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1 Inleiding 

1.1 Context van dit rapport 

Voor u ligt een rapportage waarin vijf scenario’s worden gepresen-

teerd voor een betere bereikbaarheid in het Gouwegebied. Deze 

rapportage vormt een onderdeel van de Gebiedsvisie Beter Bereik-

baar Gouwe. Deze studie bestaat uit verschillende fasen. De eerste 

fase omvat een probleemanalyse, een integrale gebiedsvisie, en 

scenario’s voor een betere bereikbaarheid (zie Programmaplan Pro-

grammatische Aanpak Gouwe). Daarnaast is er gedurende het hele 

proces aandacht voor het draagvlak.  

De resultaten van deze eerste fase worden gerapporteerd in een 

reeks rapporten waar voorliggend rapport: Deel C: Draagvlakinventa-

risatie onderdeel van uitmaakt. De delen zijn: 

- Deel A: Gebiedsvisie; 

- Deel B: Bereikbaarheidsscenario’s 

- Deel C: Draagvlakinventarisatie; 

- Deel D: Kentallen Kostenbatenanalyse (KKBA); 

- Deel E: Verkeersrapportage 

- Deel F: Bijlagen. 

 

Een volgende fase is nodig om het nog conceptuele karakter van de 

scenario’s verder uit werken en de fysieke, maatschappelijke en fi-

nanciële haalbaarheid inzichtelijk te maken. Ook daarbij is de betrok-

kenheid van de partners cruciaal. Voor de besluitvorming in deze 

eerste verkennende fase biedt voorliggende studie voldoende infor-

matie. 

1.2 Opzet van dit rapport 

Dit Deel C geeft het proces van communicatie met de stakeholders 

weer en onderscheidt de verschillende groepen stakeholders. Ver-

volgens zijn beschrijvingen en conclusies weergegeven van inter-

views, workshops en informatieavonden.  

 

Kaarten in de rapporten 

De kaarten die in de rapporten zijn gebruikt als onderleggers van de 

scenario’s zijn abstracte weergaven van de werkelijkheid. Om te pas-

sen bij de schaal en abstractie van deze studie zijn de elementen 

daarom vereenvoudigd. Ook de weergave van de scenario’s zelf, 

betreffen indicatieve tracés. In latere meer gedetailleerde fasen van 

het project, zal ook de schaal en accuratesse van de kaarten toene-

men.  

Voor het daadwerkelijke verkeersmodel-onderzoek is gebruik ge-

maakt van een gedetailleerdere kaart, zodat alle wegen en obstakels 

met de juiste weerstand met hun verkeerseffecten zijn doorgerekend. 

Een weergave van deze kaart is opgenomen in Rapport E – Ver-

keersrapportage, en nogmaals in de bijlage van dat rapport. 
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2 Proces en Werkwijze  

Het gebied rondom de Gouwe staat onder druk door bereikbaar-

heids- en leefbaarheidsknelpunten, de ambities voor het gebied zijn 

hoog en de opgaven zijn groot. In de afgelopen maanden is er toe-

gewerkt naar een gedragen integrale gebiedsvisie en diverse scena-

rio’s voor de leefbaarheid en bereikbaarheid in de regio Gouwe. Deze 

draagvlakinventarisatie laat zien hoe stakeholders de afgelopen 

maanden betrokken zijn en maakt relevante belangen van stakehol-

ders inzichtelijk.  

 

Dit hoofdstuk gaat in op het proces en de werkwijze rondom deze 

draagvlakinventarisatie. Er wordt kort teruggeblikt naar de afgelopen 

maanden en de gehanteerde werkwijze. Deze draagvlakinventarisa-

tie is onderdeel van het omgevingsmanagement. Uitgebreidere in-

formatie over het omgevingsmanagement is te vinden in het omge-

vingsmanagementplan zoals besproken in de ambtelijke begelei-

dingsgroep (ABG) op 27 juni 2018 en de bestuurlijke afstemgroep 

(BAG) op 12 juli 2018. 

2.1 Stakeholdergroepen 

In het gebied is sprake van een grote en diverse groep stakeholders. 

Vanwege het korte tijdsbestek waarin de Gebiedsvisie en de be-

reikbaarheidsscenario’s ontwikkeld moesten worden is ervoor ge-

kozen om de stakeholder zo efficiënt mogelijk te betrekken. Dit 

betekent dat niet iedere stakeholder op dezelfde manier is betrok-

ken. De stakeholders zijn ingedeeld volgens het systeem van de 

participatieladder (zie figuur 1)  

 

a) Samenwerkingspartners (participatieniveau meebe-

slissen): Gemeente Gouda, Regio Midden-Holland, Gemeente 

Alphen, Gemeente Waddinxveen, Hoogheemraadschap van Rijn-

land 

Dit zijn de samenwerkingspartners, die vertegenwoordigd zijn in 

het programmateam, de ABG en BAG. Voorafgaand aan het tra-

ject is er tijdens diverse inventarisatiegesprekken al met deze sta-

keholders gesproken. 

