgeving aangeven 
welke voor- en nadelen zij zien bij de 
voorgestelde maatregelen. We organiseren 
online bijeenkomsten, waarvoor u zich  
tot 2 juni kunt aanmelden via 
beterbereikbaargouwe.nl.

De inzichten van de omgeving uit de 
komende participatieronde nemen de 
bestuurlijke partners mee in een definitief 
advies voor een maatregelenpakket.  
Eind 2021 nemen de gemeenteraden en 
Provinciale Staten een besluit. U kunt dan 
inspreken tijdens hun vergaderingen.  
Op de website van de verschillende 
overheden staat hoe u zich daarvoor  
kunt aanmelden.

Inhoud in het kort
Hierna leest u welke maatregelen in het 
voorgestelde pakket zijn opgenomen, 
inclusief de voorgestelde tracés. Daarna 
wordt uitgelegd hoe dit pakket tot stand  
is gekomen.
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1 Inhoud pakket

In het pakket zitten maatregelen die op de 
middellange termijn (over vijf tot vijftien jaar) 
uitgevoerd worden. Het gaat om twee 
fietsroutes, maatregelen op de Gouwe en 
twee nieuwe wegen. Er is € 50 miljoen 
beschikbaar.

KAART 1: OVERZICHT VAN DE MAATREGELEN 
UIT HET PAKKET BETER BEREIKBAAR GOUWE
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Maatregelen op de Gouwe
Op de Gouwe komen wachtplaatsen  
voor recreatieboten, zodat ze veilig op de 
volgende brugopening kunnen wachten.  
Het gaat om steigers bij de spoorbrug in 
Alphen aan den Rijn, bij de Amaliabrug en  
bij de Julianasluis in Gouda. Aan de steigers 
kunnen zes recreatieboten liggen. 

Bij de hefbruggen worden de weg-
verkeerslichten beter afgestemd op de 
scheepvaart. Als schepen de hefbruggen 
naderen, krijgt het wegverkeer langer groen 
licht. Daardoor staat er minder verkeer voor 
de verkeerslichten als de brug open is.

Bodegravenboog (W9)
De Bodegravenboog zorgt voor een directe 
aansluiting van de A12 en N11. Voor verkeer 
dat géén bestemming heeft in het Gouwe 
gebied is het hierdoor aantrekkelijker om via  
de A12 en N11 te rijden. Dat is sneller en 
veiliger dan binnendoor. Daardoor neemt  
het (doorgaand) verkeer op de regionale en 
lokale wegen in het gebied af, onder andere 
op de N207 en N209. De maatregel heeft veel 
draagvlak in de regio.

Fietsroutes en  
OV-bereikbaarheid
Betere fietsroutes zorgen ervoor dat mensen 
eerder de fiets pakken in plaats van de auto. 
Dit is goed voor de gezondheid en het milieu 
en draagt bij aan de bereikbaarheid van  
de regio. 

Om het geld zo nuttig mogelijk te besteden,  
is voorrang gegeven aan twee routes. Hier 
fietsen de meeste mensen in de regio. En 
met deze routes zijn er straks een hele goede 
noord-zuid- én een oost-westverbinding.  
Zo zijn de dorps- en stadskernen in de regio 
goed met elkaar verbonden.

Op beide fietsroutes willen we zoveel 
mogelijk verbeteringen doorvoeren.  
Denk bijvoorbeeld aan fietspaden verbreden 
waar dat kan, hobbelige tegelfietspaden 
vervangen door asfalt of zorgen voor 
voorrang voor fietsers waar dat kan.

Noord-zuidroute, van Alphen aan  
den Rijn naar Gouda
De spoorlijn tussen Gouda en Alphen aan 
den Rijn is een directe verbinding, die ook 

alle belangrijke locaties binnen de drie 
gemeenten aan doet. Langs een groot deel 
van het spoor ligt een vrijliggend fietspad. 
Dat kan worden verbeterd tot een 
hoogwaardige fietsverbinding die goed 
aansluit op de stations. Het is dan nog 
makkelijker om van de fiets op de trein over 
te stappen, of andersom. Binnen de kernen 
van Waddinxveen en Boskoop zijn nu al 
diverse goede fietspaden die onderdeel 
kunnen zijn van deze fietsroute. Ten noorden 
van Boskoop loopt de route door tot in 
Alphen aan den Rijn. 

