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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 rap-

portage 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 scena-

rio’s voor een betere bereikbaarheid (zie Programmaplan Program-

matische Aanpak Gouwe). Daarnaast is er gedurende het hele pro-

ces aandacht voor het draagvlak.  

De resultaten van deze eerste fase worden gerapporteerd in een 

reeks rapporten waar voorliggend rapport: Deel B: Bereikbaarheids-

scenario’s onderdeel van uitmaakt. De delen zijn: 

 

- Deel A: Gebiedsvisie; 

- Deel B: Bereikbaarheidsscenario’s; 

- Deel C: Draagvlakinventarisatie; 

- Deel D: Kentallen Kostenbatenanalyse (KKBA); 

- Deel E: Verkeersanalyse;  

- 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 eer-

ste verkennende fase biedt voorliggende studie voldoende informatie. 

1.2 Opzet van dit rapport 

Dit Deel B gaat achtereenvolgens in op: 

- Hoofdstuk 2: Ontwikkeling van de scenario’s; 

- Hoofdstuk 3: Beschrijving van de vijf scenario’s; 

- Hoofdstuk 4: Afwegingskader; 

- Hoofdstuk 5: Effectbeschrijvingen op wegen en vaarweg; 

- Hoofdstuk 6: Beoordelen en vergelijken van de scenario’s op di-

verse thema’s; 

- Hoofdstuk 7: Toetsen effecten op overige thema’s; 

- Hoofdstuk 8: Overzicht scenario’s en afwegingskader. 

 

In rapport Deel F Bijlagen staat veel achtergrondinformatie: 

- Bijlage 1: Beschrijving van alle knelpunten;  

- Bijlage 2: Beschrijving van alle maatregelen; 

- Bijlage 3: Fact sheets Beroepsvaart en Recreatievaart; 

- Bijlage 4: Fact sheets Waterafvoercapaciteit; 

 

In deel C Draagvlakinventarisatie komt de totstandkoming van de 

scenario’s aan de orde. Er zijn verslagen en conclusies van de work-

shops en interviews te vinden.   

 

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, be-

treffen 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 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 Ontwikkeling van de scenario’s 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de scenario’s, die in hoofdstuk 

3 nader worden uitgewerkt en toegelicht, tot stand zijn gekomen. Het 

betreft in dit hoofdstuk de inhoudelijke ontwikkeling. De procesmatige 

ontwikkeling met betrokken stakeholders wordt in rapport Deel C na-

der toegelicht. 

 

Scenario’s beschouwen we in deze studie als samenhangende ‘pak-

ketten’ die op een onderscheidende wijze de problematiek -en meer 

specifiek de knelpunten- in het gebied proberen op te lossen. Ieder 

scenario gebruikt hierbij een ander vertrekpunt of leitmotiv.  

Een belangrijk onderdeel van deze samenhang is dat naar alle moda-

liteiten is gekeken, en de onderlinge relaties die bestaan tussen de 

knelpunten. Een voorbeeld daarvan is de belemmerende werking van 

de scheepvaart op de doorstroming van het wegverkeer bij de hef-

bruggen en andersom.  

De scenario’s hebben in deze fase nog een conceptueel karakter. 

Dat betekent dat nu de mogelijke hoofdrichtingen om de knelpunten 

op te lossen zijn bekeken zodat op hoofdlijnen keuzes kunnen wor-

den gemaakt voor het vervolg. De lijnen op de scenariokaarten moe-

ten worden gezien als mogelijke tracés. 

2.1 Stap 1: Grondige Probleemanalyse 

Eerdere studies als vertrekpunt 

Voordat aan maatregelen gedacht kan worden, is eerst een grondige 

probleemanalyse nodig. De afgelopen jaren zijn diverse studies uit-

gevoerd in en rondom het gebied. Die zijn goed bestudeerd, en er is 

op voortgebouwd. De meest recente zijn de ‘Lange Termijn Verken-

ning Boskoop’ (mei 2017), dat de integrale opgaven voor de toe-

komst beschrijft, en de ‘Verkenning vaarweg de Gouwe’ (november 

2017), dat vier varianten voor verbetering van de vaarweg in kaart 

brengt.  

