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1 Een economisch gezond en leefbaar 

gebied rondom de Gouwe 

1.1 Context van dit rapport 

Voor u ligt een rapportage waarin vijf scenario’s worden gepresenteerd 

voor een betere bereikbaarheid in het Gouwegebied. Deze rapportage 

vormt een onderdeel van de Gebiedsvisie Beter Bereikbaar 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 Programmatische 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 A: Gebiedsvisie 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 financiële 

haalbaarheid inzichtelijk te maken. Ook daarbij is de betrokkenheid van de 

partners cruciaal. Voor de besluitvorming in deze eerste verkennende fase 

biedt voorliggende studie voldoende informatie. 

 

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 passen 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 toenemen.  

Voor het daadwerkelijke verkeersmodel-onderzoek is gebruik gemaakt 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 D – Verkeersrapportage, en 

nogmaals in de bijlage van dat rapport. 

1.2 Opzet van dit rapport Deel A: Gebiedsvisie 

Dit Deel A Gebiedsvisie schetst na deze paragraaf eerst de opgave en de 

aanpak die is bedacht om deze opgave uit te voeren. Hoofdstuk 2 geeft 

een probleemanalyse. Het benoemt het doel van de gebiedsvisie en geeft 

een typerende beschrijving van het gebied met de knelpunten die zich in 

het gebied voordoen. 

Vervolgens zet hoofdstuk 3 de uitgangspunten neer voor de gebiedsvisie, 

die voortkomen uit eerdere studies en onderzoeken. En het beschrijft de 

ambities die door betrokken partijen zijn geformuleerd op diverse thema’s 

die spelen in het Gouwegebied. 

Tezamen mondt dit uit in de gebiedsvisie in hoofdstuk 4, dat een 

perspectief in 2030 schetst. 

 

In deel B worden vanuit deze gebiedsvisie vijf mogelijke 

bereikbaarheidsscenario’s beschreven en geanalyseerd. Die resultaten 

zijn in dat deel samengevat. Voor wegverkeer en kostenbaten zijn de 

resultaten ook separaat gerapporteerd in deel D Kentallen 

Kostenbatenanalyse (KKBA) en deel E Verkeersrapportage. Deel C 

beschrijft en illustreert het hele totstandkomingsproces van de visie en de 

scenario’s met alle stakeholders. Bijlagen zijn te vinden in deel F. 
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1.3 Het verbeteren van de bereikbaarheid in 

Gouwe 

De opgave in een notendop 

In het gebied rondom de Gouwe spelen al geruime tijd leefbaarheids- en 

verkeersproblemen op en rondom de bruggen en wegen. Omdat de 

Gouwe een belangrijke vaarroute is voor zowel de beroepsvaart als de 

recreatieve vaart leiden de diverse brugopeningen en -sluitingen zowel tot 

vertragingen op de vaarweg èn op de kruisende wegen, en soms tot 

gevaarlijke situaties op het water. Daarnaast zijn er diverse ambities en 

knelpunten, die op middellange termijn gaan spelen. Op het gebied van 

economie (zoals Greenport Boskoop), leefbaarheid, bodemdaling en 

duurzaamheid (zoals convenant Groene Corridor). Kortom, veel urgente 

uitdagingen en ‘alles hangt met alles samen’. 

 

De gebiedsvisie formuleert ambitie en analyseert daarbij de  

knelpunten  

Dit vraagt om een geïntegreerde gebiedsvisie, een samenhangende, 

gebiedsgerichte aanpak die de knelpunten analyseert en oplost, en waar 

mogelijk daarmee de kansen benut om de ambities te realiseren. Het 

vraagt een slimme en adaptieve manier van samenwerken en een juiste 

mix van maatregelen op de korte én lange termijn. En bovendien tot een 

ontwikkeling van het gebied waarin de betrokken partijen in het gebied zich 

herkennen en zich voor zullen inzetten. 

 

Er staan belangrijke investeringen op stapel 

Er zijn de komende jaren dus belangrijke investeringsbeslissingen te 

nemen op regionaal niveau die de bereikbaarheid van het gebied moeten 

verbeteren. Deze hebben verregaande impact op de ruimtelijke en 

economische ontwikkelingen in het gebied. Zo staat er na 2020 een grote 

onderhoudsopgave aan de oostelijke oevers van de Gouwe op stapel, zijn 

er ingrepen te nodig aan de vaarweg, wegen en kunstwerken en specifiek 

de huidige N207. En met de intentieverklaring ‘Groene Corridor’ willen 

twintig partijen uit de regio de transportroute van de Heinekenbrouwerij in 

Zoeterwoude naar de Rotterdamse haven klimaatneutraal maken en 

daarvoor diverse investeringen doen. De keuzes die nu worden gemaakt 

werken door op de lange termijn. Dat geeft deze integrale aanpak prioriteit. 

 

Samenvattend is de leidende ambitie voor het gebied Gouwe het 

versterken van de economische concurrentiekracht en het creëren van een 

aantrekkelijk leefmilieu. Deze hebben rechtstreeks invloed op elkaar en 

worden daarom in samenhang ontwikkeld.  

1.4 Programmatische aanpak Gouwe en tijdspad 

Focus op bereikbaarheid, overige thema’s gebiedsvisie 

beschrijven als meekoppelkansen 

Om deze ambitie invulling te geven is de Programmatische Aanpak Gouwe 

ontwikkeld die focus legt op bereikbaarheid als middel om de economische 

concurrentiekracht in de regio te versterken. Ook uit de studies blijkt dat 

veel ambities en knelpunten op het gebied van leefbaarheid en economie 

herleid kunnen worden naar bereikbaarheidsvraagstukken.  

In het programmaplan voor de programmatische aanpak Gouwe is ervoor 

gekozen dat de gebiedsvisie op hoofdlijnen alle thema’s beschrijft, om 

daarna met behulp van scenario’s de mogelijkheden te onderzoeken voor 

het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid. Bij de maatregelen 

die hiertoe worden voorgesteld is gecontroleerd of er geen 

tegenstrijdigheden ontstaan met de andere thema’s uit de gebiedsvisie. 

