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Waarom werken we aan een beter bereikbaar Gouwe?

Een betere bereikbaarheid, leefbaarheid en economie voor het 
Gouwe gebied is waar we samen aan werken.

In het gebied spelen veel samenhangende vraagstukken. Om hier oplossingen 

voor te bieden zijn in 2018 een gebiedsvisie, scenario’s en maatregelen opgesteld. 

In 2019 tot 2021 worden maatregelen verrijkt met details, raakvlakken, effecten 

en belangen. Om uiteindelijk een keuze te maken uit de maatregelen en zo 

tot een maatregelenpakket te komen dat oplossingen biedt voor een betere 

bereikbaarheid, leefbaarheid en economie in het gebied. 

Voor een uitgebreide toelichting op de knelpunten en conceptmaatregelen zie:   

www.beterbereikbaargouwe.nl

http://www.beterbereikbaargouwe.nl


-   Verslag werkbijeenkomsten juli   - 

| 54 |

Het programma Beter Bereikbaar Gouwe is een 
programma van zeven overheidspartijen. Op 10 
en 11 juli zijn bijeenkomsten georganiseerd voor 
belangenorganisaties en een aantal bedrijven. De 
volgende stap was om bewoners uit te nodigen.
Voorafgaand aan en tijdens de bijeenkomsten bleek 
verwarring over de genodigden. Er is onrust bij inwoners 
over bepaalde maatregelen. Met name bewoners van 
de Middelburgseweg en Halve Raak en omgeving zijn 
boos en verontwaardigd over zowel de voorgestelde 
concept maatregelen als de niet aangekondigde avond. 
De uitnodiging voor de sessies was in eerste instantie 
bedoeld voor georganiseerde belanghebbenden en 
specifiek op uitnodiging. Door de onrust is besloten de 
sessies alsnog open te stellen voor iedereen. Tijdens de 
sessies zijn excuses aangeboden voor de onduidelijke 
gang van zaken. De oorspronkelijke intentie, spreken 
met belanghebbenden, blijft onveranderd. Met 
belangenvertegenwoordigers zijn en worden afspraken 
gemaakt hoe ze in de toekomst goed te betrekken. Welke 
afspraken tijdens de sessies nog meer zijn gemaakt vindt 
u verderop in dit verslag. 

Op maandag 15 juli zijn de opdrachtgevende partijen op 
initiatief van de bewoners Halve Raak, Insteek, Wijkdijk 
en Voshol uitgenodigd om op donderdagavond 18 juli 
nadere informatie te verstrekken aan bewoners van 
voornoemde straten. Het team Beter Bereikbaar Gouwe 
is op die bewonersuitnodiging ingegaan. Hoewel het een 
informatie avond betrof en geen werksessie zoals op 10 
en 11 juli hebben bewoners toch een aantal inhoudelijke 
opmerkingen meegegeven. Deze zijn op hoofdlijnen in 
dit beeldverslag verwerkt. Ook met deze groep bewoners 
worden nadere afspraken gemaakt over een vervolg om 
hun belangen en ideeën goed in beeld te brengen. Ook 
deze groep bewoners organiseert zich.

In dit verslag zijn teksten opgenomen zoals die letterlijk 
tijdens de bijeenkomsten zijn genoteerd. Feiten en 
menigen lopen soms door elkaar. Het programmateam 
heeft hier geen waardeoordeel of verwachtingen aan 
verbonden.

Van een gebiedsvisie en scenario’s in fase 1 gaan we nu 
naar fase 2. Alle 26 concept maatregelen worden verrijkt 
met uw kennis van details, raakvlakken, effecten en 
belangen. De scenario’s uit fase 1 worden nu losgelaten 
in fase 2. Alle concept maatregelen worden in fase 2 
afgewogen om tot 1 pakket van maatregelen te komen 
die de knelpunten in het gebied het bewuste oplossen. 
Dit betekent dat niet alle 26 concept maatregelen in het 
maatregelenpakket belanden. We staan nog vooraan in 
het proces om tot een pakket van maatregelen te komen. 
Uw inbreng telt mee bij de afweging. We hebben tijdens 
de bijeenkomsten al veel inbreng ontvangen, met name 
over de wegen maatregelen.

Waarom deze sessies?
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Hoe werken we aan Beter Bereikbaar Gouwe?