Oost-westroute, van Bodegraven naar 
Gouda
Op deze route worden twee belangrijke 
fietspaden verbeterd: de route buitenom,  
via de Bloemendaalseweg in Gouda en dan 
langs de A12 en de Goudseweg N459.  
En de route door de bebouwde kom via  
de Bodegraafsestraatweg, Raadhuisweg, 
Zoutmansweg (onder de A12 door) richting 
Bodegraven langs de Goudseweg N459.

Meer informatie is te lezen op de website 
van de provincie Zuid-Holland.
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Vanuit de regio is € 10 miljoen gereserveerd 
voor de Bodegravenboog. Ook wordt 
intensief samengewerkt met het Rijk.  
Het Rijk bepaalt uiteindelijk of de 
Bodegravenboog er komt. De maatregel 
wordt besproken tussen regio en Rijk in het 
kader van het MIRT A12 (Meerjaren
programma Infrastructuur, Ruimte en 
Transport). De volgende stap is een 
Rijksbesluit om een verkenning uit te voeren 
naar de aansluiting. Maar eerst vindt 
momenteel nog een geotechnisch onderzoek 
plaats. We wachten nu op die uitkomsten.

Meer informatie is te lezen op de website 
van de rijksoverheid.
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Legenda

W20-1: oorspronkelijke route met 3 aansluitingsopties op de N11 
(noord, midden, zuid)

W20-2: alternatieve route oostzijde spoor met 3 aansluitingsopties op de N11 
(noord, midden, zuid) 

W20-3: westelijke route

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ordening-en-gebiedsontwikkeling/meerjarenprogramma-infrastructuur-ruimte-en-transport-mirt
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ordening-en-gebiedsontwikkeling/meerjarenprogramma-infrastructuur-ruimte-en-transport-mirt


Noordelijke ontsluitingsroute 
Boskoop (W20)
Met deze 60-kilometerweg ontstaat op de 
middellange termijn een extra ontsluiting 
voor Boskoop. Op deze weg kan op lange 
termijn een aquaduct aansluiten, zodra  
er budget is. Dan is er een snelle oost-
westroute, inclusief extra oeververbinding  
en wordt één van de belangrijkste knel-
punten in het gebied opgelost. Het verkeer  
is dan namelijk minder afhankelijk van de 
hefbrug Boskoop. Ook is het dan mogelijk om 
de leefbaarheid op de Zijde te vergroten door 
deze af te sluiten voor vrachtverkeer.

Waar de route precies komt, ligt nog niet 
vast. Drie mogelijkheden worden verder 
onderzocht:

1. Oorspronkelijke route (W20-1)
De route loopt tussen het Jagerspad in 
Boskoop en De Schans in Alphen aan den 
Rijn. Met deze weg is een aquaduct op lange 
termijn mogelijk. De weg maakt in Boskoop 
gebruik van bestaande wegen en er komt  
een onderdoorgang bij de bestaande 
spoorkruising in de buurt van het Paddegat.

De aansluiting op de N11 kan op drie 
manieren: 
• Noord (lichtrood): via de bestaande brug 

over de N11 en dan via bestaande wegen. 
Onderdeel hiervan is het ongelijkvloers 
maken van de bestaande spoorkruising 
bij de Schans.

• Midden (paars): via de bestaande brug 
over de N11 en dan via een nieuwe  
weg naar de Gouwelandenlaan,  
inclusief spooronderdoorgang.

• Zuid (geel): langs de N11, inclusief 
spooronderdoorgang.

Voor tracé W20-1 via de noordelijke aan-
sluiting (lichtrood) bleek in het voortraject 
weinig draagvlak te zijn. Gebaseerd op 
voorstellen uit de omgeving onderzoeken  
we daarom nog twee andere tracés  
(W20-2 en W20-3) en twee aansluitingen  
in Alphen (midden en zuid).