Het doel van de programmatische aanpak is niet om de gehele 

gebiedsvisie tot uitvoering te brengen, maar om door het verbeteren van 

de bereikbaarheid en leefbaarheid een belangrijke bouwsteen aan te 

dragen voor een betere concurrentiepositie van het gebied. Aan deze 

bouwsteen kunnen meekoppelkansen worden verbonden die waar ze 

geïdentificeerd zijn in deze rapportage zijn benoemd zodat ze kunnen 

worden meegenomen bij een verdere uitwerking.   
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Wisselwerking met andere programma’s 

De aanpak wordt gesteund door andere programma’s, bijvoorbeeld 

rondom leefbaarheid en economie. Een goede wisselwerking zorgt ervoor 

dat deze ambitie versneld versterkt kan worden, zie figuur 1. 

De insteek van de programmatische aanpak is om met bestaande 

ontwikkelingen en reeds lopende trajecten in en rond het gebied af te 

stemmen en te coördineren, maar niet om deze trajecten ‘in te lijven’ of 

over te nemen. Dat betekent dat bijvoorbeeld de afspraken over nieuwe 

woningbouwplannen in het reguliere traject van de woonvisie lopen, dat 

grote programma’s voor de energietransitie hun eigen traject doorlopen en 

dat de studies naar de N207 Zuid en N457/randweg Gouda via de 

bestaande trajecten lopen.  

 

Van gebiedsvisie naar oplossingen in scenario’s 

De programmatische aanpak voorziet eerst in het opstellen van een 

integrale gebiedsvisie voor Gouwe en de directe omgeving. Deze bouwt 

voort op eerdere studies, zoals de Lange Termijn Verkenning Boskoop 

(LTV). De gebiedsvisie vormt vervolgens de basis voor onderscheidende 

scenario’s. Elk scenario bevat een samenhangend pakket aan 

maatregelen, dat zo optimaal mogelijk de knelpunten en uitdagingen in het 

gebied oplost. Het accent ligt op het nemen van bereikbaarheids-

maatregelen voor alle modaliteiten, zoals weg, vaarweg, fiets en OV. 

Daarnaast houden de scenario’s rekening met andere belangrijke thema’s 

in het gebied zoals ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid, economie, 

waterkwaliteit, landschap, recreatie en de energietransitie.  

 

Een afwegingskader om de scenario’s te beoordelen 

In het gebied zijn diverse partijen met vele belangen, die van invloed 

kunnen zijn op hoe zij de oplossingen zouden willen zien opgelost. Het is 

van belang om hierin zorgvuldige en integrale afwegingen te kunnen 

maken. Een integraal afwegingskader, met bouwstenen en 

oplossingsrichtingen, dient als instrument om de besluitvorming over de 

juiste keuzes te kunnen voorbereiden.  

Deze oplossingsrichtingen worden vervolgens vertaald naar een 

uitvoeringsprogramma met maatregelen voor de korte- en lange termijn 

met daarbij de investeringen en de noodzakelijke bestuurlijke 

afstemmingen. Dit uitvoeringsprogramma is april 2020 gereed. 

 

   

 

Het versterken van de economie en concurrentiekracht, de 

ontwikkeling van de 

 Greenport Boskoop en een aantrekkelijk leefmilieu 

 

Scenario’s 

Gebiedsvisie 

Uitgangspunt

en  

Programmatische 

aanpak Gouwe 

Andere 

programma’s etc. 
Andere 

programma’s etc. 

Door de verbetering van de 

bereikbaarheid in het Gouwe 

gebied 

Door de economie en leefbaarheid in het 

gebied in samenhang te bezien 

 

Figuur 1. Opbouw van de Programmatische aanpak Gouwe 
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1.5 Samen aan de slag 

De programmatische aanpak is een gezamenlijke opgave van de 

gemeenten in het gebied (Gouda, Waddinxveen, Alphen aan den Rijn), het 

Hoogheemraadschap Rijnland, de Regio Midden-Holland en de Provincie 

Zuid-Holland. Zij werken bestuurlijk en ambtelijk samen aan het 

voorbereiden van bovengenoemde producten. Er wordt maximaal 

aangesloten op andere projecten en opgaven in de directe omgeving van 

het kerngebied (zie volgende hoofdstuk).  

Voor de realisatie van deze programmatische aanpak is een proces 

ingericht dat begeleid wordt door een Bestuurlijke Afstemgroep (BAG). De 

reikwijdte en werkwijze is vastgelegd in het Programmaplan 

Programmatische Aanpak dat is vastgesteld door de BAG op 12 juli 2018. 

Vrijwel alle partijen die een belang hebben bij de opgave in het 

Gouwegebied (gemeenten, dorpsraden, bedrijvenkoepels, vervoerders en 

organisaties) zijn via workshops en interviews betrokken en geraadpleegd 

bij de totstandkoming van de gebiedsvisie en de scenario’s. Rapport deel 

C beschrijft uitvoerig dit gehele proces. 

 

1.6 Nadere duiding van kern- en effectgebied  

Het kerngebied voor de programmatische aanpak Gouwe is het gebied 

tussen Alphen aan den Rijn, Waddinxveen en Gouda. De effecten van en 

relaties tussen de ontwikkelingen strekken zich uit in een groter 

(effect)gebied; te weten langs de N11, tussen de Greenports, de Gouwe 

t/m Rotterdam, de Rotte-Rijn-IJssel (recreatieve vaart) en richting 

Zoetermeer en Woerden (A12 en spoor). (zie afbeelding hiernaast). 
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2 De Gebiedsvisie: Gebiedskenmerken en 

Knelpunten 

2.1 Doel gebiedsvisie: een typering van Gouwe in 

het jaar 2030 

Het doel van deze gebiedsvisie is om het gebied goed te typeren in het 

(gekozen) jaar 2030, als uitgangspunt voor de ontwikkeling van de 

scenario’s. Die zijn aan de visie te toetsen. 