 

Tijdens het tra-

ject is deze 

groep in meer-

dere werksessies bij elkaar gekomen (21 juni en 16 juli). In deze 

werksessies werd het proces en de stand van zaken met de sta-

keholders besproken en was er ruimte voor input op de plannen.  

 

Naast deze werksessies is er intensief contact geweest tussen 

RHDHV en de samenwerkingspartners. Door middel van korte lijn-

tjes met de gemeente-ambtenaren konden informatie en docu-

menten snel met elkaar gedeeld worden. Daarnaast zijn de scena-

Figuur 1. Stakeholders op de participatieladder. 
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rio’s uitvoerig besproken in aparte gesprekken met deze stakehol-

ders.  

b) Stakeholders die adviseren: Gemeente Zoetermeer, Gemeente 

Krimpenerwaard, Gemeente Zuidplas, Gemeente Bodegraven-

Reeuwijk, RWS, Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpe-

nerwaard, Regio Holland Rijnland, Heineken, Alpherium CCR, 

VNO- NCW, Waterrecreatie NL, St. Greenport, BLN, Schuttevaer, 

LTO Boomteelt, ProRail, TLN/EVO, dorpsraden en belangengroe-

pen.  

 

De afgelopen maanden hebben de stakeholders in deze groep 

ruimte gekregen om te adviseren en hun reactie te geven op de 

plannen. Allereerst zijn er interviews afgenomen met de stakehol-

ders in deze groep om te achterhalen van hun belangen en knel-

punten ten aanzien van het gebied zijn. Vervolgens zijn zij uitge-

nodigd voor de Visioning workshop, hier hebben zij mee kunnen 

denken over de visie en de eerste bouwstenen voor de bereik-

baarheidsscenario’s.  

 

Na afloop van de visioning workshop is er verder gewerkt aan de 

diverse bereikbaarheidsscenario’s. Dit resulteerde in nieuwe ver-

sies van deze scenario’s. Stakeholders uit deze groep (met uit-

zondering van de dorpsraden en belangengroep) hebben de mo-

gelijkheid gekregen om een reactie te geven op de scenario’s 

door ze in te zien en te bespreken.  

 

Vervolgens zijn alle stakeholders uit deze groep uitgenodigd voor 

de scenarioworkshop. Tijdens deze workshop zijn de diverse sce-

nario’s besproken en is de doorrekening voorgelegd. Deelnemers 

kregen de mogelijkheid hun reactie op de scenario’s te geven. 

Deze staan verderop in het document uitgewerkt.  

c) Stakeholders die geraadpleegd worden: Inwoners 

In de BAG op 12 juli is besloten de inwoners te betrekken na een 

extra BAG in september. Na het opstellen van de gebiedsvisie en 

scenario’s wordt er in september besloten over het presenteren 

van (een deel van) de informatie voor overleg met inwoners. Door 

middel van twee bewonersavonden in oktober krijgen zij de moge-

lijkheid om te reageren. Deze reacties kunnen zo nog meegeno-

men voor de besluitvorming in November.  

d) Stakeholders die geïnformeerd worden: Gemeente Kaag en 

Braassem, MRDH, Gemeente Woerden, Gemeente Lansinger-

land, NS, SBB, Gemeente Zoeterwoude, Gemeente Nieuwkoop 

Deze groep stakeholders is geïnformeerd over het proces door de 

provincie bij de start van het proces.  

 

2.2 Werkbijeenkomsten  

Op 21 juni en 16 juli zijn er twee werkbijeenkomsten geweest. Tijdens 

deze werkbijeenkomsten was het Programmateam van de Provincie 

Zuid-Holland aanwezig en de samenwerkingspartners van de diverse 

gemeenten, het waterschap en de Regio Midden-Holland.  

 

Op 21 juni is het plan van aanpak besproken met deze stakeholders, 

daarnaast was er aandacht voor het omgevingsmanagementplan. De 

reacties op het plan van aanpak en het omgevingsmanagementplan 

zijn meegenomen en verwerkt na de bijeenkomst.  

 

Op 16 juli was er een tweede werkbijeenkomst waarin de opbreng-

sten van de Visioning workshop werden besproken en de eerste ver-

sies van de scenario’s en de visie voorlagen. Door deze te presente-

ren en vervolgens input te verzamelen (voorafgaand en tijdens de 

werksessie) hebben de samenwerkingspartners de mogelijkheid ge-

had om extra te reageren op de visie en de scenario’s. De input is 

hierop is gebruikt voor de volgende versies.  
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2.3 Workshops 

In dit traject zijn er twee workshops geweest waar een bredere groep 

stakeholders aanwezig was: de visioning workshop op 5 juli en de 

scenarioworkshop op 4 september. Bij beide workshops waren de 

samenwerkingspartners en de stakeholders die adviseren aanwezig.  

 

De opbrengsten van deze workshops worden besproken in hoofdstuk 

3 en 5 van deze draagvlakinventarisatie.  