Fase 2 is pas net gestart en loopt tot het voorjaar van 2021. Het plaatje geeft een schematische weergave van de fasen weer. Wie 

meepraat en welke rol heeft, is tijdens de presentatie ook aan bod gekomen:

Meebeslissers  > Raadplegen, informeren en besluiten (7 besturen)

Meewerkers  > Raadplegen en informeren (meer dan 50 bewoners en belangenorganisaties)

Meeweters  > Informeren 

Door middel van:  > collectieve sessies zoals deze

   > individuele gesprekken waar nodig of wenselijk

FASE 1

2018 
-

1e kwartaal 2019

April 2019
-

Februari 2021
Vanaf 2021

FASE 2 FASE 3

Integrale gebiedsvisie
scenario’s

afwegingskader

Van scenario’s
naar maatregelpakket

Uitvoeringsprogramma
Schetsontwerpen

Bestuursovereenkomst

Uitvoeren
maatregelen

besluit-
vorming

besluit-
vorming

trechteren
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Aan de vier tafels hebben de aanwezigen de 26 concept 

maatregelen bekeken en voorzien van meer informatie, 

suggesties, twijfels en zorgen. Er zijn ook inhoudelijke 

reacties per mail ontvangen. De volledige inbreng wordt 

verwerkt door het programmateam. Op de volgende pagina’s 

vindt u een globale samenvatting van de inbreng van de 

werkbijeenkomsten en mails, gesorteerd per thema.
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De werktafel Wegen en Verkeer trok de meeste 
bezoekers, die zich vooral uitten over:

- W19: ‘’de verlengde oostelijke randweg Boskoop’’
- W15: ‘’upgraden van de huidige oostelijke randweg 
Boskoop’’
- Beter benutten N207
- Uitbreiden plannen Bentwoudlaan
- Uitbreiden parallelwegen

Maatregel W19: ‘’de verlengde oostelijke randweg 
Boskoop’’
Er waren veel bewoners aanwezig van de 
Middelburgseweg en de Brugweg aan de oostzijde van 
de Gouwe. Maatregel W19, de verlengde oostelijke 
randweg Boskoop, is voorzien over of nabij deze twee 
wegen. De aanwonenden zijn duidelijk. Geen draagvlak! 
Dit geldt ook voor de bewoners van Halve Raak, Insteek, 
Wijkdijk en Voshol. De leefbaarheid neemt er door 
af. Daarnaast is de technische haalbaarheid van een 
dergelijke maatregel waarschijnlijk zeer laag. De huidige 
wegen op deze route zijn ongeveer 2 à 3 meter breed, 
met lokale versmallingen. Aan beide zijden van de weg 

is een sloot aanwezig. Direct daarnaast liggen al de 
tuinen. Op sommige locaties is de gevelafstand tussen 
twee tegenoverliggende woningen ongeveer 20 meter, 
waardoor een 80km/u weg ongeveer van gevel tot 
gevel zou lopen. De woorden “omvangrijke planschade” 
vallen vanavond een aantal keer. Daarnaast is de 
ondergrond in dit gebied een dik pakket van veengrond, 
het aanleggen van een nieuwe weg op deze locatie 
wordt daarmee een grote uitdaging, omdat op een of 
andere manier voorkomen moet worden dat de weg de 
grond in zakt. Ten slotte geven verschillende bewoners 
ook aan dat langs de kant van de weg verschillende 
soorten beschermde planten groeien (o.a. krabbescheer 
en tabaksplant). Bewoners mogen zelf niets aan deze 
bermen aanpassen terwijl een wegverbreding grote 
impact zou hebben op deze beschermde soorten.
De maatregel is hoofdzakelijk bedoeld om bij een 
afsluiting van de N207 het verkeer een oostelijke 
omleidingsroute te bieden. Bewoners hebben geen 
begrip voor deze optie

Maatregel W15: ‘’upgraden van de huidige oostelijke 
randweg Boskoop’’
Een kleiner deel van de aanwezigen gaf een mening 
over het upgraden van de huidige oostelijke randweg 
Boskoop (W15). Ook hier voert de weg soms over kleine 
wegen en met krappe bochten. Het verminderen van 
de hoeveelheid bochten in de weg is hier lastig, omdat 
het gaat om verschillende polders die door middel van 
deze wegen van elkaar gescheiden zijn. Zowel over W19 
als W15 worden veel vragen gesteld of de maatregelen 
überhaupt verkeerstechnisch zinvol zijn.

