
Vaarwegen

• V1: Maatregelenpakket ‘Variant 1 Balance-

rapport’: Bestaande situatie handhaven (o.a. 

versterken damwanden) (M € 70)

• V2(b): Aanleggen en promoten van alternatieve 

vaarroute voor pleziervaart (tracé Reeuwijkse 

Plassen / Bodegraven) 

• V3: Gouwe versterken / verbreden, en CEMT-Va-

bevaarbaar maken 

-   Coenecoopbrug e.o. oplossen 

-   Gouwenaar kan zonder ontheffing varen 

-   Nauw van Boskoop smal houden

• V4: Ontmoedigen sloepen op de Gouwe

Oeververbindingen

• O2: Situatie blijft zoals in huidige situatie 

Wegen

• W1: Aanleg Vredenburghlaan + (Verlengde) 

Bentwoudlaan + Verlengde Beethovenlaan

• W2: Maatregelenpakket ‘Pakket X Robuust’ 

Hazerswoude-Dorp 

• W3: Verlengde Roemer

• W4: Afsluiting Parklaan voor vrachtverkeer

• W5: Verkeersveiligheidsmaatregelen kruising 

Roemer – Hoogeveenseweg

• W6: Rechtstreekse aansluiting ICT-PCT-terrein op 

Hoogeveenseweg

• W7: Logistiek concept GreenFlow (efficiëntie-

verhoging distributienetwerk kwekersgoederen)

• W8: Verbreding A20 Gouda – Nieuwerkerk a/d 

IJssel

• W9: Verbetering verbinding N11-A12 

(‘Bodegravenboog’)

• W10: Vermindering files A4 (knooppunt 

Burgerveen – Den Haag / N14) (vormt samen 

met W9 een sterke grote ‘ring’)

• W11(a): N207 tweemaal knippen voor 

doorgaand verkeer. Alleen toegankelijk voor 

bestemmingsverkeer en fietsers. 80 km/h-delen 

-> 60 km/h

Openbaar Vervoer en Fiets

• OV1: Goed systeem van R-net en buurtbussen

• OV2: Voortdurende optimalisatie lijnvoering

• F1: Stimulering gebruik fiets (fietsers voorrang op 

hoofdroutes en rotondes, betere oversteekmoge- 

lijkheden, promotie en fietsles arbeidsmigranten), 

o.a. d.m.v. fietspad Kleikade/Waddinxveen

• OVF 1: Verbeteren fietsroutes naar R-net-haltes, 

aanleg snelfietsroutes / fietsstraat:  

a: Noord-zuid: snelfietsroute tussen Gouwe en 

N207 

b: Oost-west: Gouda – W’veen – Z’meer 

Beoogd effect: modal shift van 2% ten gunste 

van OV en fiets

Vaarwegen

• V1: Maatregelenpakket ‘Variant 1 Balance-

rapport’: Bestaande situatie handhaven (o.a. 

versterken damwanden)

• V2(c): Aanleggen en promoten van alternatieve 

vaarroute voor pleziervaart (tracé oostelijke om 

Nauw van Boskoop heen) + sloepenverbod ter 

plaatse van Nauw van Boskoop

Oeververbindingen

• O2: Situatie blijft zoals in huidige situatie 

• O3: Nieuw aquaduct (combineren met 

ongelijkvloerse kruising spoorlijn):  

a: Ten noorden van Boskoop 

Wegen

• W1: Aanleg Vredenburghlaan + (Verlengde) 

Bentwoudlaan + Verlengde Beethovenlaan

• W2: Maatregelenpakket ‘Pakket X Robuust’ 

Hazerswoude-Dorp 

• W3: Verlengde Roemer

• W4: Afsluiting Parklaan voor vrachtverkeer

• W5: Verkeersveiligheidsmaatregelen kruising 

Roemer – Hoogeveenseweg

• W6: Rechtstreekse aansluiting ICT-PCT-terrein op 

Hoogeveenseweg

• W7: Logistiek concept GreenFlow (efficiëntie-

verhoging distributienetwerk kwekersgoederen)

• W8: Verbreding A20 Gouda – Nieuwerkerk a/d 

IJssel

• W9: Verbetering verbinding N11-A12 

(‘Bodegravenboog’)