 

 

Meer informatie in Deel A: Probleemanalyse en Visie 

In deel A van deze rapportage zijn de uitgangspunten, ambities en 

knelpunten die uit de eerdere studies voortkomen al benoemd. Al 

deze informatie is gebruikt om de problematiek van het gebied goed 

te begrijpen, en om vandaaruit naar maatregelen te zoeken die 

hierop een antwoord bieden.  

 

Knelpunten, Oplossingen en Meekoppelkansen 

Voor de huidige situatie is in beeld gebracht wat de meest in het oog 

springende knelpunten zijn, nu en in 2030. Zie bijlage 1. De focus lag 

daarbij op de bereikbaarheid. De onderzochte aspecten zijn: 

1. De vaarwegen; 

2. De oeververbindingen; 

3. De wegen; 

4. Het openbaar vervoer en de fiets. 

Ook is gekeken naar mogelijke meekoppelkansen. Dat zijn kansen 

die er zijn om, naast de bereikbaarheid en leefbaarheid, ook de situa-

tie te verbeteren voor aspecten zoals recreatie, energietransitie, bo-

demdaling, waterhuishouding en ruimtegebruik. Dit waren mogelijke 

bouwstenen voor de bereikbaarheidsscenario’s. Daar waar die voor 

de scenario’s worden gezien is dat vermeld. 

 

Fact sheets 

Van alle relevante knelpunten en onderwerpen is vervolgens een zo-

genaamde fact sheet gemaakt, waarop alle informatie nauwkeurig is 

uiteengezet. Genoemd worden:  

1. De huidige situatie; 

2. Knelpunten; 

3. De toekomstverwachting; 

4. Verwachte trends en/of ambities; 

5. Relatie met andere knelpunten of meekoppelkansen; 

6. Een kaartje met de locatie van het knelpunt, en een foto ter toe-

lichting. 

De fact sheets zijn te vinden in de bijlagen. 
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De probleemanalyse toetsen bij de stakeholders 

Deze probleemanalyse is getoetst bij de stakeholders. Worden de 

knelpunten daar ook zo ervaren, wat zijn de prioriteiten, wat speelt er 

nog meer?  

In een serie van workshops is verder gebouwd aan de analyse en de 

maatregelen die bouwstenen vormden voor de scenario’s, die vervol-

gens verder met elkaar zijn doorgesproken in gezamenlijke sessies 

en in aparte interviews. De complete ontwikkeling van de scenario’s 

met de stakeholders is te lezen in rapport deel C: Draagvlakinventari-

satie. 

2.2 Stap 2: Trechtering: welke maatregelen na-

der onderzoeken en welke niet? 

Voor ieder scenario is een samenhangend pakket van maatregelen 

opgesteld. In de totstandkoming hiervan zijn verschillende maatrege-

len voorgesteld en bekeken die weer zijn afgevallen. Anders gezegd, 

er heeft een trechtering plaatsgevonden waarbij de meest bruikbare 

en kansrijke maatregelen overbleven. De maatregelen die wel be-

schouwd zijn, maar uiteindelijk niet zijn opgenomen in de scenario’s, 

staan in deze paragraaf beschreven. Daarmee blijft de trechtering 

transparant en herleidbaar.  

 

Deze paragraaf beschrijft de opties, de doelstellingen ervan, en de 

reden waarom het niet nader onderzoeken voor de hand ligt. Afbeel-

ding 2.1 (Bladzijde 6) geeft een overzicht van al deze maatregelen. 

De codes verwijzen naar de fact sheets in het bijlagenrapport. 

2.2.1 Vaarwegen 

A – V 1: Omlegging Gouwe, geheel nieuwe Gouwe 

Doel + inhoud: Nieuwe en bredere Gouwe maken, zodat voldoende 

capaciteit beschikbaar is voor alle soorten scheepvaart op de huidige 

Gouwe (Gouwenaar, overige binnenvaartschepen, staande masten, 

plezierjachten en sloepen e.d.) 

Reden geen verder onderzoek binnen de scope van deze studie: Niet 

realistisch, onder andere vanwege hoge kosten, grondaankoop, ver-

nietiging van het landschap, verzilting en verschillende waterpeilen. 