Hoe ziet het gebied er in 2030 uit? Er zijn dan al een aantal opgaven 

gerealiseerd en knelpunten opgelost, andere wordt nog aan gewerkt. We 

beschrijven de visie aan de van de volgende drie kernwaarden: 

 

1. Sociaal en landelijk karakter 

2. Economie en duurzaamheid 

3. Landschap en recreatie 

Deze zijn gebaseerd op beschrijvingen in eerdere studies én op resultaten 

van een workshop met de stakeholders uit het gebied. Een deel van de 

bereikbaarheidsmaatregelen uit de scenario’s zijn dan al genomen met 

(positieve) gevolgen voor de leefbaarheid en economische ontwikkeling in 

het gebied; grootschalige maatregelen zijn nog volop in ontwikkeling en 

vinden uitwerking ná 2030. Verschillende meekoppelkansen voor andere 

thema’s uit de visie zijn benut. 

 

Hieronder volgt eerst een beschrijving van het effectgebied om de positie 

van het gebied Gouwe in een grotere context te kunnen begrijpen. Dan 

volgt een kenschets van het kerngebied zelf. We besluiten met een kort 

overzicht van de belangrijkste knelpunten die om een oplossing vragen. 

2.2 Het effectgebied: positie Gouwe in Randstad 

Het gebied Gouwe is uniek gelegen op de overgang tussen Randstad en 

het Groene Hart. Zie figuur 2. Het noordelijke deel betreft overwegend 

veenweidegebieden dat als onderdeel wordt gezien van het Groene Hart. 

Het zuidelijke deel zijn de droogmakerijen, die daar geen deel van uit 

maken.  

 

 

Figuur 2. Gouwe gebied in relatie tot Randstad en Groene Hart. Bron: Kaart is gebaseerd op 

beeld van Provincie Zuid-Holland. 

 

Het gebied heeft een centrale ligging in relatie tot de grote steden in de 

Randstad en twee middelgrote steden, Alphen aan den Rijn en Gouda, 

begrenzen de noord en zuidzijde van het gebied. Het is daarmee een 

aantrekkelijke woonomgeving, zeker voor forenzen die graag rustig 

landelijk willen wonen, en toch vlak bij de steden.  
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De enorme woningbouwopgave voor de Randstad geeft vanuit dat 

perspectief druk op het Gouwe-gebied om te zoeken naar geschikte 

locaties. 

 

De positionering van Gouwe in de Randstad is van belang om te begrijpen, 

omdat de effecten en economische relaties zich uitstrekken tot een groot 

(effect)gebied. Belangrijke relaties bestaan bijvoorbeeld tussen de 

Greenports, met Schiphol, met de haven van Rotterdam, de Rotte-Rijn-

IJssel (recreatieve vaart) en richting Zoetermeer en Woerden (A12 en 

spoor). Deze visie heeft invloed op en is daarmee deels afhankelijk van de 

omliggende regio.  

 

De ligging geeft het gebied een belangrijke status (figuur 3 en 4) in het 

logistieke systeem van de Provincie Zuid-Holland, waarin de grote steden 

van de Randstad in oostelijke richting worden ontsloten door de A12 en 

N11 (Leidse en Haagse regio) en in zuidelijke richting door de A20 

(Rotterdamse regio). Tegelijk is er de noord-zuid verbinding van 

Rotterdam-Den Haag naar Amsterdam via de A4. De driehoek A4-A12-

N11 vormt de basisontsluiting voor het gebied Gouwe, waarbinnen de 

huidige N207 een (tussen)verbinding vormt tussen de A12 en N11 in 

noord-zuid richting.  

 

Waddinxveen en het noordwesten van Gouda profiteren flink van hun 

perfect logistieke locatie op de kruising van de A12 en A20; diverse 

logistieke bedrijven zijn hier gevestigd. Langs de Oude Rijn-zone van 

Alphen aan den Rijn richting Leiden is vooral moderne industriële 

bedrijvigheid te vinden, waaronder Heineken. 

 

De sierteeltsector in Boskoop gebruikt de weginfrastructuur om snel naar 

Schiphol te komen en om via de rijkswegen klanten in heel Europa te 

bedienen. In combinatie met het spoor vormt deze infrastructurele as een 

barrière op lokaal niveau, wat niet wegneemt dat het bestaan van deze 

infrastructuurbundel op bovenregionaal niveau onmisbaar blijft.  

 

 

Figuur 3. Gouwe in relatie tot bovenregionale structuren. Bron: Kaart is gebaseerd op beeld 

van Provincie Zuid-Holland. 

 

De rivier de Gouwe – direct naast de N207 gelegen- vormt één van de 

weinige vaarwegen in noord-zuidrichting en is de enige waterverbinding 

tussen de Leidse regio en de haven van Rotterdam. Op de 

containerterminal Alpherium in Alphen aan den Rijn worden 

containerschepen voor o.a. Heineken en Nedcargo geladen en gelost die 

heen en weer varen naar de Rotterdamse haven via de Gouwe en de 

Hollandse IJssel. Ook de zand- en grindindustrie gebruikt de rivier als 

hoofdtransportroute.   
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Figuur 4. Gouwe in relatie tot de logistieke as van Zuid-Holland. Paars is bedrijvigheid, Grijs 

stedelijk gebied. Bron: Kaart is gebaseerd op beeld van Provincie Zuid-Holland. 