 

2.4 Interviews  

Voorafgaand en net na de visioning workshop zijn interviews afge-

nomen met de stakeholders die adviseren. Gestreefd is alle sta-

keholders minstens één keer te spreken. In eerste instantie zijn er 

interviews afgenomen waarin de belangen en knelpunten van de 

stakeholder centraal stonden. Dit is aanvullend gedaan op eerdere 

inventarisatiegesprekken die al gedaan waren door de Provincie 

Zuid-Holland. Door deze inventarisatiegesprekken uitvoerig te bestu-

deren is er getracht zo veel mogelijk dubbelingen te voorkomen.  

 

In een tweede interviewronde hebben de samenwerkingspartners en 

de stakeholders die adviseren (uitgezonderd de dorpsraden en be-

langengroepen) de mogelijkheid gehad te reageren op de scenario’s 

die ontwikkeld waren. Deze interviews hebben plaatsgevonden voor 

de doorrekening van de scenario’s zodat er in scenario’s nog reke-

ning gehouden zou kunnen worden met eventuele zwaarwegende 

bezwaren. De meeste stakeholders hebben van deze mogelijkheid 

gebruik gemaakt. Meer informatie hierover is te verderop in deze 

draagvlakinventarisatie.  
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3 Opbrengsten interviewronde 1  

In dit hoofdstuk zijn de knelpunten en kernpunten van stakeholders 

genoemd in de diverse interviews verzameld. De knelpunten en 

kernpunten zijn in deze lijst opgenomen wanneer ze door meer dan 

twee stakeholders genoemd zijn.  

 

Alle stakeholders uit de groep ‘stakeholders die adviseren’ zijn uitge-

nodigd voor een interview. De volgende stakeholders hebben aange-

geven daar gebruik van te willen maken: Zoetermeer, Roveg (verte-

genwoordiging Evofenedex), VNO-NCW, Schuttevaer, Heineken, 

HHRR, HTC (vertegenwoordiging Evofenedex, CCT Alpherium, Coa-

litie alternatief N207, De Bruin VOF (GreenPort), Dorpsraad Bos-

koop, Stichting Greenport, Apollo Groep, Waterrecreatie Nederland.  

 

3.1 Kernpunten  

1. Gezondheid: gaat voornamelijk om luchtkwaliteit (fijnstof e.d.). 

Bijvoorbeeld de luchtkwaliteit rondom de dorpskernen wordt ge-

noemd.  

2. Leefbaarheid: Gaat om leefbaarheid in de kernen. In interviews 

wordt vaak genoemd dat men graag rustig en landelijk woont. In-

terne bereikbaarheid wordt daarbij ook genoemd als aspect van 

leefbaarheid. 

3. Milieu/energie: Het gebied klaar maken voor de toekomst en 

meer rekening houden met energie en klimaatadaptatie wordt ge-

noemd.  

4. Veiligheid: Veiligheid wordt op twee manieren genoemd. Ener-

zijds de veiligheid van wegen en fietspaden. Anderzijds de veilig-

heid op het water, voornamelijk gericht op de kleinere recreatie-

vaart.  

5. Recreatie: Er wordt genoemd dat het gebied over veel potentie 

voor recreatie beschikt.  

6. Greenport: De Greenport wordt van groot belang geacht voor het 

gebied. Dit is meerdere keren benoemd. Het in stand houden van 

de Greenport en toekomstbestendig maken van de Greenport 

wordt daarbij van belang genoemd.  

7. Bereikbaarheid intern: Intern wordt de bereikbaarheid als kern-

punt genoemd vanwege de interne verbinding die goed moet zijn 

voor de bedrijvigheid in de Greenport en vanwege het feit dat be-

woners vaak de auto pakken voor interne verplaatsingen.  

8. Bereikbaarheid extern: De externe bereikbaarheid wordt vooral 

als kernpunt genoemd in combinatie met economie. Het gebied 

wordt aantrekkelijker wanneer deze goed bereikbaar is.  

9. Economie: Er wordt benoemd dat het gebied een unieke en di-

verse economie heeft, met de Greenport in Boskoop, de bedrij-

venterreinen langs de A12 en het Alpherium. Het behoud hiervan 

wordt als kernpunt genoemd.  

 

3.2 Knelpunten  

Knelpunten genoemd door stakeholders 

- N207: In veel interviews wordt de N207 genoemd. Vaak wordt dit 

in combinatie genoemd met het openstaan van de hefbruggen, 

waardoor het verkeer vastloopt op de N207. In een enkel geval 

wordt de breedte van de weg als knelpunt gezien.  

- Hefbruggen (water): De brugopeningen voor het vaarverkeer 

worden door de stakeholders niet als knelpunt genoemd. Wel 

wordt genoemd dat er regelmatig storingen voorkomen. Deze 

storingen worden wel als knelpunt gezien.  

- Hefbruggen (weg): De brugopening worden door het wegver-

keer als hinderlijk ervaren. Dit is door veel stakeholders als knel-

punt genoemd.   

- Nauw van Boskoop/ontheffing: Voor het vaarkeer wordt het 

Nauw van Boskoop alleen als knelpunt genoemd in combinatie 

met de veiligheid van kleinere boten. Daarnaast wordt de onthef-
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fing als onzekerheid genoemd. De breedte van het Nauw op zich 

is niet als knelpunt genoemd.  