2. Alternatieve route oostzijde spoor 
(W20-2) 

Deze route (groen) loopt vanaf de 
Burgemeester Smitweg en/of Compierekade 
naar het oosten, onder het spoor door en 

buigt dan af naar het noorden. Met deze 
route wordt zoveel mogelijk voorgesorteerd 
op een toekomstig aquaduct. De aansluiting 
op de N11 kan op drie manieren, zoals 
beschreven bij W20-1. De spooronder-
doorgang ten noorden van Boskoop wordt 
ontworpen en begroot als 80-kilometer weg. 
Of dat wenselijk is of niet, moet blijken  
uit onderzoek. De wegen worden 
60-kilometerwegen.

3. Westelijke route (W20-3)
De route (blauw) begint op de Burgemeester 
Smitweg (en/of Compierekade) en buigt  
ruim voor het spoor en het Zaans Rietveld af 
naar de N11. Deze route sluit direct aan op 
de N11 (aansluiting 9 Alphen aan den Rijn 
centrum). Deze route heeft geen nieuwe 
onderdoorgangen onder het spoor.
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Alphen hebben de wens uitgesproken voor 
een aquaduct ten noorden van Boskoop  
en een tunnel(bak) onder de N209 in 
Hazerswoude-Dorp. Maar deze wensen 
passen niet in het budget van € 50 miljoen. 
De samenwerkingspartners willen deze 
maatregelen wel op lange termijn uitvoeren 
en hier studies naar doen. Als hier in de 
toekomst geld voor is, kunnen raden en 
Staten besluiten om deze maatregelen te 
realiseren. Beter Bereikbaar Gouwe neemt 
de adviezen van de studie N206/N209 mee  
in het voorstel voor een onderzoek naar de 
tunnel(bak).

Bij de noordelijke ontsluitingsroute Boskoop 
wordt zoveel mogelijk voorgesorteerd op een 
toekomstig aquaduct.

2 Andere oplossingen

Niet in het pakket
Een aantal wegmaatregelen zitten niet in  
het pakket, omdat deze bijvoorbeeld niet 
wenselijk zijn volgens bewoners, gemeente-
raden en Provinciale Staten, ze geen 
oplossing bieden voor de hele regio of juist 
meer verkeer aantrekken. Het gaat om de 
noord-zuidroute (W18), de randwegen  
bij Hazerswoude-Dorp (W18b en W22) en  
het Coenecooppootje (W25). De gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk ziet het doortrekken 
van de parallelstructuur A12 (W21) als een 
ondersteunende maatregel. Hiervoor is geen 
draagvlak bij de raad van Waddinxveen.
Eind 2020 waren al andere maatregelen 
afgevallen. In de ‘Publieksversie samenvatting 
memo keuzeopties’ van november 2020 leest 
u hier meer over (zie Documenten op  
de website).

Overige afspraken
Over een nieuwe ontsluiting bij Reeuwijk-
Dorp (W24) is afgesproken dat de gemeenten 
Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen 
samen in overleg gaan over de verkeers-
drukte op de Brugweg en het sluipverkeer  
in Reeuwijk-Dorp en omgeving.
Over de snelheid op de N207 Henegouwerweg 
wordt besloten als er een besluit ligt over  
de aanleg van de Bodegravenboog. Als de 
(Verlengde) Bentwoudlaan is aangelegd,  
gaan de gemeenten Alphen aan den Rijn en 
Waddinxveen in overleg over hoe het 
doorgaande verkeer op het Noordeinde 
beperkt kan worden.

Tunnel(bak) en aquaduct op 
lange termijn
De omgeving en de gemeenteraad van 
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waterrijk recreatiegebied. De samenhang in 
de verbinding tussen de west- en oostkant, 
de handel en de sierteelt is groot. Een betere 
bereikbaarheid in de regio vraagt om een 
goede noord-zuidverbinding en een nieuwe 
oost-westroute(oever)verbinding.