 

A – V 2: Verbreden Nauw van Boskoop 

Doel + inhoud: Nauw van Boskoop voldoende breed maken zodat 

twee schepen van het formaat Gouwenaar elkaar veilig kunnen pas-

seren, conform CEMT Va-klasse. 

Reden geen verder onderzoek binnen de scope van deze studie: Om 

voldoende ruimte te kunnen maken voor een profielbreedte van een 

CEMT Va vaarweg is erg veel extra ruimte nodig terwijl bebouwing 

hier dicht langs het water staat. Gevolg van deze maatregel zou het 

slopen van de (deels historische) bebouwing betekenen. Zowel de 

hoge kosten als te verwachten maatschappelijke weerstand maken 

deze maatregel moeilijk realiseerbaar. Bovendien blijkt, onder andere 

uit gesprekken met de beroepsvaart, dat de huidige enkelstrooks-

passage op deze locatie geen bottleneck is voor de beroeps- of an-

dere scheepvaart, zolang er goede communicaties is bij de door-

vaart.  

 

A – V 3: Recreatieve verbinding Rotte – Oude Rijn 

Doel + inhoud: Aanbieden van meerdere aantrekkelijke sloepenrou-

tes. In de eerste plaats om de kleinere recreatievaart van de Gouwe 

te halen die daardoor veiliger wordt. Daarnaast is de Gouwe een wei-

nig interessante route voor deze bootjes en zijn recreatief interessan-

tere tracés denkbaar.    

Reden geen verder onderzoek binnen de scope van deze studie: 

Dichterbij de Gouwe zijn verschillende initiatieven bedacht die kans-

rijker zijn (met name nabij de Reeuwijkse Plassen). 
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2.2.2 Oeververbindingen 

A – O 1: Verwijderen hefbruggen  

Doel + inhoud: Verwijderen van de oude en trage hefbruggen (en ver-

vangen door moderne / snelle bruggen of een aquaduct).  

Reden geen verder onderzoek binnen de scope van deze studie: De 

hefbruggen zijn beeldbepalende en beschermde monumenten. Ze 

zijn onderdeel van het stadsgezicht van Alphen, Boskoop en Wad-

dinxveen; verwijderen ervan zou te zeer negatief ingrijpen op de her-

kenbaarheid van de kernen.   

 

A – O 2: Bloktijden hefbruggen 

Doel + inhoud: Verder beperken van de openingstijden van de hef-

bruggen, zodat het wegverkeer ongehinderd de Gouwe kan passe-

ren.  

De maatregel zou sluiting inhouden gedurende onderstaande tijdstip-

pen:  

- 05.00-08.00, 12.00-14.00, 16.00-19.00, en 23.00-05.00. 

De maatregel zou zijn i.p.v. de maatregel om de hefbruggen alleen 

niet te openen tijdens de spitstijden, zijnde: 

- 07.00-09.00 en 16.00-18.00. 

Reden geen verder onderzoek binnen de scope van deze studie: De 

vooronderstelling dat het wegverkeer baat heeft bij langere spitsslui-

tingen, tussen de middag, of tijdens de nacht, correspondeert niet 

met de drukste wegverkeersmomenten, en heeft derhalve onvol-

doende toegevoegde waarde t.o.v. de spitssluiting.  

 

A – O 3: Knelpunt Coenecoopbrug geheel verplaatsen 

Doel + inhoud: Verbeteren van de zichtlijnen voor de beroepsvaart op 

de Gouwe.  

Reden geen verder onderzoek binnen de scope van deze studie: 

Zeer hoge kosten, en feit dat mogelijk minder ingrijpende maatrege-

len (optimaliseren zichtlijnen, technische maatregelen) ook mogelijk 

lijken.  

 

2.2.3 Wegverkeer 

A – W 1: Westelijke omlegging N209 

Doel + inhoud: Om de leefbaarheid in de kern Hazerswoude-Dorp te 

verbeteren, zou de N209 (het gedeelte tussen N209 en N11) - die nu 

door het dorp gaat -  meer naar het westen kunnen worden opge-

schoven (doortrekking van de zuidelijke N209 in noordelijke richting 

van Benthorn richting Groenendijk).  