Beter benutten N207
De aanwezigen gaven daarmee luid en duidelijk aan het 
nut van nieuwe wegen door de polder (W19 en W15) 
om diverse redenen niet te begrijpen en niet te willen. In 
het verleden heeft een aantal bewoners meebetaald aan 
lokale wegen en men voelt zich overvallen. De noodzaak 
van een goede Oost West verbinding wordt erkend en 
men brengt in dat de drukbevaren Gouwe een grote 
rol speelt in de problematiek op de weg. Zowel Oost- 
West als het opstroppen van verkeer op de Noord -Zuid 

verbinding bij de hefbruggen als deze open zijn. Een 
bewoner oppert op de bijeenkomst van 18 juli om een 
experiment te starten waarbij de hefbruggen In Boskoop 
en Waddinxveen gedurende spitstijd tussen 16.30 en 
18.30 uur open blijven voor verkeer en dus gesloten voor 
beroeps- en recreatievaart. Het idee kan rekenen op 
grote instemming uit de zaal.

De N207 wordt door velen gezien als belangrijke en 
geaccepteerde doorgaande en ontsluitende route. De 
N207 moet volgens de aanwezigen dan ook echt in stand 
blijven en beter benut worden. Zo werd het kruispunt in 
Waddinxveen veel genoemd om te optimaliseren, zoals 
ook in Boskoop is gedaan (deels ongelijkvloers). Het 
verplaatsen van de doorgaande route naar het oosten 
is volgens vrijwel alle aanwezigen geen logische optie. 
Vooral omdat de grootste kernen aan de westzijde van 
de Gouwe liggen en dus de ontsluitingsvraagstukken ook 
beter aan de westzijde kunnen worden opgelost.
Het feit dat veel aanwezigen aangeven dat de N207 
een belangrijke weg voor het gebied is, leidt bij de 
aanwezigen ook tot twee nieuwe maatregelen, die niet 

Tafel | Verkeer
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op de kaart staan. De eerste optie is het versterken van 
de huidige N207. Dit zou volgens de aanwezigen vooral 
moeten gebeuren op de locaties nabij de bruggen. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om het verlengen van de 
opstelstroken, zodat doorgaand verkeer minder last 
heeft van het verkeer dat de brug over wil als de brug 
open is. Daarnaast wil men graag in Waddinxveen een 
vergelijkbare oplossing als bij Boskoop, met een tunnel/ 
onderdoorgang onder voor het doorgaande verkeer. Op 
deze manier heeft het doorgaande verkeer minder last 
van het verkeer dat de brug over wil.

Maatregelen aan de westzijde van de Gouwe
Een groot deel van de aanwezigen is nog niet bekend 
met de plannen voor de realisatie van de Bentwoudlaan 
en verlengde Bentwoudlaan (project N207 zuid). Ze 
verwelkomen de waarschijnlijke komst van een nieuwe 
weg aan die zijde en geven aan dat ze dat een betere 
oplossing voor de problemen op de N207 vinden dan 
maatregelen aan de oostzijde van de Gouwe. Ook zijn 
vrijwel alle aanwezigen (niet alleen de bewoners, maar 
onder meer ook vertegenwoordigers van de tuinders en 

nog anderen het er over eens dat het aanleggen van een 
aquaduct (O3(a)) en noordwestelijke randweg (W12) een 
goed idee is en een sterke bijdrage kan leveren aan het 
verbeteren van de bereikbaarheid van het gebied. De 
directe ontsluiting van het groeiende ITC terrein naar de 
N11 wordt genoemd als een belangrijke oplossing.
Door het nemen van deze maatregelen kan volgens een 
deel van de aanwezigen de Zijde worden afgewaardeerd. 
Een deel van de aanwezigen geeft echter aan de Zijde te 
zien als belangrijkste verbindingsweg voor hun dagelijkse 
verplaatsing. Hierbij wordt onder meer gerefereerd aan 
de Reijerskoop, die een 30km/u weg is geworden met 
een alternatief (de Omloop). Toch blijven veel mensen 
daar gebruik maken van de Reijerskoop. 