- Recreatievaart (veiligheid): zie punt hierboven. Er wordt ge-

noemd dat in het Nauw van Boskoop gevaarlijke situaties ont-

staan wanneer containerschepen worden gecombineerd met 

sloepen.  

- Recreatievaart (hefbruggen): Er wordt genoemd dat veel recre-

atieschepen gebruik maken van de Gouwe en dat de hefbruggen 

daar vaak voor open moeten. Dit wordt meerdere keren als knel-

punt genoemd.  

- Spoorbrug: De spoorbrug bij Gouda gaat alleen op gezette tij-

den open en niet ’s nachts. Dit zorgt ervoor dat de schepen erg 

afhankelijk zijn van de tijden waarop de Spoorbrug opengaat. Dit 

wordt als knelpunt genoemd.  

- Rondom Amaliabrug: situatie rondom Amaliabrug is onover-

zichtelijk voor het vaarverkeer. Dit wordt als knelpunt genoemd, 

al wordt er ook genoemd dat al het haalbare al gedaan wordt om 

de situatie te verbeteren.  

- Bovenlokaal verkeer: Er wordt genoemd dat er (te) veel boven-

lokaal verkeer door het gebied heen rijdt.  

- Leefbaarheid kernen: Het is op dit moment te druk in Hazers-

woude dorp, vooral het stoplicht in het midden van het dorp tij-

dens de spits wordt als knelpunt genoemd.  

- Ontsluiting A12: De aansluiting op de A12 wordt als knelpunt 

genoemd. Vooral voor de bedrijvigheid wordt dit als ongunstig 

gezien.  

- Wateroverlast: Tijdens extreme weersomstandigheden is het 

gebied kwetsbaar voor wateroverlast, tegelijkertijd is het gebied 

gevoelig voor periodes van droogte.  

- Bereikbaarheid OV Boskoop Oost: Dit hangt samen met de 

beschikbare werknemers voor de Greenport. Het is lastig vol-

doende arbeidskrachten te krijgen. De slechte verbinding richting 

Boskoop Oost met OV wordt hier als knelpunt genoemd.  

In figuur 2 op de volgende pagina zijn de kernpunten en knelpunten 

gebundeld in een schema. 
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  Figuur 2. Kern en knelpunten genoemd door stakeholders 
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4 Visioning workshop  

Tijdens de Visioning Workshop op 5 juli kwamen de samenwerkings-

partners en de stakeholders die adviseren samen in Flora Boskoop. 

In het ochtendgedeelte werd er nagedacht over bouwstenen voor de 

visie. De volgende vraag stond centraal: Wat maakt dat je in 2030 

graag in het Gouwe gebied wilt wonen, werken en recreëren? 

 

In groepen werd nagedacht over de diverse bouwstenen die een 

gebiedsvisie zou moeten hebben. De volgende bouwstenen kwamen 

daaruit naar voren:  

 

- Economie; 

- Demografie; 

- Vervoer en transport; 

- Sociaal-cultureel; 

- Leefbaarheid; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het middaggedeelte werd nagedacht over scenario’s gericht op het 

verbeteren van de bereikbaarheid van het gebied. Dit resulteerde in 

vier verschillende scenario’s met elk een ander kernpunt centraal.  

 

- Scenario 1: Het versterken van de Oost-West verbinding; 

- Scenario 2: Leefbaarheid van de kernen centraal; 

- Scenario 3: Versterken hoofdwegenstructuur; 

- Scenario 4: Nieuwe vaarweg en aquaduct. 

 

Op basis van deze input zijn de scenario’s en de gebiedsvisie vervol-

gens doorontwikkeld in overleg met de Provincie Zuid-Holland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Recreatie; 

- Duurzaamheid; 

- Ruimtelijke kwaliteit; 

- Energie; 

- ‘Waddinxveen is geen Boskoop’.  
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5 Opbrengsten interviewronde 2  

Op basis van eerder gedaan onderzoek en onderliggende documen-

ten, de twee werksessies en de Visioning workshop zijn er in eerste 

instantie vijf scenario’s ontwikkeld. Deze vijf scenario’s zijn doorgesp-

roken met de samenwerkingspartners. De stakeholders die adviseren 

kregen een mail van de Provincie Zuid-Holland waarin zij konden 

aangeven of zij behoefte hadden om de scenario’s in te zien en 

daarop te reageren. De volgende stakeholders hebben op de scena-

rio’s een reactie gegeven: Waddinxveen, Rijkswaterstaat, Alphen aan 

de Rijn, Prorail, CCT Alpherium, Zuidplas, VNO-NCW, Bodegraven-

Reeuwijk, Gouda, Stichting Greenport, Waterrecreatie Nederland en 

Evofenedex.  