Reden geen verder onderzoek binnen de scope van deze studie: Dit 

vergt een doorsnijding van een gebied met hoge landschappelijke en 

natuurlijke waarden. De HSL is om die reden op deze locatie in een 

tunnel gelegd. Bovendien zou het verkeer rondom de Gouwe op deze 

manier ver naar het westen worden gedrukt.  

 

A – W 2: Nieuwe wegen oostzijde projectgebied 

Doel + inhoud: Meer dan een enkele maatregel betrof dit een heel 

scenario. Het had als leitmotiv de ontsluiting van het gebied te rege-

len door het verkeer via meerdere ‘inprikkers’ snel van en naar het 

hoofdwegennet te geleiden en zo het (sluip-)verkeer door de kernen 

te verminderen.  

Reden geen verder onderzoek binnen de scope van deze studie: Dit 

vergt een doorsnijding van een gebied met hoge landschappelijke en 

natuurlijke waarden met bovendien gecompliceerde extra aansluitin-

gen op de rijkswegen. 

 

A – W 3: Alternatief voor weg- of scheepvaartverkeer: bier 

door buisleidingen of over spoor  

Doel + inhoud: Transport van bier door een buisleiding of over spoor 

in plaats van over de Gouwe leidt tot meer beschikbare capaciteit 

voor overige scheepvaart. Of tot minder drukte, met als gevolg meer 

veiligheid op het water en minder frequente openingen van de hef-

bruggen.  
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Reden geen verder onderzoek binnen de scope van deze studie:  

- Buistransport vraagt frequente reiniging en een nieuwe vulfabriek 

in de haven, waarvan de kosten -volgens Heineken- disproportio-

neel zijn.   

- De fundering van de spoorlijn tussen Alphen en Gouda op slappe 

grond is ongeschikt voor zware goederentreinen. Het betreft bo-

vendien grotendeels enkelspoor waarop al een kwartiersdienst 

voor personenvervoer zit. Versteviging van de fundering en uit-

breiding van het spoor is als te ingrijpend en kostbaar aange-

merkt. Via Leiden en Den Haag naar Rotterdam werd als te ingrij-

pend aangemerkt, gezien de stedelijke dichtheid en drukte op het 

spoor. Nader onderzoek zou de mogelijkheden beter in kaart 

kunnen brengen. 

2.2.4 OV en Fiets 

A – OVF 1: Nieuwe OV-verbinding R-net – Zoetermeer  

Doel + inhoud: Het R-net verbindt Boskoop en Waddinxveen op effici-

ente wijze met het OV-systeem van Alphen en Gouda, maar niet zo 

rechtstreeks met Den Haag en Rotterdam. Een rechtstreekse verbin-

ding tussen één van de vijf stations in het kerngebied richting het 

westen zou daar verandering in kunnen brengen. Het gebied wordt 

dan beter bereikbaar waardoor meer mensen de trein nemen in 

plaats van de auto. 

Reden geen verder onderzoek binnen de scope van deze studie: Dit 

is een complexe maatregel en vergt een uitgebreide studie. Daar-

naast gaat de overstap in Gouda richting Den Haag vrij vlot. 

 

Voor ieder scenario is een samenhangend pakket van maatregelen 

opgesteld. Deze worden hierna beschreven. Een meer gedetailleerde 

beschrijving van de maatregelen is te lezen in Bijlage 2 van rapport 

Deel F Bijlagen.  
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3 De vijf bereikbaarheidsscenario’s 

De Scenario’s 

Dit hoofdstuk beschrijft de vijf bereikbaarheidsscenario’s. Ieder sce-

nario heeft een leidend principe om de bereikbaarheid van het gebied 

te verbeteren en de knelpunten daarbij op te lossen. De beschrijvin-

gen geven aan hoe dit voor ieder scenario functioneert en welke 

maatregelen daarbij worden voorgesteld. Details daarover zijn in de 

bijlagen te vinden.  

 

De scenario’s hebben de volgende werktitels meegekregen: 

1. Scenario 1: ‘Optimalisatie’; 

2. Scenario 2: ‘Sterke Gouwe’; 

3. Scenario 3: ‘Oeververbinding – Noord’; 

4. Scenario 4: ‘Oeververbinding – Midden’; 

5. Scenario 5: ‘Ringwegen’. 

 

Aanvullende maatregelen bovenop de ‘Harde Plannen’ 

De maatregelen van deze scenario’s komen steeds in aanvulling op 

de reeds harde plannen. Daarom zijn deze ‘harde plannen’ apart in 

beeld gebracht in rapport Deel A: Gebiedsvisie, paragraaf 3.1. 