Relatie met andere projecten
De provincie en de gemeenten werken  
al langere tijd intensief samen aan het 
verbeteren van de bereikbaarheid in de 
regio. Vanuit het project N207 Zuid zijn de 
studie N206/N209 en het programma Beter 
Bereikbaar Gouwe gestart. De maatregelen 
van Beter Bereikbaar Gouwe zijn aanvullend 
op de plannen van N207 Zuid, waaronder  
de lokale maatregelen Hazerswoude-Dorp, 
die van 2023 tot 2025 worden uitgevoerd.  
In de studie N206/N209 is verkend welke 

bewoners, gemeenteraden en Provinciale 
Staten in 2020 over vijf mogelijke pakketten. 
Het rapport Draagvlakanalyse (onder 
Documenten op de website) geeft inzicht in 
het participatie proces dat is doorlopen met 
de omgeving en in het draagvlak voor de vijf 
pakketten.

Langetermijnvisie
In de langetermijnvisie vanuit ruimtelijk-
economisch perspectief staat dat er langs de 
Gouwe veel bedrijvigheid is, die afhankelijk  
is van water, weg en spoor. Ten westen van 
de Gouwe is en blijft landbouw, tuinbouw, 
handel en logistiek belangrijk en er zijn veel 
woningen. Ook is er plek voor recreatie en 
natuur. Ten oosten van de Gouwe is meer 
ruimte voor rust en openheid. Daar zijn 
minder (sierteelt)bedrijven en het is een 

Bepalend voor de samenstelling van het 
pakket is geweest:

Participatie en onderzoek:  
stap voor stap
Sinds 2018 is stap voor stap gewerkt aan een 
pakket met maatregelen. Uit fase 1 zijn  
26 maatregelen voortgekomen, die in 2019 
zijn onderzocht en in 2020 zijn aangevuld 
met 14 ideeën uit de omgeving. Al deze 
maatregelen zijn beoordeeld op 13 criteria, 
zoals bereikbaarheid, leefbaarheid, impact  
op de ruimte, draagvlak en kosten. Na elke 
stap werden de resultaten voorgelegd aan de 
mensen in de omgeving.

Draagvlak voor de maatregelen
Het voorgestelde pakket met maatregelen is 
voortgekomen uit de gespreksronde met 

3 Hoe is het pakket tot stand gekomen?
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maatregelen het doorgaand verkeer kunnen 
verminderen bij Zoetermeer, Zoeterwoude 
en omgeving.

Budget middellange termijn
De gemeenten en provincie hebben  
samen € 50 miljoen beschikbaar voor de 
middellange termijn. Op de lange termijn  
is er mogelijk nieuw budget voor een 
aquaduct. Keuzes voor de middellange 
termijn moeten daarom opties voor de  
lange termijn openhouden.
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Besluit
De inzichten van de omgeving uit de 
participatieronde in juni 2021 nemen de 
bestuurlijke partners in Beter Bereikbaar 
Gouwe mee in het definitieve advies voor  
een maatregelenpakket. Over dit definitieve 
advies nemen de gemeenteraden en 
Provinciale Staten naar verwachting eind 
2021 een besluit. Daarna worden de 
maatregelen verder uitgewerkt naar 
bijvoorbeeld bestemmingsplannen.

4 Hoe nu verder?

Online bijeenkomsten over 
concept-maatregelenpakket

Informatie over definitief  
advies pakket

Zodra het pakket wordt voorgelegd 
aan de gemeenteraden en 

Provinciale Staten, informeren 
 we ook de omgeving over  

het pakket.

Juni  
2021

Eind  
2021

Vanaf juli 
2021

Verwerken reacties omgeving

Tijdlijn
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Dit is een samenvatting van de memo 
‘concept maatregelenpakket Beter Bereikbaar 
Gouwe’. Het uitgebreide rapport bevat alle 
informatie over het pakket en de onder-
bouwing daarvan. Deze is te vinden op 
beterbereikbaargouwe.nl/documenten.

Het gebied op en rond de Gouwe vraagt  
om een betere bereikbaarheid, leefbaarheid 
en versterking van de economie. Daarom 
werken gemeenten Alphen aan den Rijn, 
Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, de regio 
Midden-Holland en de provincie samen in  
het programma Beter Bereikbaar Gouwe.  
Het doel is te komen tot een gezamenlijk 
maatregelenpakket dat de knelpunten in  
de regio zoveel mogelijk oplost.

Over deze samenvatting

KERNGEBIED BETER BEREIKBAAR GOUWE

https://www.beterbereikbaargouwe.nl/documenten/


Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
Mei 2021
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