• W10: Vermindering files A4 (knooppunt 

Burgerveen – Den Haag / N14) (vormt samen 

met W9 een sterke grote ‘ring’)

• W11(b): N207 deels afwaarderen: 80 km/h-delen 

-> 60 km/h (maar noordelijke deel 80 km/h 

houden)

• W12: Aanleg noordwestelijke randweg Boskoop

• W13: Afwaarderen N209 bij Hazerswoude-Dorp 

(80 km/h -> 60 km/h)

• W14(a): Afwaarderen De Zijde (50 km/h -> 30 

km/h, en verbod vrachtverkeer)

Openbaar Vervoer en Fiets

• OV1: Goed systeem van R-net en buurtbussen

• OV2: Voortdurende optimalisatie lijnvoering

• F1: Stimulering gebruik fiets (fietsers voorrang op 

hoofdroutes en rotondes, betere oversteekmoge- 

lijkheden, promotie en fietsles arbeidsmigranten), 

o.a. d.m.v. fietspad Kleikade/Waddinxveen

• OVF 1: Verbeteren fietsroutes naar R-net-haltes, 

aanleg snelfietsroutes / fietsstraat:  

a: Noord-zuid: naast N207 

b: Oost-west: Gouda – W’veen – Z’meer 

Beoogd effect: modal shift van 2% ten gunste 

van OV en fiets

Vaarwegen

• V1: Maatregelenpakket ‘Variant 1 Balance-

rapport’: Bestaande situatie handhaven (o.a. 

versterken damwanden)

• V2(d): Aanleggen en promoten van alternatieve 

vaarroute voor pleziervaart (tracé Alphen a/d Rijn 

– Boskoop - Gouda) 

• V4: Ontmoedigen sloepen op gehele Gouwe, 

behalve oversteek bij Otwegwetering

Oeververbindingen

• O2: Situatie blijft zoals in huidige situatie 

• O3: Nieuw aquaduct (combineren met 

ongelijkvloerse kruising spoorlijn):  

b: Tussen Boskoop en W’veen 

Wegen

• W1: Aanleg Vredenburghlaan + (Verlengde) 

Bentwoudlaan + Verlengde Beethovenlaan

• W2: Maatregelenpakket ‘Pakket X Robuust’ 

Hazerswoude-Dorp 

• W3: Verlengde Roemer

• W4: Afsluiting Parklaan voor vrachtverkeer

• W5: Verkeersveiligheidsmaatregelen kruising 

Roemer – Hoogeveenseweg

• W6: Rechtstreekse aansluiting ICT-PCT-terrein op 

Hoogeveenseweg

• W7: Logistiek concept GreenFlow (efficiëntie-

verhoging distributienetwerk kwekersgoederen)

• W8: Verbreding A20 Gouda – Nieuwerkerk a/d IJssel

• W9: Verbetering verbinding N11-A12 

(‘Bodegravenboog’)

• W10: Vermindering files A4 (knooppunt Burgerveen 

– Den Haag / N14) (vormt samen met W9 een 

sterke grote ‘ring’)

• W11(b): N207 deels afwaarderen: 80 km/h-delen -> 

60 km/h (maar noordelijke deel 80 km/h houden)

• W14(a): Afwaarderen De Zijde (50 km/h -> 30 km/h, 

en verbod vrachtverkeer)

• W15: Verbeteren oostelijke randweg Boskoop (60 

km/h -> 80 km/h, optimalisatie tracé + plaatselijk 

aanleg parallelweg voor ontsluiting percelen)

• W16: Knip N207 voor motorvoertuigen 

• W17: Afwaarderen Kerkweg-oost (50 km/h -> 30 

km/h, verbod voor vrachtauto’s)

Openbaar Vervoer en Fiets

• OV1: Goed systeem van R-net en buurtbussen

• OV2: Voortdurende optimalisatie lijnvoering

• F1: Stimulering gebruik fiets (fietsers voorrang op 

hoofdroutes en rotondes, betere oversteekmoge- 

lijkheden, promotie en fietsles arbeidsmigranten), 

o.a. d.m.v. fietspad Kleikade/WaddinxveenOVF 1: 

Verbeteren fietsroutes naar R-net-haltes, aanleg 

snelfietsroutes / fietsstraat:  

b: Oost-west: Gouda – W’veen – Z’meer 

c: Noord-zuid: nabij spoorlijn 

Beoogd effect: modal shift van 2% ten gunste 

van OV en fiets

Vaarwegen

• V1: Maatregelenpakket ‘Variant 1 Balance-

rapport’: Bestaande situatie handhaven (o.a. 

