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Verkeerscijfers Noordelijke ontsluiting Boskoop (W20)  
22 juni 2021 
 
Kort voor het webinar van 7 juni zijn onjuistheden geconstateerd in de verkeerscijfers van een aantal 
varianten van de noordelijke route bij Boskoop (W20). Alle verkeerscijfers zijn daarom opnieuw 
gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd. Hieronder volgen per W20-variant geactualiseerde 
kaartjes met percentages en absolute aantallen.  
De kaartjes zijn ook aangepast en opgenomen in een nieuwe versie van het Rapport concept 
maatregelenpakket BBG. Dit rapport staat ook op de website.  
 
Toelichting  
 
Wat ging er fout? 
W20-1 was eind vorig jaar al doorgerekend. Uit de gespreksronde van eind 2020 zijn varianten W20-2 
en W20-3 voortgekomen en die zijn later doorgerekend. In die berekeningen hebben we per abuis 
niet dezelfde uitgangspunten gebruikt als bij W20-1. Het gaat concreet om de maatregelen in 
Hazerswoude-Dorp (project N207-Zuid). Deze zijn nu zowel in W20-1 als in W20-2 en W20-3 als 
uitgangspunt gebruikt.  
 
Verkeersmodel 
Alle berekeningen zijn gebaseerd op het Regionaal Verkeersmodel Midden-Holland (RVMH, versie 
3.2). In heel Nederland worden dit soort regionale modellen gebruikt om voorspellingen te doen voor 
het verkeer. Het is een model en dus een benadering van een werkelijkheid.  
Het huidige RVMH is gebouwd in 2019 en heeft 2018 als basisjaar. Dit jaartal gebruiken we in de hele 
fase 2 van Beter Bereikbaar Gouwe om onderling te kunnen blijven vergelijken.  
In het model zijn alle goedgekeurde ruimtelijke plannen meegerekend. Bijvoorbeeld: als toen bekend 
was dat er een woonwijk zal worden gebouwd, dan houdt het model hier rekening mee. Ook de 
plannen voor de (Verlengde) Bentwoudlaan en Hazerswoude-Dorp (project N207 Zuid) horen daarbij. 
 
Percentages 
De kaartjes met percentages laten zien wat er in 2030 gebeurt als de weg (een W20-variant) er ligt 
ten opzichte van de situatie dat dat niet gebeurt. Het verkeer groeit immers ook vanzelf doordat 
bijvoorbeeld de bevolking groeit. Een positief percentage in rood (bijvoorbeeld + 5 %) betekent dus 
dat de W20-variant op die weg resulteert in meer verkeer. Een negatief percentage (in groen) 
betekent minder verkeer.  
De percentages gaan over het totaal van beide weghelften (‘heen en weer’) en het zijn 
etmaalintensiteiten.  
 
Absolute cijfers 
In de andere kaartjes (met meer cijfers in een blokje) staan absolute aantallen motorvoertuigen 
(zowel auto’s als vrachtauto’s). Daarin staat het volgende:  
- aantal voertuigen in 2018 
- aantal in de toekomstige (referentie)situatie zonder BBG maatregel (2030)  

https://www.beterbereikbaargouwe.nl/
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- aantal in de toekomstige situatie mét BBG-maatregel (in dit geval de verschillende opties voor 
maatregel W20)  

 
De cijfers in de kaartjes zijn etmaalintensiteiten. Daarbij gaat het om de beide weghelften opgeteld 
(‘heen en weer’). Alles is afgerond op honderdtallen. Het model geeft immers een prognose aan 
waarin marges mogelijk zijn. 
 
Zonder Bodegravenboog 
Alle berekeningen gaan alleen over de W20-varianten, dus zonder het effect van de 
Bodegravenboog. Dit is gedaan om zuiver te kunnen bekijken wat een W20 oplevert. 
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W20-1 
 
Bij variant W20-1 komt er een nieuwe weg tussen het Jagerspad in Boskoop en de Schans in Alphen 
aan den Rijn. Deze variant heeft drie aansluitingsopties op de N11. Verkeerskundig is de variant aan 
de noordzijde doorgerekend, de ontsluiting via de Schans (lichtrood) en de variant met de aansluiting 
ten zuiden van de N11 (geel). De cijfers van de noordelijke N11-aansluiting (paars in eerder 
gepubliceerde kaartjes) zal namelijk niet veel afwijken van de zuidelijke, gele, aansluiting, omdat de 
routes paars en geel ongeveer dezelfde lengte hebben.  
 

 
Figuur 1 W20-1 aansluiting op de N11 via de Schans -  relatieve verandering ten opzichte van de referentiesituatie in 2030. 
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Figuur 2 W20-1 aansluiting op de N11 via de Schans -  absolute verkeersaantallen 
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W20-2 
Bij variant W20-2 wordt er een nieuwe weg aangelegd vanaf de Burgemeester Smitweg en/of 
Compierekade naar het oosten, onder het spoor door en dan met afbuiging naar het noorden.  
Verkeerskundig is de variant aan de noordzijde doorgerekend, de ontsluiting via de Schans (lichtrood) 
en de variant met de aansluiting ten zuiden van de N11 (geel). De cijfers van de noordelijke N11-
aansluiting (paars in eerder gepubliceerde kaartjes) zal namelijk niet veel afwijken van de zuidelijke, 
gele, aansluiting, omdat de routes paars en geel ongeveer dezelfde lengte hebben.  
 
 

 
Figuur 3 -  W20-2 met aansluiting op de N11 via de Schans - relatieve verandering ten opzichte van de referentiesituatie in 
2030. 
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Figuur 4 W20-2 met aansluiting op de N11 via de Schans - absolute verkeersaantallen 

 



 

7 
 

 
Figuur 5 W20-2 met aansluiting ten zuiden van de N11 - relatieve verandering ten opzichte van de referentiesituatie in 2030. 
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Figuur 6 W20-2 met aansluiting ten zuiden van de N11 - absolute verkeersaantallen 
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W20-3  
Deze variant start vanaf de Burgemeester Smitweg (en/of Compierekade) en buigt ver voor het spoor 
en het Zaans Rietveld af richting de N11 met een directe aansluiting op de N11. 
 

 
Figuur 7 W20-3 relatieve verandering ten opzichte van de referentiesituatie in 2030. 
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Figuur 8 W20-3 absolute verkeersaantallen 

 