 

In dit hoofdstuk zijn de reacties per scenario opgeschreven.  Deze 

heetten in die fase van het proces 0+ en 1 t/m 4. Later zijn die 1 t/m 5 

genoemd. 
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4.1 Scenario 0+ 

 

Reacties scenario 0+:  

- Genoemd wordt dat dit scenario eigenlijk te weinig oplost. Zowel 

de Noord-Zuid als de Oost-West verbinding wordt niet aanzienlijk 

verbeterd.  

- De vraag wordt gesteld of het sluiten van de brugopeningen tij-

dens de spits wel voldoende oplost en of het niet zorgt voor een 

ophoping van verkeerd na de spits.  

- Het omvaren via de Dubbele Wiericke wordt niet als reëel alter-

natief gezien. Dit betekent voor de meeste sloepen toch een 

dagdeel omvaren.  
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4.2 Scenario 1  

 
 

Reacties scenario 1:  

- Het wordt vaak als positief genoemd dat de verbinding N11-A12 

in dit scenario wordt gebruikt. De verbinding N11-A12 wordt vaak 

genoemd als essentieel onderdeel van de scenario’s. Dit geldt 

ook voor de overige scenario’s waar de verbinding N11-A12 ge-

bruikt wordt.  

- De hoop wordt uitgesproken dat door middel van een verbinding 

N11-A12 bovenlokaal verkeer uit de regio verdwijnt en de leef-

baarheid van de kernen toeneemt. 

- Er wordt genoemd dat de problemen in Hazerswoudedorp in dit 

scenario wellicht niet opgelost worden.  

- De Oost-West verbinding wordt niet verbeterd in dit scenario, 

voor de Greenport Boskoop kan dit een gemiste kans zijn.  

- De alternatieve vaarroute voor de sloepen moet eigenlijk doorge-

trokken worden tot aan de Rijn. Pas dan is het echt een alterna-

tieve route.  

- Fietsverbindingen zijn een goede toevoeging. 
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4.3 Scenario 2 

 

Reacties scenario 2:  

-  Verwacht wordt dat er bij de bewoners van Boskoop draagvlak 

gevonden kan worden voor een dergelijk scenario.  

- De weg die aangelegd zou moeten worden in het noordwesten 

van Boskoop zou een probleem kunnen vormen voor de Green-

port. Om toekomstbestendig te worden willen veel kwekers uit-

breiden. Op deze manier beperk je voor veel kwekers de uit-

breidmogelijkheden.  

- De sloepenroute zoals aangegeven op deze kaart wordt als niet 

reëel genoemd. Er zijn andere sloepenroutes waar je beter op 

kunt aansluiten en die een minder groot gevolg hebben voor de 

Greenport.  

- Dit scenario zou positief kunnen zijn voor interne verbindingen 

van de Greenport.  

- De vraag rijst in hoeverre dit scenario een betaalbaar scenario is.  

- Een aquaduct onder de Gouwe zorgt ervoor dat er ook een onge-

lijkvloers kruispunt met het spoor moet komen, dit maakt het ex-

tra prijzig.  

- In dit geval leidt je via de alternatieve sloepenroute maar een 

stukje de sloepen van de Gouwe om, kan voor blijvende gevaar-

lijke situaties zorgen (zeker bij het weer op de Gouwe voegen 

van de sloepen aan de zuidkant).  

- Ook hier zijn de fietsverbindingen een goede toevoeging.  
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4.3 Scenario 3 

 
 

Reacties scenario 3:  

- In het coalitieakkoord van Waddinxveen staat dat een dergelijk 

aquaduct door het Gouwebos onbespreekbaar is.  

- Wanneer in dit scenario de hefbruggen afgesloten worden voor 

vrachtwagens moeten de vrachtwagens vanuit de Greenport voor 

intern Oost-West verkeer omrijden. Dit komt de interne verbin-

ding niet ten goede.  

- De sloepenroute zoals aangegeven op deze kaart wordt als niet 

reëel genoemd. Er zijn andere sloepenroutes waar je beter op 

kunt aansluiten en die een minder groot gevolg hebben voor de 

Greenport.  

- De vraag rijst in hoeverre dit scenario een betaalbaar scenario is.  

- Een aquaduct onder de Gouwe zorgt ervoor dat er ook een onge-

lijkvloers kruispunt met het spoor moet komen, dit maakt het ex-

tra prijzig.  

- In dit geval leidt je via de alternatieve sloepenroute maar een 

stukje de sloepen van de Gouwe om, kan voor blijvende gevaar-

lijke situaties zorgen (zeker bij het weer op de Gouwe voegen 

van de sloepen aan de zuidkant).  

- Ook hier zijn de fietsverbindingen een goede toevoeging. 
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4.4 Scenario 4  

 
 

Reacties scenario 4:  

- De verbinding N11-A12 zou een goede toevoeging kunnen zijn 

op dit scenario. 

- De Oostelijke randweg om Boskoop heen is in dit scenario punt 

van discussie. De vraag is hoeveel het oplevert. Terwijl het wel 

grote aanpassingen vraagt van een weg die in dit geval niet ge-

schikt is voor meer verkeer.  

- De weg ten westen richting de N11 gaat door een natuurgebied 

heen. Waarschijnlijk niet haalbaar om daar nu dan wel een weg 

aan te leggen.  