versterken damwanden)

• V2(e): Aanleggen en promoten van alternatieve 

vaarroute voor pleziervaart (tracé Oude Rijn – 

Gouwe – Reeuwijkse plassen - Gouda)

• V4: Ontmoedigen sloepen ten zuiden van 

Otwegwetering

Oeververbindingen

• O1: Spitssluiting hefbruggen (brug niet open 

07.00-09.00 en 16.00-18.00) 

Wegen

• W1: Aanleg Vredenburghlaan + (Verlengde) 

Bentwoudlaan + Verlengde Beethovenlaan

• W2: Maatregelenpakket ‘Pakket X Robuust’ 

Hazerswoude-Dorp 

• W3: Verlengde Roemer

• W4: Afsluiting Parklaan voor vrachtverkeer

• W5: Verkeersveiligheidsmaatregelen kruising 

Roemer – Hoogeveenseweg

• W6: Rechtstreekse aansluiting ICT-PCT-terrein op 

Hoogeveenseweg

• W7: Logistiek concept GreenFlow (efficiëntie-

verhoging distributienetwerk kwekersgoederen)

• W8: Verbreding A20 Gouda – Nieuwerkerk a/d 

IJssel

• W11(c): N207 alleen middendeel afwaarderen: 

80 km/h -> 60 km/h

• W13: Afwaarderen N209 bij Hazerswoude-Dorp 

(80 km/h -> 60 km/h)

• W14(b): Afwaarderen De Zijde (50 km/h -> 30 

km/h)

• W16: Knip N207 voor motorvoertuigen 

• W18: Aanleg alternatieve N209 (indicatief 

wegtracé)

• W19: Uitbreiding oostelijke randweg Boskoop (60 

km/h -> 80 km/h, optimalisatie tracé + plaatselijk 

aanleg parallelweg voor ontsluiting percelen) + 

voortzetting naar het zuiden

Openbaar Vervoer en Fiets

• OV1: Goed systeem van R-net en buurtbussen

• OV2: Voortdurende optimalisatie lijnvoering

• F1: Stimulering gebruik fiets (fietsers voorrang op 

hoofdroutes en rotondes, betere oversteekmoge- 

lijkheden, promotie en fietsles arbeidsmigranten), 

o.a. d.m.v. fietspad Kleikade/Waddinxveen

• OVF 1: Verbeteren fietsroutes naar R-net-haltes, 

aanleg snelfietsoutes / fietsstraat:  

a: Noord-zuid: naast N207 

b: Oost-west: Gouda – W’veen – Z’meer 

Beoogd effect: modal shift van 2% ten gunste 

van OV en fiets

Vaarwegen

• V1: Maatregelenpakket ‘Variant 1 Balance-

rapport’: Bestaande situatie handhaven (o.a. 

versterken damwanden) 

• V2(a): Promoten alternatieve vaarroute voor 

pleziervaart via bestaande waterwegen (tracé 

nabij Dubbele Wiericke), maar ook nog sloepen 

toestaan op de Gouwe

Oeververbindingen

• O1: Spitssluiting hefbruggen (brug niet open 

07.00-09.00 en 16.00-18.00)

Wegen

• W1: Aanleg Vredenburghlaan + (Verlengde) 

Bentwoudlaan + Verlengde Beethovenlaan

• W2: Maatregelenpakket ‘Pakket X Robuust’ 

Hazerswoude-Dorp (ter vergroting van de 

leefbaarheid in de kern)

• W3: Verlengde Roemer

• W4: Afsluiting Parklaan voor vrachtverkeer

• W5: Verkeersveiligheidsmaatregelen kruising 

Roemer – Hoogeveenseweg

• W6: Rechtstreekse aansluiting ICT-PCT-terrein op 

Hoogeveenseweg

• W7: Logistiek concept GreenFlow (efficiëntie-

verhoging distributienetwerk kwekersgoederen)

• W8: Verbreding A20 Gouda – Nieuwerkerk a/d 

IJssel (naar 2x3 rijstroken)