 
Meekoppelkansen 

Voor een aantal scenario’s komen specifieke meekoppelkansen na-

drukkelijk in beeld. Die worden bij het betreffende scenario genoemd. 

Sommige zijn onafhankelijk van de scenario’s. Hieronder noemen we 

er twee: 

 

Waterberging in Bentwoud 

In het gebied is sprake van wateroverlast. Vanuit eerdere afspraken 

bestaat er nog een verplichting om een waterberging aan te leggen 

voor de reeds gerealiseerde ‘Fase 1’ van de Greenport (Hoogeveen-

seweg – Boskoop). Dit bleek echter lastig als gevolg van de kwelpro-

blematiek. Dit staat verdere ontwikkeling van de Greenport in de weg. 

In de gebiedsvisie (zie rapport deel A) word gesproken over het verg-

roten van het Bentwoud en het inrichten ervan voor (natuur) recrea-

tie. Een nieuwe waterberging die tegelijk functioneert als recreatie-

plek is een meekoppelkans die nader onderzocht kan worden. 

 

Veilige nieuwe routes kleine pleziervaart 

De veiligheid op de Gouwe wordt beïnvloed door de kleine plezier-

vaart met vaak ongeoefende stuurlui. Deze recreatieve vaart van de 

rivier halen zorgt voor minder mogelijke ongelukken. Daarnaast is het 

zo dat de Gouwe niet de meest aantrekkelijke route is voor deze ple-

ziervaarders, waar het omliggende landschap juist prachtig natuur-

schoon biedt. In de scenario’s zijn verschillende alternatieven voorge-

steld voor recreatieve vaarroutes. In principe zijn deze inwisselbaar 

en niet gekoppeld aan één scenario. Nader onderzoek naar de haal-

baarheid is nodig. 
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3.1 Scenario 1: ‘Optimalisatie’ 

Optimaal gebruik bestaande en geplande infrastructuur 
Dit scenario zet in op het optimaal gebruik maken van de bestaande 

en geplande infrastructuur. Dat betekent dat er naast de harde plan-

nen geen nieuw asfalt of spoor wordt toegevoegd. De huidige N207 

langs de Gouwe, en de Verlengde Bentwoudlaan (‘Vredenburglaan – 

Bentwoudlaan – Verlengde Bentwoudlaan’) functioneren als twee 

noord-zuidverbindingen. In combinatie met een verbeterde doorstro-

ming bij Hazerswoude-Dorp (Maatregelenpakket Robuust X’) moet 

de Verlengde Bentwoudlaan de drukte van de huidige N207 doen 

verminderen. En daarmee ook het verkeer dat de hefbruggen in Bos-

koop en Waddinxveen moet kruisen.  

Het vrachtverkeer van de Greenport tussen de oost- en westzijde zal 

wel over de bruggen heen en weer blijven rijden. 

 

Verbreding van de A20 
De verbreding van de A20 verbetert de doorstroming van en naar 

Rotterdam. Deze verbeterde doorstroming is ook gunstig voor Wad-

dinxveen als locatie voor logistieke functies.  

Deze maatregel maakt nog geen deel uit van het voor de Harde Plan-

nen, omdat de exacte oplossing nog niet is bepaald (met name voor 

het onderliggende wegennet). Wel zit deze maatregel in alle vijf sce-

nario’s, waarbij voor een invulling op hoofdlijnen is gekozen (verbre-

ding naar 2 x 3 rijstroken tot knooppunt Gouwe).  