Maatregelen rondom Hazerswoude-dorp
Over de maatregelen rondom Hazerswoude-dorp bestaat 
onder de aanwezigen een zeer verschillend beeld. Een 
deel geeft aan een alternatieve N209 (W18) een goed 
idee te vinden omdat zo een goede noord-zuid verbinding 
ten westen van de Gouwe ontstaat. Dit is onder meer 
belangrijk voor het verkeer tussen Gouda en Alphen dat 

Tafel | Verkeer

door een groot deel van de aanwezigen gezien wordt 
als lokaal verkeer. Een ander deel van de aanwezigen is 
tegenstander van deze maatregel om dezelfde reden: 
het wordt een te sterke doorgaande route tussen de 
N11 en A12, waarmee het doorstromingsprobleem op 
de verbinding op deze rijkswegen opgelost wordt binnen 
het gebied. In de omgeving van maatregel W18 ligt een 
gebied met belangrijke natuurwaarden. Verder werd 
aangegeven dat het gebied ook een culturele waarde 
heeft (een oost-westverbinding) die met W18 doorkruist 
zal worden.

Het afwaarderen van de huidige N209 door 
Hazerswoude-rp heen kan bij veel mensen wel op 
goedkeuring rekenen, maar dan wel met de opmerking 
dat een goed alternatief noodzakelijk is. Er wordt 
opgemerkt dat een tunnel een goede oplossing is 
voor Hazerswoude-Dorp en dat daar bovendien in het 
verleden al tekeningen en ramingen voor gemaakt zijn. 
Mocht een tunnel geen optie zijn, dan heeft het voor 
deze aanwezigen de voorkeur om een nieuwe noord-zuid 
route aan te leggen nabij het hoogspanningstracé ten 
westen van Hazerswoude Dorp.

Uitbreiden parallelwegen
Een andere nieuwe maatregel die wordt genoemd 
betreft het koppelen van de parallelwegen langs de 
A12: het ontbrekende stuk tussen de Amaliabrug 
(N452) en de afrit Reeuwijk (N459). Op deze manier 
ontstaat volgens de aanwezigen een logisch alternatief 
voor het doorgaande verkeer op de N207. Bovendien 
liggen grote delen van deze route er al, waardoor de 
aanwezigen denken dat de kosten voor deze maatregelen 
in vergelijking met andere voorgestelde maatregelen mee 
zullen vallen.
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De gesprekspartners aan tafel zijn vooral 
belangengroepen, bedrijven en slechts enkele bewoners. 
De nieuwe sloepenroutes hebben beperkt draagvlak. 
Het draagvlak ontbreekt bij individuele bewoners en 
bij verenigingen die een belang hebben bij het in stand 
houden van het unieke gebied waar de routes doorheen 
gaan. 
De verbreding van de Gouwe heeft geen draagvlak bij de 
gesprekspartners, voor ondernemers werkt de huidige 
situatie goed. Wel is het essentieel dat de mogelijkheid 
blijft bestaan om met 10,5 meter brede schepen de 
vaarweg te bevaren. Voor omwonenden staat een 
verbreding van de Gouwe voor toename van vaarverkeer 
en daarmee voor extra brugopeningen. Ontheffingen 
en de daarmee gepaard gaande beroepsvaart zijn een 
doorn in het oog van een aantal aanwonenden. Smallere 
schepen leiden daarentegen mogelijkerwijs weer tot 
meer scheepsbewegingen dan nu het geval is, aldus 
anderen. 

Sloepenroutes
De gesprekspartners kunnen zich vinden in het 

ontmoedigen van de sloepen op de Gouwe. Dit kan door 
een alternatieve uitnodigende route aan te bieden. 
Er is dringend behoefte aan zicht op aantallen; voor 
hoeveel sloepen wordt nu een nieuwe route gemaakt. 
Bewoners denken dat het heel weinig sloepen zijn en 
daarmee niet in verhouding staat tot de kosten.
Voor sloepen wordt uitgegaan van een doorvaarthoogte 
van minimaal 1,20 meter en maximaal 1,40 meter. 
Wensbreedte voor de vaarwegen is 3,0 meter. 
Gemeente Alphen a/d Rijn en de gemeente Bodegraven-
Reeuwijk willen de waterrecreatie in het gebied rondom 
de Gouwe stimuleren. Daarom willen zij het bestaande 
netwerk uitbreiden. De mogelijke sloepenroutes binnen 
de 26 maatregelen sluiten hier op aan. Gelet op de 
mogelijke investeringen moeten ook de opbrengsten 
van waterrecreatie volgens sommige bewoners en 
organisaties beter in beeld worden gebracht.
In detail moet worden gekeken naar de verschillende 
routes, daar waar deze veel lage particuliere bruggen 
passeren zal een andere vaarroute gekozen moeten 
worden. 