• W10: Vermindering files A4 (knooppunt 

Burgerveen – Den Haag / N14) (vormt samen 

met W9 een sterke grote ‘ring’)

Openbaar Vervoer en Fiets

• OV1: Goed systeem van R-net en buurtbussen

• OV2: Voortdurende optimalisatie lijnvoering

• F1: Stimulering gebruik fiets (fietsers voorrang op 

hoofdroutes en rotondes, betere oversteekmoge- 

lijkheden, promotie en fietsles arbeidsmigranten), 

o.a. d.m.v. fietspad Kleikade/Waddinxveen

      Criterium Indicator Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Scenario 5

1 Bereikbaarheid
Mate waarin knelpunten 
worden opgelost

++   Positief effect >15%
+      Positief effect >5%
0      Indifferent effect
-       Negatief effect >5%
--     Negatief effect >15%

Wegverkeer +
Brug in spits dicht 
zorgt voor betere 

doorstroming 
autoverkeer

++
Door knippen  

in N207

++ ++ ++
Brug in spits dicht 
zorgt voor betere 

doorstroming 
autoverkeer, en 

randwegen ontzien 
Boskoop

Boskoop (Hefbrug)

Boskoop  
(Onderliggend wegennet)

0 + ++ ++ +

Waddinxveen (Hefbrug) + ++ 0 ++ +

Waddinxveen  
(Onderliggend wegennet) 0 -- + ++ --

Functioneren N207 
conform doelstelling 
scenario

+
Afwikkelfunctie 

neemt toe

++
Tweemaal geknipt 

voor doorgaand 
verkeer

0
Minder verkeer, 

onvoldoende voor 
afwaarderen

0
Minder verkeer, 

onvoldoende voor 
afwaarderen

+
Minder verkeer, 

deels onvoldoende 
voor afwaarderen

Hazerswoude-Dorp

0 -
Door knippen in 

N207 rijdt verkeer 
ten westen van de 

Gouwe

+ -
Nieuwe weg is te 

ver omrijden

++

Beroepsvaart

- + + + -
Vlotte doorvaart

Ontheffing Gouwenaar 0 + 0 0 0

2 Veiligheid
Minder potentiële  
slachtoffers en scheiden 
verkeersstromen

Bevordering  
verkeersveiligheid

0 0
Twee van drie  

kernen minder 
druk, forse  

toename N11

+
Ongelijkvoerse 

kruising, minder 
druk in twee kernen

+
Ongelijkvoerse 

kruising, minder 
druk in twee kernen

++
Randwegen maken 
het rustiger in de 

kernen

Bevordering veiligheid 
beroepsvaart

0 ++ + + +

Bevordering veiligheid 
recreatievaart (aanbieden 
aparte ‘sloepenroute’)

0 ++ + + +

3 Kosten
Aanlegkosten alle  
scenario’s zijn inclusief:
-  Basismaatregelen  
    Gouwe (€78 mln)  
-  Verbreding A20 (€72 mln) 
Totaal € 150mln

Kosten aanleg in mln euro 
(marge 75-150%) 110-150-225 210-280-420 220-290-435 235-315-470 160-210-315

Kosten onderhoud  
(in mln euro/jaar) 0-1 1-3 2-5 2-6 1-2

KKBA

+
Relatief lage  

totaalscore voor de 
kosten, hoge baten

--
Hoge totaalscore 
voor de kosten,  
relatief weinig 

baten

0
Hoge totaalscore 
voor de kosten, 
hoogste baten

-
Hoogste totaalscore 

voor de kosten,  
redelijke baten

+
Lage totaalscore 
voor de kosten, 
redelijke baten

4 Leefbaarheid
Luchtkwaliteit,  
geluidhinder en  
verbijfskwaliteit  
op drie punten

Boskoop (Hefbrug) 0 + ++ ++ +

Boskoop  
(Onderliggend wegennet)

0 + ++ ++ +

Waddinxveen (Hefbrug) 0 -- + ++ --

Waddinxveen  
(Onderliggend wegennet) 0 -- + ++ --

Hazerswoude-Dorp: 
Gemeneweg 0 - + - ++

5 Economie
Gemiddelde over  
Greenport, Logistiek  
cluster Waddinxveen A20,  
Alpherium, Heineken,  
Kantoren middengebied

Potentieel effect op  
werkgelegenheid en  
vestigingsklimaat; beter 
bereikbaar betekent  
groter effect