- De oost-west-verbinding wordt in dit scenario op eerste gezicht 

niet aanzienlijk verbeterd.  

- De sloepenroute zoals aangegeven op deze kaart wordt als niet 

reëel genoemd. Er zijn andere sloepenroutes waar je beter op 

kunt aansluiten en die een minder groot gevolg hebben voor de 

Greenport.  

- In dit geval leidt je via de alternatieve sloepenroute maar een 

stukje de sloepen van de Gouwe om, kan voor blijvende gevaar-

lijke situaties zorgen (zeker bij het weer op de Gouwe voegen 

van de sloepen aan de zuidkant).  

- Ook hier zijn de fietsverbindingen een goede toevoeging. 

- Dit scenario ontziet waarschijnlijk wel zowel de kernen Boskoop, 

Waddinxveen en Hazerswoude. Daarnaast kan het ook proble-

matiek in Zoetermeer oplossen.  
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6 Scenarioworkshop  

Nadat de scenario’s besproken waren in de diverse interviews zijn 

deze nog aangepast aan de hand van de reacties en vervolgens 

doorgerekend. Deze nieuwe versie van de scenario’s stonden cen-

traal tijdens de scenarioworkshop op 4 september. Voor deze work-

shop waren – net als bij de Visioning workshop – de samenwerkings-

partners en de stakeholders die adviseren uitgenodigd.  

 

Tijdens deze workshops werden de scenario’s inclusief de doorbere-

keningen op hoofdlijnen gepresenteerd. Vervolgens kregen de sta-

keholders de ruimte om plenair vragen te stellen. Reacties konden 

gegeven worden in kleinere groepen. Deze groepen hebben per sce-

nario bekeken wat de sterke en zwakke punten waren op het gebied 

van bereikbaarheid, veiligheid, economie en leefbaarheid.  

 

In dit hoofdstuk worden deze punten per scenario beschreven.  
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Scenario 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste reacties op het scenario:  

 

Economie:  

Dit scenario biedt geen verbeteringen voor de bedrijvigheid in de 

regio. De spitssluiting kan problemen opleveren voor de scheeps-

vaart wanneer deze vertraagd is en o.a. De Gouwenaar blijft afhan-

kelijk van het varen met ontheffing.  

 

Veiligheid: 

In termen van verkeersveiligheid en veiligheid op de vaarroute lost dit 

scenario niets op. Er verandert nauwelijks iets in de situatie dus ook 

niet aan de veiligheid.  

 

Leefbaarheid:  

De doorrekening laat zien dat het weinig oplevert voor de leefbaar-

heid in de kernen. De druk op de Zijde en Dorpsstraat in Boskoop 

blijft en Waddinxveen en Hazerswoude dorp zijn er ook niet bij ge-

baat.  

 

Bereikbaarheid: De reistijd winst is gunstig, daarnaast zal in de spits 

de doorstroming van het verkeer beter zijn door de spitssluiting van 

de brugopeningen. Er blijven echter kansen liggen om meer verkeer 

uit de kernen te weren, er zijn zorgen over de nawerking van de 

spitssluiting en of de spitssluiting niet juist meer verkeer aantrekt. 

Daarnaast verslechterd de bereikbaarheid voor schepen, vooral voor 

de beroepsvaart wordt dit als probleem benoemd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

31 oktober 2018 BG1636T&PRP1808271722 19/26 

 

Scenario 2  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste reacties op het scenario:  

De doorberekening laat zien dat het afwaarderen van de N207 bij dit 

scenario met het huidige maatregelen pakket niet haalbaar is. Dit 

maakt de haalbaarheid van dit scenario twijfelachtig.  

 

Economie:  

Bodengravenboog zorgt voor een betere verbinding en dus ook voor 

een betere economische bereikbaarheid van het gebied. Een sterke 

Gouwe is gunstig voor het Alpherium en Heineken. Dit scenario lost 

echter weinig op voor de interne bereikbaarheid van de Greenport, 

wellicht zorgt het zelfs voor problemen 

 

Veiligheid:  

De ruimte op de vaarweg neemt toe waardoor het veiliger wordt om 

te varen. Tegelijkertijd zou er meer ruimte kunnen komen voor een 

fietspad langs de N207 waardoor ook hier de veiligheid toeneemt.  

 

Leefbaarheid:  

Biedt meer mogelijkheden voor recreatieve voorzieningen, waardoor 

de leefbaarheid kan toenemen. Minder verkeer langs de gouwe zorgt 

voor minder fijnstof en geluid. Tegelijkertijd laat de doorberekening 

zien dat het weinig doet voor de kernen, de zorg is dat het verkeer in 

de dorpen zelfs toeneemt.  