Tafel | Varen en waterrecreatie

Ondernemers zien vooral meerwaarde in een directe 
verbinding tussen de Reeuwijkse Plassen en de 
Nieuwkoopse Plassen. Dit kan met name worden 
gerealiseerd met de nieuwe vaarroute V2(b). 
Diverse bewoners, maar ook enkele 
belangenverenigingen  geven aan dat deze routes door 
zeer kwetsbaar gebied gaan. Men heeft zorgen over 

afkalving van oevers, verstoring van het rustige gebied, 
opbarsten van bodem en de aanwezigheid van kwetsbare 
natuur (soms beschermde soorten zoals Krabbescheer).
De bewonersvereniging van het Rietveld is tegen de 
nieuwe route omdat dit gebied unieke natuurwaarden 
heeft, elke verstoring is ongewenst. 
Diverse bewoners geven aan dat voorkomen moet 
worden dat er een rondje kan worden gevaren via de 
Gouwe, anders zal dit leiden tot juist een toename 
van het aantal sloepen op de Gouwe in plaats van de 
beoogde afname. 
Meekoppelkansen: een ondernemer uit het gebied ziet 
kansen in Bodegraven-Reeuwijk bij de aansluiting van 
de vaarroute op de Oude Rijn (V2b). Hier is wellicht 
kleinschalige woningbouw mogelijk.

Verbreding Gouwe
Dit alternatief kan bij alle gesprekspartners, zowel 
ondernemers als bewoners als belangenverenigingen niet 
op steun rekenen. 
Met een aantal ondernemers is aan tafel gesproken 
over de huidige vaarweg. Aangegeven wordt dat 
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zij tevreden zijn met de huidige vaarwegbreedte, 
ontheffing voor containerschepen is hierbij essentieel. 
Daarmee kunnen drie rijen containers worden vervoerd 
(schepen tot 10,5 meter breedte). Verbreding van de 
vaarweg is voor deze partijen gezien de te verwachten 
goederenstroomontwikkeling de komende jaren niet 
nodig. Zelfs bij een verbreding van de vaarweg pleitten de 
ondernemers ervoor om niet met nog grotere schepen 
(breder dan 10,5 meter) op de vaarweg te gaan varen.  
De komende jaren gaan de ondernemers verder met het 
verduurzamen van de vloot, er komen schepen die varen 
op elektriciteit waardoor de milieuhinder afneemt.

Per maatregel
V2 (b): Aanleggen sloepenroute tussen Gouda- 
Reeuwijkse Plassen en Bodegraven 
Deze variant kan op de meeste steun rekenen, 
loopt beperkt door kwetsbaar gebied en betekent 
een verbinding tussen de Reeuwijkse Plassen en 
Nieuwkoopse Plassen. Deze route kruist de A12 en twee 
omliggende wegen bij Reeuwijkse Hout. Dat kan op 

realisatieproblemen stuiten.
V2 (c): Aanleggen sloepenroute om Nauw van Boskoop 
+ lokaal sloepenverbod
Deze verbinding wordt niet als heel zinvol gezien 
omdat het alleen een nieuwe route is om sloepen het 
Nauw van Boskoop te laten vermijden. Erg kwetsbaar 
gebied. Tevens aanwezigheid van Krabbescheer in de 
watergangen.

V(d): Aanleggen sloepenroute tussen Gouda en Alphen 
aan den Rijn
Route loopt door kwetsbaar gebied. Bewoners kunnen 
zich route echter voorstellen. Aandachtspunt is dat deze 
route juist een aantrekkende werking heeft op het aantal 
sloepenbewegingen op de Gouwe (je zou met deze route 
namelijk een rondje kunnen maken).

V2(e): Aanleggen sloepenroute tussen Gouda en Gouwe 
(ten noorden van Otwegwetering)
Hier zijn op details verschillende opties voor de route 
mogelijk. Bewoners, waaronder de bewonersvereniging 
Rietveld, zijn tegen dit alternatief en zijn bang voor 

Tafel | Varen en waterrecreatie

verstoring van het gebied. 
V3: Verbreden Gouwe en CEMT V bevaarbaar maken.
Deze maatregel kan niet op draagvlak rekenen bij de 
gesprekspartners aan de tafel. Wel is essentieel dat de 
mogelijkheid blijft bestaan om met schepen tot 10,5 
meter breedte de vaarweg te kunnen bevaren.