 

De Gouwe is niet alleen onmisbaar voor de beroepsvaart, maar ook voor 

de recreatievaart. De Gouwe is onderdeel van het Basis Recreatie 

Toervaartnet Nederland (BRTN), één van de weinige verbindingen voor 

motorboten met een iets hogere opbouw (1.45 m) tussen het noordelijke 

deel van het Groene Hart en de grote rivieren en als onderdeel van de 

staande-mast route zelfs de enige vaarverbinding in West-Nederland 

tussen Noord- en Zuid-Nederland voor zeilschepen en andere vaartuigen 

met een hoge opbouw. Recreatief waardevolle landschappen aan 

weerszijden van de rivier worden gescheiden door deze as, wat gevolgen 

heeft voor de langzame steeds populairder wordende recreatieve routes. 

2.3 Het kerngebied Gouwe: levendig en landelijk 

Het kerngebied voor de programmatische aanpak Gouwe en daarmee 

voor de gebiedsvisie betreft het gebied aan weerszijden van de rivier de 

Gouwe, tussen het zuidelijkste deel van Alphen aan den Rijn en het 

noordwestelijke deel van Gouda. Op de functiekaart figuur 5 is dit gebied 

als rode ellips weergegeven. Sommige knelpunten in het gebied zijn echter 

buiten de rode ellips te vinden, zoals de drukte in Hazerswoude-Dorp. 

 

Centraal liggen de twee dorpen Boskoop en Waddinxveen, hechte 

gemeenschappen met elk met een heel eigen geschiedenis, economie en 

oriëntatie. Zo is Boskoop meer gericht op Alphen en de N11 en is het dorp 

de thuishaven van de sierteelt. Waddinxveen is meer georiënteerd op 

Gouda, de A12 en is het de logistieke sector die hier floreert.  

 

Overeenkomsten hebben de dorpen ook. Door beide dorpen gaat de 

hoofdstraat over een monumentale hefbrug naar de N207, de noord-

zuidontsluiting door het gebied die langs de oostelijke Gouwe-oever loopt.  

 

Buiten de dorpen is het gebied landelijk. Aan de noord- en oostkant liggen 

de waterrijke veenweidegebieden, die deels een invulling met sierteelt 

hebben gekregen, een ontwikkeling die al in de middeleeuwen begon. 

Meer naar het zuiden zijn de droogmakerijen. Het gebied kampt met een 

matige tot flinke bodemdaling en de beschikbaarheid van zoetwater wordt 

een steeds groter probleem. Op lange termijn (>20-30 jaar) brengt dit het 

agrarische bodemgebruik in gevaar. 

 

De dorpen zelf worden gescheiden door een groengebied, in de 

volksmond het Gouwebos geheten. Dit heeft deels een recreatieve functie. 

Een ander belangrijk recreatiegebied is het Bentwoud in het westen, dat 

als hoofddoel heeft de mogelijkheden voor openluchtrecreatie te vergroten 

o.a. door de aanleg van een groot bos. Natuurontwikkeling heeft hier een 

secundaire plaats. 
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Figuur 5. Functiekaart met binnen rode ellips het kerngebied Gouwe 
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2.4 Knelpunten in bereikbaarheid 

Uit bovenstaande beschrijving blijkt al direct dat een goede bereikbaarheid 

van het gebied Gouwe van groot belang is voor de economie. Daarnaast 

valt op de waardevolle karakteristiek van de dorpen en omringende 

landschappen. Beide staan onder druk of dreigen dat te staan.  

Hoewel de gebiedsvisie gaat over alle thema’s waarover in de hierna 

volgende paragraaf opgaven, uitgangspunten en ambities zijn 

geformuleerd, gaat deze studie gaat vooral in op het oplossen van de 

knelpunten die zijn gerelateerd aan bereikbaarheid. In de scenario’s wordt 

bij de voorgestelde maatregelen waar mogelijk rekening gehouden met, 

maar in ieder geval getoetst aan overige relevante thema’s, zoals 

veiligheid, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. 

 

De knelpunten zijn onderverdeeld in knelpunten voor de vaarweg, de 

wegen en de oeververbindingen (mede i.r.t. leefbaarheid). In de bijlagen 

staan de knelpunten beschreven in de vorm van ‘fact sheets’. Daarin staat 

visueel en tekstueel alles rondom het knelpunt samengevat, inclusief 

relaties met andere thema’s. 

  



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

12 
 

3 Uitgangspunten en Ambities 

3.1 Uitgangspunten voor de gebiedsvisie 

Er zijn verschillende studies gedaan en gaande in en rond het gebied, die 

voortkomen uit de overkoepelende ambitie de economie en leefbaarheid 

voor de toekomst veilig te stellen en de knelpunten op te lossen. De 

studies omvatten opgaven, ambities en initiatieven. Deze integrale 

gebiedsvisie bouwt hierop verder.  

 

Er zijn door Gedeputeerde Staten van de Provincie al enkele besluiten 

genomen over maatregelen die invloed hebben op de bereikbaarheid
1
. Die 

worden beschouwd als ‘harde plannen’.  

 

Tezamen vormen deze de uitgangspunten in de gebiedsvisie. Hieronder 

staan de belangrijkste genoemd.  

 

- De Greenport Boskoop streeft het beleidsconcept na van Greenport 

3.0 en heeft daarmee de ambitie om de internationale 

concurrentiepositie van het tuinbouwcluster te versterken. Er komt 

meer aandacht voor kennis en innovatie. Maar ook het investeren in 

verduurzaming en modernisering van de productie, en in een 

samenhangend netwerk van Greenports en gerelateerde 

productiegebieden, afgestemd op de Mainports Schiphol en de 

Rotterdamse haven. Een betrouwbare bereikbaarheid van de 

Greenport speelt daarbij een belangrijke rol. 