 

Bereikbaarheid:  

Maakt de bereikbaarheid via weg van het gebied niet beter. Het be-

lang van de weg en vaarweg schuurt in dit scenario. Daarnaast is er 

een grote afhankelijkheid van de Bodengravenboog, waar je als regio 

minder invloed op hebt.  
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Scenario 3  

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste reacties op het scenario:  

 

Economie:  

De interne verbinding van de Greenport groeit door de nieuwe Oost-

West verbinding. Gunstig voor de lokale economie in Boskoop. Een 

knelpunt kan de doorsnijding van de huidige Greenport zijn. Dit is 

afhankelijk van het ruimtebeslag van een aquaduct. Daarnaast zou er 

zoute kwel het gebied binnen kunnen stromen door de aanleg van 

het aquaduct en zijn er hoge kosten mee gemoeid.  

 

Veiligheid:  

Bij het aanleggen van een snelfietsroute moet in dit scenario wel 

voldoende rekening gehouden worden met de veiligheid. Daarnaast 

is het invoegen van sloepen op de Gouwe in dit scenario onveilig. 

Het weren van vrachtwagens op de hefbruggen zorgt voor meer vei-

ligheid.  

 

Leefbaarheid:  

Doordat de Greenport naar verwachting gebruik zal maken van het 

aquaduct rijdt er minder vrachtverkeer door de kernen en langs de 

Gouwe. Dit verbetert met name de situatie in Boskoop. De leefbaar-

heid in Waddinxveen verandert echter niet in dit scenario, dat is 

jammer. 

 

Bereikbaarheid:  

Dit scenario zorgt voor een nog betrouwbaardere reistijd voor de 

Greenport en een betere interne verbinding. De problematiek rondom 

de hefbruggen wordt hierdoor ook grotendeels opgelost. Wel zit ook 

in dit scenario een grote afhankelijkheid van het Rijk door de verbin-

ding N11-A12. 
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Scenario 4  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste reacties op het scenario:  

 

Economie:  

De vaarroute zoals deze hier opgetekend is, is voor de bedrijven in 

de Greenport niet prettig. Daarnaast is ook hier sprake van een door-

snijding van het Greenport gebied terwijl de interne bereikbaarheid 

van de Greenport niet verbetert. De omreisroute is daarvoor te lang. 

Wel zorgt het voor een betere bereikbaarheid van Waddinxveen het-

geen de economie daar ten goede kan komen.  

 

Veiligheid:  

Gunstig voor de fietsers in het gebied door het afwaarderen van de 

N207. Daarnaast neemt in Waddinxveen de verkeersveiligheid toe, 

en neemt het vrachtverkeer in Boskoop af, hetgeen de situatie veili-

ger maakt. Ook de alternatieve sloepenroute maakt het veiliger.  

 

Leefbaarheid:  

De doorrekening laat zien dat dit scenario zowel voor de leefbaarheid 

in Boskoop als Waddinxveen gunstig is. Het aquaduct gaat echter 

door het Gouwebos, waardoor netto de beleving kan zijn dat de leef-

baarheid er op achteruit gaat, dit gaat op veel weerstand stuiten. 

Daarnaast verslechtert de situatie in Hazerswoude-Dorp.  

 

Bereikbaarheid:  

Dit scenario lost veel knelpunten op, maar zorgt voor een extra pro-

bleem in Hazerswoude-Dorp. Daarnaast zijn er zorgen over het ma-

ken van een Oostelijke Randweg. Ook de interne bereikbaarheid van 

de Greenport gaat er niet op vooruit en is ook in dit scenario erg af-

hankelijk van het Rijk.  
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Scenario 5  

 

 

 

 

Eerste Reacties op het scenario:  

 

Economie:  

Zorgt voor een goede ontsluiting van de westkant en dus ook voor de 

PCT-terreinen van de Greenport. De interne bereikbaarheid van de 

Greenport wordt hier niet door verbeterd. Daarnaast doorsnijdt dit 

scenario oostelijk een groot deel van de Greenport, wat nadelig kan 

zijn. De spitsafsluiting van de hefbruggen kan nadelig zijn voor de 

beroepsvaart.  

 

Veiligheid:  

De N207 wordt veiliger voor fietsers. Doordat er minder vrachtverkeer 

over de zijde hoeft wordt ook daar de situatie veiliger. Daarnaast 

zorgt een alternatieve sloepenroute voor meer veiligheid op het wa-

ter.  

 

Leefbaarheid:  

Gunstig voor alle kernen in het gebied. Doordat er minder verkeer 

over de N207 neemt de leefbaarheid daartoe. Het aansluiten van de 

N207 op de N11 zorgt ervoor dat er een weg moet worden aangelegd 

in een natuurgebied, dat kan op veel weerstand stuiten. Wellicht 

wordt er meer bovenregionaal verkeer aangetrokken. 

 

Bereikbaarheid:  

Het interne verkeer van de Greenport moet alsnog over de hefbrug-

gen of omrijden, dat is niet gunstig. De vraag is in hoeverre er extra 

verkeer wordt aangetrokken door het aanleggen van deze ‘A3’. Lost 

wel de meeste knelpunten op. 
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7 Opbrengsten bewonersbijeenkomsten 

In oktober zijn er twee bewoners bijeenkomsten georganiseerd. Eén 

op 9 oktober en één op 15 oktober. Tijdens deze bijeenkomsten wer-

den de diverse scenario’s gepresenteerd en werd aan bewoners 

gevraagd wat zij de sterke en zwakke punten per scenario vonden. 