Andere ideeën
Het in stand houden van de staande mastroute is 
voor een aantal belangenverenigingen essentieel. Als 
alternatieve maatregel is gesproken over de blauwe 
golf. Dit wordt ook in Noord-Holland toegepast waarbij 
staande masters worden verzameld en in konvooi gaan 
varen. Voordeel is het scheiden van beroepsvaart zodat 
de bruggen ook niet zo lang en hoog open hoeven.
Bewoners deden de suggestie om de staande masters 
alleen in de nachtelijke uren de bruggen te laten passeren 
en om de brug tussen 16.30 en 18.30 uur ook voor 
beroepsvaart niet te openen om verkeersoverlast door 
brugopeningen te beperken. Ook deden zij het voorstel 
om de containervaart naar de nacht te verplaatsen.

Bewoners hadden de wens om de sorteervakken op de 
N207 te verlengen, zodat tijdens brugopeningen de N207 
niet wordt geblokkeerd.
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De gesprekspartners aan tafel zijn vooral 
belangengroepen en een enkele bewoner. De 
snelfietsroutes en Openbaar Vervoermaatregelen (OV) 
worden goed ontvangen en hebben draagvlak. De 
fietsroutes zijn vooral voor vervoer naar werk, sport etc. 
Het recreatief medegebruik van de fietsroutes wordt als 
meerwaarde gezien.

Fiets
Benadrukt wordt dat de routes onderdeel (moeten) 
zijn van een netwerk. Veel van deze onderdelen zijn al 
projecten en in voorbereiding bij de provincie. Deels bij 
een andere Provincie (route Woerden-Alphen a/d Rijn). 
Afstemming daartussen kan beter.
Het “fietser altijd in de voorrang” kent twee 
gezichtspunten: voor (Fietsersbond) en tegen (Veilig 
Verkeer Nederland).
De meekoppelkansen voor de fietsmaatregelen bestaan 
vooral uit het doortrekken van routes en aanvullende 
voorzieningen zoals rustplaatsen, water- en oplaadpunten 
etc.
Er worden zorgen geuit over de combinatie van 

verschillende snelheden op het fietspad (scootmobiel/
racefiets/elektrische fiets/wandelaar/honden).
Denk niet alleen aan snelfietsroutes maar ook aan 
doorfietsroutes.
Aandacht vraagt aansluiting van de nieuwe routes op het 
traject Alphen a/d Rijn-Leiden.
Voor de routes naar Alphen a/d Rijn (ten westen van de 
Gouwe) zijn alternatieve routes ingebracht.

OV
De maatregelen voor OV worden als te beperkt gezien. 
Andere aansluitingen en nieuwe haltes worden gemist.

Per maatregel
OVF 1 (a) Aanleggen fietsroute langs de Gouwe/N207
De snelfietsroute wordt door de meerderheid als een 
goed idee gezien al zijn er wel vraagtekens 
bij het afwaarderen van de N207. 
Dat wordt als een zeer complexe 
opgave gezien. Ook de oostelijke 
randweg wordt als een slecht 
idee gezien.

Tafel | Fiets en OV
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Een van de aanwezigen zegt dat de verbinding 
Leiden – Gouda eigenlijk veel belangrijker is om op te 
lossen (Hazerswoude-Bentwoud-Schravenwildertpad).

OVF 1 (b) Aanleggen fietsroute tussen Gouda en 
Zoetermeer
Lijkt een goed idee maar Bloemendaalse weg is niet 
prettig om te fietsen. Deze maatregel wordt wel als 
complex gezien. Een van de aanwezigen zegt dat er geen 
knelpunt is waar deze maatregel een oplossing voor is.

OVF 1 (c) Aanleg fietsroute Gouda-Alphen langs de 
spoorlijn
Route lijkt een goed idee. Hier geldt wel dat dit nog 
extra getoetst moet worden bij eventuele toekomstige 
gebruikers omdat de deelnemers aan tafel aangeven zelf 
geen gebruiker te zijn.
Zuidelijk deel wordt gezien als ingewikkeld als gevolg van 
beperkt beschikbare ruimte.