 

- De Planstudie N207 Zuid laat zien dat voor het verbeteren van de 

bereikbaarheid en leefbaarheid in het gebied meer nodig is dan de 

realisatie van de Verlengde Bentwoudlaan. Zo is er de invloed van 

                                                      
1
 De door GS besloten maatregelen zijn opgenomen in het verkeersmodel en dus onderdeel 

van de referentiesituatie bij het bepalen van de bereikbaarheidseffecten van de scenario’s. 
Het zijn daarmee in deze studie ‘harde plannen’. Feitelijk echter kan PS een GS besluit nog 
heroverwegen en ook de Raad van State kan een PS-besluit nog vernietigen. Het is daarom 
belangrijk te vermelden dat deze harde plannen niet onherroepelijk zijn. 

actuele woningbouwplannen bij Zoetermeer en de spanning tussen 

vaar- en wegverkeer. Bovendien zijn er betere en veiligere 

fietsverbindingen nodig en het OV verder gestimuleerd. 

 

- LTV Boskoop heeft vraagstukken, ambities en opgaven in het gebied 

in kaart gebracht op de thema’s landschap, water en bodem, energie, 

economie en infrastructuur. Veel informatie is in voorgaande 

beschrijvingen van het effect- en kerngebied verwerkt en de diverse 

ambities komen terug in paragraaf 3.2. Een van de conclusies die in 

verschillende thema’s terugkomt is dat de bereikbaarheid in het gebied 

nabij de Gouwe sterk onder druk staat. Er is sprake van een hoge 

intensiteit van het wegverkeer op de noord-zuid- georiënteerde N207. 

Dit wordt veroorzaakt door sluipverkeer, dat vanwege het ontbreken 

van een onvolledige verbinding tussen de A12 en N11 deze N207 kiest 

en zich mengt met bestemmingsverkeer. Bij de hefbruggen over de 

rivier leidt dit tot opstoppingen en problemen met leefbaarheid. Dit 

probleem wordt ter plaatse nog verergerd door de regelmatige opening 

van de hefbruggen zelf. 

 

- Veiligheid: voor de scheepvaart geldt dat de combinatie van beroeps- 

en recreatievaart op de vaarweg de Gouwe tot onveilige situaties kan 

leiden. Vooral in het voor- en naseizoen net buiten de vakanties, is de 

hinder bij de bruggen groot. Dat de Gouwe voor de recreatievaart de 

enige staande-mastroute is van noord naar zuid-Nederland maakt dit 

zeer complex. Daarnaast varen er op ontheffing bredere schepen 

(10,5 meter) dan conform de Vaarwegenverordening Zuid-Holland 

2015 is toegestaan, te weten het containerschip Gouwenaar, die 

essentieel is voor grote bedrijven als Heineken en NedCargo. In een 

effectstudie van Balance (2017) zijn vier varianten onderzocht 

bestaande uit pakketten van maatregelen voor de vaarweg. De 

minimaal nodige maatregelen die zijn voorgesteld voor een veilige 

Gouwe worden in ieder geval meegenomen in het basisscenario 

(‘scenario 1: Optimalisatie’). De vervanging van de oevers is hier een 

groot onderdeel van. 
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- GS-besluiten (harde plannen): Voor deze plannen is een 

uitvoeringsbesluit genomen en die zijn daarom onderdeel van de 

referentiesituatie in het jaar 2030. Dat is de situatie die als referentie 

dient om te toetsen in hoeverre scenario’s met aanvullende 

maatregelen bijdragen aan een betere bereikbaarheid en het oplossen 

van knelpunten. De harde plannen zijn in figuur 6 weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 6. Overzicht van de harde plannen die onderdeel zijn van de referentiesituatie in 2030. Grijs zijn bestaande 

wegen, rode zijn de nieuw te realiseren maatregelen. De codes (W1, W3, F1, etc.) verwijzen naar de Fact Sheets 

verderop in dit document, waar meer staat uitgelegd. de W staat voor Weg, de F voor Fiets en OV.. 



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

14 
 

3.2 Ambities voor de thema’s van de gebiedsvisie 

Naast de uitgangspunten zijn er door de betrokken partijen ambities 

geformuleerd op diverse thema’s. Deze thema’s sluiten aan bij de 

hoofdindeling van de gebiedsvisie. Het geeft aan wat de publieke en 

private partijen, bewoners en organisaties willen bereiken in de toekomst.  

 

Ambitie bereikbaarheid 

De ambitie voor bereikbaarheid raakt meerdere thema’s. Samenvattend is 

de ambitie dat het gebied voor bewoners en bedrijven goed en vlot 

ontsloten is; zo min mogelijk doorgaand verkeer door de dorpsharten (en 

over de hefbruggen) zal rijden; dat verkeer dat geen herkomst of 

bestemming heeft in gebied (zoveel mogelijk) via de rijkswegen zal rijden; 

dat daardoor in totaal minder verkeer door het gebied en de dorpen zal 

rijden; dat er veel meer gebruik gemaakt zal worden van goed OV en 

veilige fietsverbindingen; en dat de leefbaarheid daardoor toeneemt. Voor 

de vaarweg geldt dat de beroepsvaart een vlotte en veilige doorvaart kan 

hebben.  

 

Specifieke ambities uit LTV Boskoop 

Veel van de specifiekere ambities staan uitgebreid beschreven in de 

Lange Termijn Verkenning Boskoop
2
. Hieronder staan ze opgesomd per 

thema, soms al vertaald in een concrete opgave. 

 

- Leefbare en sociale dorpen. De kernen behouden hun unieke 

identiteit met hun eigen sociale cohesie en hun dorpse sfeer. De 

verkeersdrukte is in de kernen minder voelbaar. Door een goede 

balans tussen bereikbaarheid, economie en leefbaarheid in de kernen 

is het gebied een aantrekkelijk woongebied.  

 

- Economie. De regio behoudt en vergroot de werkgelegenheid door 

enerzijds het versterken van de brede economische basis en 

                                                      
2
 Lange Termijn Verkenning Boskoop (POSAD, 2017) 

 

anderzijds een focus op de ontwikkeling van drie sterke sectoren die 

zijn te onderscheiden. Dit zijn de handel en logistiek, de sierteelt 

(Greenport) en de zakelijke dienstverlening (o.a. ICT en 

verzekeringen). Het midden- en kleinbedrijf blijft in de samenstelling 

van het bedrijfsleven dominant aanwezig.  