Daarnaast was er ruimte om tips te geven per scenario, om het sce-

nario eventueel te verbeteren.  

 

In dit hoofdstuk zijn de reacties per scenario opgeschreven.  

  

Scenario 1 
 

Sterke punten:  

- Het wegverkeer heeft voorrang op het vaarverkeer in de spits, dit 

zorgt voor minder opstoppingen in de kernen.  

- Dit scenario doorkruist geen natuurgebieden of waardevol land-

schap. 

 

Zwakke punten: 

- Het vaarverkeer hoopt zich op rondom de bruggen in de spits.  

- Moet de brug dan na opening heel lang open? En moeten zij dan 

niet te lang wachten?  

- De knelpunten worden niet opgelost.  

 

Tips:  

- Veel van het verkeer komt uit het gebied zelf. Kijk hoe je dat kunt 

oplossen.  

- Kijk hoe je mensen van de auto in bijvoorbeeld het openbaar ver-

voer kunt krijgen.  

- Werk met signalering tussen de beide bruggen, zodat verkeer de 

beste brug voor dat moment kan kiezen. 

- Zorg voor minder woningbouw in de kernen. 

 

 

Scenario 2 
 

Sterke punten:  

- Vaarwegen zijn veiliger. 

- Goede fietspaden. 

- Slim om de kleinere sloepen van de Gouwe af te halen. 

- Door de Bodegravenboog wordt de N207 ontlast. 

 

Zwakke punten: 

- In de spits blijven er veel files. 

- De leefbaarheid in de kernen gaat er niet op vooruit. 

- Lijkt sterk gericht op economie, waardoor andere aspecten onder-

belicht raken. 

 

Tips:  

- Kun je ook alternatieven maken voor de staande mast route?   

- Kijk of je de beroepsvaart vooral ’s nachts kunt laten varen.  

- Maak de Bloemendaalseweg alleen toegankelijk voor de bewoners 

- Maak een snelle fietsroute langs de westkant van de Gouwe 

- Zorg voor meer voetgangersoversteekplaatsen 

 

Scenario 3 
 

Sterke punten:  

- De Zijde wordt veiliger én rustiger  

- Goede oplossing voor leefbaarheidsproblemen  

- Natuur en landschap blijven redelijk intact  

- Nieuwe oeververbinding wordt als noodzakelijk ervaren om druk op 

kernen te verlichten en intern goederenvervoer beter te stroomlijnen 

 

Zwakke punten: 

- Het aquaduct zit te dicht op de N11 

- De maatregelen lijken op het eerste gezicht erg duur.  

- Wordt geen rekening gehouden met ontlasting Brugweg richting 

Reeuwijk-dorp. 
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Tips:  

-  Alleen bestemmingsverkeer op de Compierekade toestaan, anders 

ontstaat er mogelijk sluipverkeer vanuit Boskoop  

- Haal de spitsopeningen van de brug eruit, geef auto’s voorrang.  

- Verbod voor vrachtwagens op de hefbruggen  

- Maak aquaduct ook toegankelijk voor fietsers 

 

Scenario 4 

 
Sterke punten:  

- Ontlast de kernen van Boskoop en Waddinxveen. 

- Aansluiting op N11. 

 

Zwakke punten: 

- Onacceptabele toename van verkeer door Hazerswoude.  

- Doorkruist natuur en waardevol landschap. 

- Gaat door Gouwebos, onbespreekbaar voor Waddinxveen. 

- Veiligheidsmaatregelen vaarroute levert verkeerstechnisch niet op  

- Rondweg Boskoop-Oost is ingrijpend. 

- Denk ook aan het vogelweide gebied, dit is nu nog de enige plek in 

Nederland met een stabiele populatie.  

 

Tips:  

- Geen rondweg aan de Oostzijde maar de N207 gebruiken. 

- Wellicht verdiepte weg onder het Gouwebos door. 

- Voetgangerslichten beter afstemmen op brugopeningstijden. 

- Benut ook hier de kansen voor de fiets. 

 

Scenario 5 

 
Sterke punten:  

- Draagt substantieel bij aan de verbetering van de leefbaarheid en 

beperking van de verkeersdruk in Boskoop en Hazerswoude-Dorp.  

- Lijkt een goedkope oplossing. 

 

Zwakke punten: 

-  Veroorzaakt versnippering van landschap en natuur. 

- Ziet eruit als slordig ruimtegebruik.  

- Strijdig met een toezegging van oud-wethouder Hoekstra aan de 

raad. Het Alphense Rietveld mag daardoor niet doorkruist worden. 

- Verbod sloepen in dit scenario niet haalbaar  

- Route wordt langer, dus kost meer brandstof. 

 

Tips:  

- Liever meer investeringen in kruising Hazerswoude-Dorp.  

- Geen distributiebedrijven in Alphen die tot nieuwe vervoersstromen 

leiden.   

 

 

 

 

 

 

 

 