OVF 1 Verbeteren fietsroutes naar R-haltes
De maatregel is mogelijk een goed idee. Ook hier geldt 
dat dit nog wel extra getoetst moet worden bij eventuele 
toekomstige gebruikers omdat de deelnemers aan tafel 
aangeven zelf geen gebruiker te zijn.
Men mist specifieke OV maatregelen: aansluiting op 
Rotterdam-Nesselande en Gouda Knoop West- aansluiting 
nieuw station richting Den Haag.

Ideeën voor andere maatregelen
- OV: eventueel uitbreiden busjes
- Geen vrachtverkeer in centrum van Boskoop, 
   collectief vervoer in Boskoop werkt goed.
- Geef aandacht aan schoolgaande jeugd op de              
   fietsroutes
- Suggestie is om na de aanleg van de Verlengde 
   Bentwoudlaan, het Noordeinde een doorfietsroute 
   te laten worden.
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Aan deze tafel werd met name het proces rondom 
omgevingsmanagement besproken. Ook een aantal 
inhoudelijk aandachtspunten zijn aan deze tafel 
kenbaar gemaakt. Deze punten zijn terug te vinden bij 
de verslaglegging van de andere inhoudelijke tafels. 
Onderstaande weergave heeft betrekking op het proces.

Proces
• Knelpunt Middelburgseweg is niet benoemd in fase 1. 

(wordt met maatregelen W19 / W 15 mogelijk erger)
• Neem in afwegingskader op dat oplossingen niet 

elders problemen creëren
• Maak gebruik van kennis van het verleden waarin 

knelpunten geïnventariseerd zijn. Er liggen veel 
onderzoeken en voorstellen.

• Vragen over toetreding Bodegraven-Reeuwijk: 
waarom niet eerder in beeld? Heeft gemeente 
voorwaarden meegegeven? Zou scenario 5 er nog 
in hebben gezeten als de gemeente Bodegraven-
Reeuwijk eerder had mee besloten? Moet fase 1 over 
worden gedaan?

• Laat economische belangen niet te veel leidend zijn

• Maak keuzes. Dit gebied (polders Reeuwijk) is 
Groene Hart: keuze: bereikbaarheid/economie versus 
openheid gebied/natuurwaarden

• Oost West verkeer is belangrijkste knelpunt
• Voor bewoners die nu een huis willen kopen/

verkopen/bouwen: snel duidelijkheid of er iets gaat 
gebeuren rond Middelburgseweg

• Waddinxveen bouwt veel, dat heeft veel invloed op 
bereikbaarheid en leefbaarheid

• Had liever aanpak andersom gezien: vanuit gebied 
kijken wat daar past en van daaruit kijken naar 
geschikte maatregelen.

• Vragen over besluitvorming: heeft één partij 
vetorecht? Hoe zit dat met schrappen Gouwebos/
veto Waddinxveen?

• Versterk positie richting Rijk voor oplossing 
aansluiting A12-N11 (‘Bodegravenboog’)

Oplossingen
• Aquaduct tussen Boskoop en Bodegraven
• Vrachtwagenverbod op hefbrug Waddinxveen en 

Tafel | Omgevingsmanagement

goede routebeschrijving/navigatie voor vrachtwagens
• N207 hefbrug Waddinxveen: zorg voor opstelstrook 

voor afslaand verkeer, en laat doorgaand verkeer er 
onder doorgaan zoals in Boskoop

• Doortrekken Bodegravenboog via parallelstructuur 
van Reeuwijkse randweg naar Gouda, scheelt verkeer 
op A12

• W18 lost veel vrachtverkeer door Boskoop-Dorp op. 
Op het ITC terrein gaat veel gebouwd worden, moet 
direct ontsloten worden 

• Verbinding naar N11 vanaf Halve Raak/Insteek
• Meeste vrachtverkeer zit bij ITC terrein en op Halve 