+ - + + ++

6 Maatschappelijke 
uitvoerbaarheid 
Draagvlak

Reacties bewoners- 
avonden 9 en 15 
oktober 2018

-
Positief: 

Spaart landschap; 
Gunstig effect door  

verbreding A20 
 

Negatief: 
Opstopping 

scheepvaart door  
sluiting hefbruggen; 

Lost weinig 
knelpunten op, 

vrees dat ze erger 
worden

+
Positief: 

Veiliger vaarweg; 
Betere fiets- 

voorzieningen; 
Bodegravenboog; 
Ontlasten N207  

en de dorpen 
 

Negatief: 
Nog steeds files; 

Lange omrijroute; 
Onduidelijk wat  
bewoners aan  
brede vaarweg 

hebben

++
Positief: 

Kernen worden  
rustiger en veiliger, 

zoals bij de Zijde 
(maar doet weinig 

voor Waddinxveen); 
Betere fiets- 

voorzieningen 
 

Negatief:
Hoge kosten

--
Positief: 

Ontlasten Boskoop 
en Waddinxveen; 

Betere fiets- 
voorzieningen 

 
Negatief:

Gaat ten koste van 
Gouwebos en  

weidevogelgebied; 
Nog steeds druk in 
Hazerwoude-Dorp; 
Oostelijke randweg 
is te zwaar middel

-
Positief: 

Verbetering leef-
baarheid Boskoop 

 
Negatief: 

Grote versnipper-
ing landschap en 

natuur door  
nieuwe N209

7 Technische 
uitvoerbaarheid Tijdrovende procedures

0 - - --
Procedure 
Gouwebos

--
Woningen  
verwerven

Technische complexiteit 0 - -- -- -

Tijdsduur realisatie 0 - -- -- -

      Criterium Indicator Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Scenario 5

1 Ruimtelijke kwaliteit
Landschap, natuur, 
identiteit

Invloed op  
belevingswaarde

0 +
Alleen  

bestemmingsverkeer 
 op N207

- - --
Grote doorsnijding 

landschap met 
nieuwe N209

Invloed op gebruikswaarde 
(Versnippering): 
-  Natuurontwikkelingen 
   zoals het vergroten van  
   het Bentwoud is in alle  
   scenario’s mogelijk; 
-  De kwetsbare polders 
   (zoals Bloemendaal en  
   Tempel) worden zo veel  
   mogelijk gespaard

0 0 -
Inperking  

kaveldiepte  
Greenport

--
Inperking  

kaveldiepte  
Greenport; 

Impact  
polderlandschap 

en Gouwebos

--
Inperking  

kaveldiepte  
Greenport; 