De economische opgaven voor de sterke sectoren zijn onder te 

verdelen in een groei- en transformatieopgave. De sectoren die voor 

een groeiopgave staan zijn handel en logistiek die vooral 

geconcentreerd zijn in Alphen aan den Rijn en langs de A12/A20 

knoop bij Waddinxveen en Gouda.  

De sierteelt in de regio Boskoop en de zakelijke dienstverlening staan 

meer voor een transformatieopgave door de nodige schaalvergroting 

en door de verdere verzilting van de bodem. Voor beide sectoren is 

een goede bereikbaarheid over de rivier Gouwe en over de weg van 

belang.  

 

- Duurzaamheid en Energie. De provincie Zuid-Holland wil de CO2-

uitstoot sterk terugdringen. Dat betekent onder andere hernieuwbare 

energiebronnen gebruiken voor transport en energiegebruik. Hiervoor 

is de provincie verschillende samenwerkingen aangegaan in de regio 

waarin vergaande ambities zijn geformuleerd. Zo is er de 

intentieverklaring Groene Corridor, getekend door 20 partijen, om de 

transportroute van de Heinekenbrouwerij in Zoeterwoude naar de 

Rotterdamse haven klimaatneutraal te maken. Daarnaast is er het 

convenant Regionale Energiestrategie Midden Holland waarin een 

veelheid van publieke en private partijen afspraken hebben gemaakt 

om samen te werken aan een klimaatneutrale en fossiele energievrije 

regio. Het stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer en fiets 

door realiseren van snelle veilige verbindingen is onderdeel van deze 

ambitie. 

 

- Landschappen. Het landelijke gebied moet gekenmerkt blijven door 

de karakteristieke veenweidelandschappen en droogmakerijen. 

Goede verbindingen tussen deze gebieden versterken de waarde, 
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rust en beleving waar mogelijk zouden die verknoopt kunnen worden 

met recreatie. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogen deze 

gebieden zo min mogelijk versnipperen of aantasten.  

 

- Water- en natuurrecreatie. De fijnmazige vaarmogelijkheden rondom 

de Gouwe kunnen beter worden benut voor (water)recreatie. 

Mogelijkheden om langs de Reeuwijkse Plassen een rondje Oude-

Rijn – Hollandse IJssel voor sloepen te ontwikkelen en met een 

doorsteek van de Rotte nieuwe recreatieve vaarverbindingen tussen 

de Rotte, Oude Rijn en Vliet te creëren worden verkend buiten de 

Programmatische Aanpak. Ontvlechting van beroepsvaart en de 

recreatievaart op de Gouwe draagt bij aan de veiligheid op de rivier. 

Naast waterrecreatie willen we het aanbod aan 

(natuur)recreatiemogelijkheden in de openlucht vergroten, 

bijvoorbeeld door recreatiegebieden te ontwikkelen. Een voorbeeld 

daarvan is het Bentwoud, dat nog volop in ontwikkeling is en dat als 

jong bos nog moet groeien en waarin het aanbod aan 

recreatiemogelijkheden nog wordt uitgebreid. Daarnaast zijn ook de 

recreatieve routenetwerken voor wandelen, fietsen en paardrijden van 

belang. Op dit moment zijn ook hier de mogelijkheden nog te 

versnipperd en ontbreken deels goede verbindingen. 

 

- Water. Wateroverlast, watertekort en verzilting hebben steeds meer 

invloed op onder andere het bodemgebruik van het gebied. De 

ambitie van Hoogheemraadschap van Rijnland is om te zorgen dat de 

verzilting niet verder toeneemt. De inlaat van voldoende zoetwater 

moet passen bij het vinden van een -mogelijk nieuwe- natuurlijke 

balans. Bij grote droogte, zoals recent -en naar verwachting ook vaker 

in de toekomst- kan de inlaat van zoetwater vanuit de Hollandse 

IJssel bij Gouda door verzilting vanuit zee onvoldoende benut worden. 

Er wordt dan zoetwater uit het Amsterdam-Rijnkanaal via de Oude 

Rijn naar het Rijnland gepompt om het water op peil te houden en de 

zoutlast uit de polders te verdunnen. Voor nieuwe plannen in het 

gebied zou de invloed op de verzilting getoetst moeten worden, en 

waar die teveel impact heeft zijn aanvullende maatregelen nodig. 

Gezien de verschillende aan elkaar gerelateerde problemen zou voor 

het gebied als geheel een klimaatstresstest nodig zijn die richting 

geeft aan mogelijke nieuwe plannen.  

- Bodem. De bodem daalt in delen van het gebied flink door het 

droogleggen van veengronden. Dit wordt gedaan om het 

grondwaterpeil laag te houden voor een goede teelt. Maar dit heeft 

gevolgen voor de bebouwing, de infrastructuur en op den duur ook 

weer voor de teelt zelf, doordat brak water omhoog komt. Bij de 

inklinking komt ook nog eens veel CO2 vrij. In de Greenport houden 

de telers de bodem zelf op hoogte door de grond die ze afvoeren, zelf 

daarna ook weer aan te vullen. Een groter probleem ontwikkelt zich in 

de Middelburg-Tempelpolder, waar de bodemdaling momenteel tegen 

fysieke en financiële grenzen oploopt wat de natuurwaarden en het 

karakteristieke landschapspatroon kan aantasten. Dit komt doordat de 

bodems (van sloten kunnen) openbarsten waardoor zoute kwel kan 

opkomen. Hiervoor zijn maatregelen nodig die de bodemdaling remt 

dan wel die de adaptie van de gewassen en natuurwaarden mogelijk 

maken. 
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4 Visie: ‘Gouwe in 2030, een 

toekomstperspectief’ 

Hieronder staat de visie beschreven gebaseerd op de drie 

eerdergenoemde kernwaarden. De scenario’s die in deel B van de 

rapportage zijn beschreven passen allen hierbinnen.   