Raak/Insteek
• Zorg voor goede navigatie voor vrachtverkeer dat ze 

om kernen en hefbruggen heen leidt
• Meer verkeer naar Amaliabrug leiden. Doorrekenen in 

hoeverre dit oplossing kan zijn. Hefbrug Waddinxveen 
ontmoedigen/verbieden voor vrachtverkeer. 
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Afspraken die tijdens de werkbijeenkomsten zijn 
toegezegd:
• De bewoners van de Middelburgseweg, Middelweg en 
Brugweg gaan zich verenigen. Contactpersonen maken zich kenbaar. 
Met deze contactpersonen wordt een datum gepland voor een 
werksessie/informatieavond.
• Het programmateam onderzoekt op welke manier de inbreng 
transparant maar met respect voor privacy op de site geplaatst kan 
worden.
• De documenten zoals de factsheets van de maatregelen, de 
presentatie en het verslag van de bijeenkomsten komen op website 
www.beterbereikbaargouwe.nl. Het verslag wordt naar iedereen 
gezonden waarvan het mailadres bekend is.
• Degene van wie het mailadres bekend is ontvangen 
automatisch de nieuwsbrief van Beter Bereikbaar Gouwe, waar ook 
de politieke besluitvormingsmomenten genoemd worden.
• Van een aantal organisaties is de inbreng niet of niet 
voldoende aan bod gekomen. Deze organisaties hebben zich gemeld 
en worden door het programmateam apart benaderd.
• Het programmateam onderzoekt of het kentekenonderzoek 
van de gemeente Alphen aan den Rijn gepubliceerd kan worden op 
de site www.beterbereikbaargouwe.nl.

http://www.beterbereikbaargouwe.nl.
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Bestuurlijke Afstem Groep
Op 12 juli stond een vergadering gepland met de bestuurders van 
de Bestuurlijke Afstem Groep (BAG), hierin zitten de bestuurders van 
de betrokken overheden. In die vergadering zijn de geuite belangen 
en gevoelens uit de werksessies al toegelicht. De gemaakte 
opmerkingen zullen worden meegenomen in het afwegingsproces 
zoals is toegelicht in de presentatie tijdens de werksessie. Ook 
volgen er nog meer werksessies om belanghebbenden te betrekken.

Verklaring Molenberaad
Een van de belangengroepen, het Molenberaad, heeft tijdens de 
bijeenkomsten een verklaring aan het programmateam aangeboden. 
Daarin stelt men het niet eens te zijn met de gehanteerde werkwijze 
en oplossingsrichtingen. Men uit zorgen over het, naar hun zeggen, 
stapsgewijs realiseren van een verbinding Amsterdam - Rotterdam 
door een kwetsbaar gebied. Het Molenberaad zal per mail reageren 
en roept aanwezigen op hetzelfde te doen zodat transparant is wat 
de meningen zijn en op welke wijze ze worden meegenomen in het 
proces. Het programmateam geeft aan het een goed idee te vinden 
om reacties per mail te ontvangen.
De ambtelijk vertegenwoordigers van de overheden ondersteunen de 
suggestie om reacties per mail in te dienen.
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Hoe nu verder tot februari 2020?

• 4 x een bestuurlijke afstemgroep
• 1x een politiek beslismoment
• In september en november wederom werksessies; 
• Waar nodig gesprekken met organisaties

Traject en planning fase 2

• Zorgvuldig: Al uw input afwegen, terugkoppelen wat 
er met input is gebeurd

• Uitnodiging tot delen van uw gebiedskennis en kunde 
• Aanvullende ideeën en kansen inventariseren
• Maar ook signalen en zorgen ophalen

FASE 2: Politieke besluitvorming
FASE 3: Planologische besluitvorming

• In fase 3 dus regulier bezwaar, beroep, 
inspraakmogelijkheden bij bijvoorbeeld 
bestemmingsplanprocedures.

Belangrijke momenten fase 2

Participatie
• Sessies in het najaar
• Waar nodig gesprekken met organisaties

Besluitvorming
• Voorjaar 2020 concept maatregelenpakket
• Voorjaar 2021 uitvoeringsprogramma en 

bestuursovereenkomst

Naar één maatregelenpakket

• Gedetailleerde beoordeling maatregelen op aspecten 
afwegingskader

• Advies BAG (november – februari)  

• Aansluitend bestuurlijke en politieke besluitvorming

Verslaglegging en documenten op de website: 

www.beterbereikbaargouwe.nl

http://www.beterbereikbaargouwe.nl
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Hartelijk bedankt voor al uw inbreng! Dit helpt om de 26 concept maatregelen te verrijken met uw kennis. 
Wij hopen u weer te zien tijdens de werksessies in september en november!

Alle informatie inclusief dit verslag kunt u terugvinden op de site www.beterbereikbaargouwe.nl

Dit is een uitgave van Beter Bereikbaar Gouwe, een samenwerkingsverband tussen

http://www.beterbereikbaargouwe.nl