Impact  
polderlandschap 

en Zaanse Rietveld

Mate van flexibiliteit

++ -
Ingrijpende 

maatregel Gouwe 

--
Ingrijpende 

maatregelen met 
onderdoorgang 

Gouwe en spoorlijn

--
Ingrijpende 

maatregelen met 
onderdoorgang 

Gouwe en spoorlijn

+
Alleen aanleg van 
wegen: flexibeler

2 Duurzaamheid
Bevorderen duurzame 
mobiliteit

Aanwezigheid maatregelen 
die duurzame mobiliteit 
bevorderen

0 ++
Gouwenaar en 

aparte snelfietsroute

+
Aparte  

snelfietsroute

+
Aparte  

snelfietsroute

+
Aparte  

snelfietsroute

Verwacht effect 
maatregelen

0 ++
Door knippen N207 

is fiets sneller  
van/naar Gouda  
en Alpen a/d Rijn

+ + +

3 Bodemdaling

Invloed op bodemdaling 0 0 0 0 0

4 Water en  
klimaatadaptie Waterkwantiteit en  

klimaatadaptatie

0 +
Betere aan- en 

afvoer van water 
door boezem

+
Ruimte voor  

waterberging/ 
klimaatadaptatie

+
Ruimte voor  

waterberging/ 
klimaatadaptatie

+
Ruimte voor  

waterberging/ 
klimaatadaptatie

Waterkwaliteit

0 0 -
Water Gouwe 
vermengt zich 

met recreatieve 
vaarroute

-
Water Gouwe 
vermengt zich 

met recreatieve 
vaarroute

-
Water Gouwe 
vermengt zich 

met recreatieve 
vaarroute

Invloed op beschikbaar-
heid van zoet water

0 0 +
Zoetwaterleiding 

kan met aquaduct 
worden aangelegd

+
Zoetwaterleiding 

kan met aquaduct 
worden aangelegd

-
Veel nieuwe infra

5 Recreatie 
Recreatieve  
aantrekkelijkheid 0 + - -- --

Recreatieve 
gebruiksmogelijkheden

0 ++
Rustig fietsen langs 

de Gouwe

+ -
Fietspad langs 

spoor is minder 
aantrekkelijk

+

6 Energie In elk scenario zijn gelijke 
kansen aanwezig voor 
opwekking duurzame 
energie

+ + + + +

Vaarwegen

• n.v.t.

Oeververbindingen

• n.v.t.

Wegen

• W1: Aanleg Vredenburghlaan + (Verlengde) 

Bentwoudlaan + Verlengde Beethovenlaan

• W2: Maatregelenpakket ‘Pakket X Robuust’ 

Hazerswoude-Dorp (ter vergroting van de 

leefbaarheid in de kern)

• W3: Verlengde Roemer

• W4: Afsluiting Parklaan voor vrachtverkeer (ter 

vergroting van de leefbaarheid in de kern)

• W5: Verkeersveiligheidsmaatregelen kruising 

Roemer – Hoogeveenseweg 

• W6: Rechtstreekse aansluiting ICT-PCT-terrein op 

Hoogeveenseweg (bevordering efficiëntie)

• W7: Logistiek concept GreenFlow (bevordering 

efficiëntie distributienetwerk kwekersgoederen)

• W10: Vermindering files A4 (knooppunt 

Burgerveen – Den Haag / N14) (vormt samen 

met W9 een sterke grote ‘ring’)

Openbaar Vervoer en Fiets

• F1: Stimulering gebruik fiets (fietsers voorrang op 

hoofdroutes en rotondes, betere oversteekmoge- 

lijkheden, promotie en fietsles arbeidsmigranten), 

o.a. d.m.v. fietspad Kleikade/Waddinxveen

Vaarwegen

• K - V1: Te nauw van Boskoop

• K – V2: Corridor Alphen a/d Rijn-kruising

• K – V3: Corridor Coenecoopbrug – Amaliabrug – 

A12-aquaduct, en spoorbrug Gouda

• K – V4: Gouwe voldoet niet aan CEMT-IV-klasse

Oeververbindingen

• K – O1: Beperkingen wegverkeer 3 hefbruggen 

(bruggen kunnen op ieder moment van de dag 

open)

• K – O2: Barrièrewerking Gouwe en N207 binnen 

Greenport 

Wegen

• K – W1: Drukte en onveiligheid N207

• K – W2: Incomplete aansluiting N11-A12, 

congestie

• K – W3: Drukte in Hazerswoude-Dorp

• K – W4: Verminderde leefbaarheid kernen door 

het vele verkeer

Openbaar Vervoer en Fiets

• K – F1: Te krap / onveilig fietspad langs N207

• K – F2: Suboptimaal fietspadennetwerk i.r.t.  

OV-haltes 

-   OV1: Goed systeem van R-net (o.a.  

     Snijdelwijk en Triangel) en buurtbussen 

-   OV2: Voortdurende optimalisatie lijnvoering

Snelweg met upgrade / Bestaand

Regionale hoofdwegen / Bestaand

Lokale ontsluitingswegen / Bestaand

Weg afgesloten voor vrachtverkeer / Bestaand

Lokale verkeersmaatregelen / Bestaand

Gouwe; verbeterd met maatregelenpakket 1

Gouwe; verbeterd uitgebreide maatregelen

Nieuwe/verbeterde sloepenroute

Nieuwe/verbeterde fietsroute; 
Snelfietspad (4m) of fietsstraat (4,5m)

Spoorlijn met stations; 
Verbeterde fietsbereikbaarheid van stations

Legenda scenariokaarten
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Criteria ter beoordeling en vergelijking

Legenda afwegingskader

Criteria voor toetsing op negatieve effecten

++ + 0 - --

Zeer positieve  
beoordeling

Positieve  
beoordeling

Indifferente  
beoordeling

Negatieve  
beoordeling

Zeer negatieve  
beoordeling