4.1 Sociaal en landelijk karakter 

Tussen de nabije steden van de Randstad en het Groene Hart is het 

gebied rondom de Gouwe een uniek en veelzijdig gebied. Zo dicht bij de 

grootstedelijke functies en toch zo landelijk, dat maakt het een 

aantrekkelijk gebied om te wonen en werken. De kernen zijn omringd door 

diverse landschappen met veel recreatiemogelijkheden.  

De weidse polders en fijnmazige veengebieden zijn niet verder aangetast 

door nieuwbouwwijken. De woningbehoefte lossen we in eerste plaats op 

door inbreiding. Verder is er langs de bestaande linten in het gebied 

karakteristieke woningbouw gekomen. Alle nieuwbouw is energieneutraal 

en draagt bij aan de energietransitie. Gasaansluitingen zijn er niet. 

De kernen in het gebied hebben elk hun eigen karakter. Ze verschillen 

bijvoorbeeld in oorsprong en oriëntatie en dat is nog altijd bepalend. Zo is 

Boskoop meer gericht op Alphen en bloeit de economie door de sierteelt, 

terwijl Waddinxveen dichter tegen Gouda aanzit en juist een sterke 

logistieke economische sector heeft.  

Toch zijn er ook kenmerken die voor alle kernen gelden. Zo is er sprake 

van een rijk verenigingsleven en men kent elkaar hier. En beide koesteren 

het landelijke karakter. Daarnaast lopen de kernen tegen dezelfde 

uitdagingen aan, zoals vergrijzing. Maar er wonen ook jonge mensen en 

gezinnen. Een aantrekkelijk woonklimaat voor starters heeft veel jongeren 

die in het gebied zijn opgegroeid doen besluiten om er te blijven wonen. 

Goede OV-verbindingen en goede aansluiting op de regionale 

arbeidsmarkt zijn daarbij gerealiseerd.  

De leefbaarheid in het gebied is in de afgelopen jaren verbeterd. Omdat de 

hoofdwegen niet dwars door de dorpscentra van Boskoop en 

Waddinxveen heen gaan staan er weinig files rond de hefbruggen. 

Daardoor is het hier prettig wonen en verblijven. De luchtkwaliteit is goed 

en de gezondheid van de inwoners staat voorop. De dagelijkse 

voorzieningen zijn in de kernen binnen handbereik. Sportclubs, 

verenigingen, basisscholen en winkels zijn volop aanwezig.  

Een ruimer aanbod aan winkels en voorzieningen vind je dichtbij in 

bijvoorbeeld in Gouda en Alphen aan den Rijn. Deze steden zijn daarom 

goed bereikbaar voor de inwoners. Niet alleen met de auto, maar ook over 

veilige fietspaden voor bijvoorbeeld middelbare scholieren, en met efficiënt 

openbaar vervoer.  

 

Een kijkje in de toekomst…  

 

Het gebied rondom de Gouwe, tussen A12 en 

N11 is een overwegend ontspannen 

woongebied in een landelijke omgeving. 

Kenmerkend zijn de oude dorpskernen van 

Waddinxveen en Boskoop. De lange 

geschiedenis van beide dorpen - Boskoop 

vierde in 2022 het 800-jarig bestaan - is veel 

zichtbaarder dan voorheen. Historische 

gebouwen en objecten worden meer 

gewaardeerd. Veel eigenaren hebben er een 

hobby van gemaakt hun pand te 

verduurzamen op een manier die past bij het 

karakter van het gebouw. Enkele architecten 

in de regio hebben zich hierin gespecialiseerd 

en er is een levendige handel in opnieuw te 

gebruiken bouwmaterialen ontstaan. 

Dakpannen met zonnecellen worden 

veelvuldig toegepast, terwijl gasaansluitingen 

zijn afgemonteerd. Ook levert dit ‘duurzaam 

renoveren’ nieuwe werkgelegenheid op.  
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Een kijkje in de toekomst...  

 

Langs de Gouwe is de N207 vrij rustig, ook 

in de spits; er rijdt overwegend lokaal 

bestemmingsverkeer. De maximumsnelheid 

is verlaagd en de veiligheid voor de fietsers 

is verhoogd door versmalling van de rijbaan 

ten gunste van het fietspad. Op enkele 

plaatsen is de vrijgekomen ruimte gebruikt 

om de Gouwe iets te verbreden. 

Voor het doorgaande verkeer zijn snellere 

routes en transportmiddelen ter beschikking 

gekomen dan de ‘oude weg langs de 

Gouwe’. Zo wordt er meer gebruikt gemaakt 

van het OV, verschillende 

mobiliteitsdiensten, deelauto’s en de 

(elektrische) fiets.  Een mooi voorbeeld zijn 

de elektrische pendelbusjes die ’s morgens 

en ’s avonds vanaf verschillende stations 

naar de bedrijventerreinen in het gebied 

rijden. Zowel logistiek personeel als 

medewerkers in de Greenport maken hier 

graag gebruik van. 

4.2 Economie en duurzaamheid 

De economische dragers in het Gouwe gebied zijn een stevige basis voor 

het functioneren van de regio. Het gebied rondom de A12 is efficiënt en 

innovatief ontwikkeld. Zowel de A20 als de A12 is goed bereikbaar en de 

logistiek en handel aan de zuidkant van Waddinxveen en de 

noordwestkant van Gouda, langs de snelwegen. Door de goede 

aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt vinden veel werknemers uit de 

regio hier hun werk.  

 

De uitbreiding van bedrijventerreinen rondom de A12 gaat hand in hand 

met de energietransitie. Utiliteitsbouw wordt energieneutraal gebouwd en 

zo veel mogelijk energie wordt lokaal opgewekt door bijvoorbeeld de 

daken vol te leggen met zonnepanelen. Op deze manier dragen de 

bedrijventerreinen bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen.  

 

In Boskoop is de Greenport aan het transformeren. Verschillende 

familiebedrijven hadden geen opvolging en zijn opgegaan in grotere 

kwekerijen. Daarmee vindt geleidelijk een schaalvergroting plaats. 

Hiermee zijn meekoppelkansen te benutten. De ruimtelijke kwaliteit heeft 

een impuls gekregen doordat de terreinen en logistiek slim aan elkaar 

verknoopt zijn. Daarnaast is het sierteeltgebied aan het verduurzamen. 

Men werkt met innovatieve oplossingen om beter om te kunnen gaan met 

het veranderende klimaat en de verzilting van het grondwater. Het 

energieverbruik benodigd voor de teelt wordt hier zo veel mogelijk lokaal 

opgewekt. De door de klimaatverandering groeiende waterproblematiek 

wordt beheerst doordat bij de herstructurering meteen aan de slag is 

gegaan met beter waterbeheer. Zo is de Greenport bestendigd tegen 

lange periodes met extreme droogte of wateroverlast. 

Ondanks de schaalvergroting zijn de typische kenmerken van de 

Greenport, zoals het maatwerk en de veelzijdigheid in producten 

gewaarborgd. Hiervoor zijn intern sterke verbindingen gemaakt. Naast een 

sterk handelscentrum is de Greenport meer een kennis- en 

innovatiecentrum geworden. Door sterke relaties met relevante 

onderwijsinstellingen en andere productiegebieden heeft de Greenport 

geen gebrek aan goede werknemers.  

 

Een randvoorwaarde voor deze bloeiende economie is een goede 

bereikbaarheid. Aan de verbetering van de infrastructuur wordt nog steeds 

gewerkt, maar er zijn geen grote belemmeringen meer voor de 

bedrijvigheid in het gebied.  Doordat de hoofdwegen niet door de 

dorpscentra over de hefbruggen gaat, hebben de scheepvaart en het 

wegverkeer hebben weinig hinder van elkaar. De leefbaarheid in termen 
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van rust, geluid en schone lucht is in de dorpen sterk verbeterd.  

De groeiende mobiliteitsvraag heeft geleid tot innovaties in verkeers- en 

vervoerstechnologie, een optimaal benutte wegenstructuur, een 

betrouwbaar en aantrekkelijk openbaar vervoersteem, goede 

fietsvoorzieningen en volle benutting van het potentieel van vervoer over 

water. Het vervoer in het gebied is zo veel mogelijk schoon met voortuigen 

op biogas, elektriciteit en waterstof wat de CO2-emissies flink heeft 

gereduceerd.  

4.3 Landschap en recreatie 

De landschappen zijn ons waardevol. De randen van het 

landschapsgebied zijn versterkt, de kwaliteit en de diversiteit binnen die 

randen zijn verbeterd en het herkenbare open middengebied van de 

polders geeft ons het landelijke gevoel van lucht en ruimte. De dijken, die 

de natuurlijke randen vormen rondom deze polders, zijn versterkt. In de 

droogmakerijen zijn de kenmerkende lange lijnen herkenbaar. Uniek is de 

manier waarop de droogmakerijen overlopen in de veengebieden. Deze 

overgang wordt herkenbaar en beleefbaar. Door de landschappen heen 

lopen de linten met aan de zijkanten bebouwing.  

 

De diversiteit in landschap wordt door iedereen beleefd. Er zijn voldoende 

mogelijkheden voor recreatie waar de inwoners -en mensen van 

daarbuiten- veel gebruik van maken. Om en door Boskoop ligt een 

groenblauwe structuur waardoor recreanten vanaf de weg en het water de 

landschappen beter beleven. Verder ligt tussen Boskoop en Waddinxveen 

het Gouwebos en ligt tussen Waddinxveen en Gouda de polder 

Bloemendaal. Tussen Boskoop, Alphen aan den Rijn en Hazerswoude-

Dorp  ligt o.a. het Zaans Rietveld, Rietveldsewetering en Spookverlaat.  

Deze recreatieve mogelijkheden zijn in balans met de economische 

draagkracht en verstoort niet de rust en stilte in het gebied. De 

verschillende recreatiegebieden zijn met elkaar verbonden zodat de 

beleving een extra impuls heeft gekregen. Het recreatieve netwerk omvat 

groene corridors van het Bentwoud naar Reeuwijk. Tussen de woonkernen 

en het omliggende veenweidegebied is het gebied goed op elkaar 

aangesloten waardoor hier veel gerecreëerd wordt.  

 

De Greenport bepaalt in hoge mate de structuur van Boskoop. Met de 

langgerekte kavels en de veelheid aan sloten is het een karakteristieke 

verschijningsvorm. Bij de herstructurering zijn de natuurlijke oevers 

zichtbaarder en beleefbaarder gemaakt.  

Er zijn goede recreatieve fietsroutes en snelle fietsverbindingen tussen 

Alphen aan de Rijn, Boskoop, Waddinxveen, Gouda en Zoetermeer. Ook 

zijn er recreatieve vaarverbindingen door het prachtige landschap. De 

kleinere pleziervaart vaart vanwege de veiligheid niet meer op de Gouwe. 

Een kijkje in de toekomst...  

Aan de zuid- en westkant bevinden zich de 

droogmakerijen. De bodemopbouw van klei 

is zichtbaar door ander grondgebruik. De 

noordrand van het Bentwoud is daar een 

mooi voorbeeld van. Deze rand vormt de 

overgang van de naar het 

veenweidelandschap. De afgelopen jaren 

zijn dergelijke verschillen op passende 

wijze zichtbaarder gemaakt. Zo is de 

afwisseling en aantrekkelijkheid van het 

landschap groter geworden. Het recreatief 

gebruik is hierdoor toegenomen, onder 

andere door de verdere ontwikkeling van 

het Bentwoud. Dat is nu een echt 

bosgebied geworden dat door 

omwonenden vanuit verschillende 

windstreken wordt gebruikt voor 

dagrecreatie. 