 
 Gouwe geoptimaliseerd 
Voor de vaarweg betekent dit een zo veilig mogelijke Gouwe, binnen 

haar afwijkende en beperkte profiel (maatregel V1), en een spitsslui-

ting van de bruggen1 (07.00-09.00 en 16.00-18.00) (O1)2, voor zowel 

beroeps- als recreatievaart. De Gouwe zal op een aantal punten ver-

breed worden, en in zijn geheel verdiept. Ook zullen zichtlijnen op 

een aantal punten verbeteren. Naast de maatregelen voor vergroting 

van het doorvaartprofiel, omvat dit scenario een pakket niet-fysieke 

                                                      
1 Beschouwd zijn de hefbruggen in Boskoop en Waddinxveen, de Amaliabrug en de 
Coenecoopbrug. 

maatregelen om de veiligheid op de Gouwe te vergroten. Het gaat 

daarbij om maatregelen zoals snelheidsbeperkingen, het instellen 

van enkelstrooks vaarwegverkeer, het plaatsen van waarschuwings- 

en verkeersborden, en dynamisch verkeersmanagement. De belang-

rijkste vier maatregelen zijn: 

• Kappen bomen in de bocht traject Coenecoopbrug – Spoorbrug-
gen Gouda (uitvoering 2019); 

• Bevaarbaar maken vaste gedeelte Amaliabrug (oplevering begin 
2019); 

• Extra handhaving op de vaarweg drie boa’s (al ingevoerd); 

• Verbeteren blauwe golf containervaart/overige vaart (continue 
proces). 

 

 Spitssluiting hefbruggen voor vergroting leefbaarheid kernen 
Om de opstoppingen in de kernen van Boskoop en Waddinxveen te 

verminderen, en de leefbaarheid daar te verbeteren, gaan de hef-

bruggen tijdens de spits niet open. 

 

 

 

  

2 
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Beroepsvaart op de Gouwe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pleziervaart op de Gouwe 
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3.2 Scenario 2: ‘Sterke Gouwe’ 

Veilige en vlotte doorvaart Gouwe 

Scenario ‘Sterke Gouwe’ geeft ruim baan aan een veilige en vlotte 

doorvaart over de Gouwe, met daarbij een duidelijke focus op de be-

roepsvaart. De N207 wordt afgewaardeerd naar een weg die alleen 

bestemd is ter ontsluiting van de aanliggende percelen. De maximale 

rijsnelheid is hier 60 km/u buiten de bebouwde kom, en 50 km/u bin-

nen de bebouwde kom. Bij dit type weg hoort een smaller profiel, 

conform de richtlijnen. De gewonnen ruimte tussen oever en weg 

komt enerzijds ten goede aan de verbreding van de Gouwe, en an-

derzijds aan de verbreding van het fietspad, dat hiermee een ‘snel-

fietsroute’ kan worden. Naast verbreding van de Gouwe vindt ook 

een verdieping plaats, zodanig dat voldaan wordt aan de ‘Richtlijnen 

vaarwegen’. Daarnaast wordt het knelpunt ‘Coenecoop’ verminderd, 

door het vervangen / verbeteren van de brug, op de huidige locatie.  

De maatregelen van Scenario 1 ‘Optimalisatie’ voor de Gouwe zijn 

ook op dit scenario 2 van toepassing. Dit maakt passage veiliger, en 

zorgt ervoor dat schepen zoals de Gouwenaar zonder ontheffing kun-

nen varen. Het ‘Nauw van Boskoop’ wordt overigens niet verbreed; 

dat blijft een enkelstrooks-passage. De hefbruggen gaan open wan-

neer de beroepsvaart nadert, net als in de huidige situatie. 

 

 Alternatieve sloepenroute 

De kleinere pleziervaart (de sloepen) gaat van de Gouwe af, en krijgt 

een alternatieve - weliswaar langere - recreatieve route, van Bode-

graven via de Reeuwijkse Plassen naar Gouda3.  

 

 Versterking routes voor doorgaand verkeer 

Het wegverkeer ten westen van de Gouwe neemt de route over de 

N209 dan wel de (Verlengde) Bentwoudlaan.  

Ten oosten van de Gouwe: De N207 krijgt op twee plaatsen een knip: 

                                                      
3 Voor de scenario’s zijn alternatieve routes verkend met Waterrecreatie Nederland, 
die allen nader onderzoek behoeven om de haalbaarheid ervan te bepalen. De routes 
zijn in principe inwisselbaar en niet persé gebonden aan een scenario. 

- Tussen Waddinxveen en Gouda; 

- Tussen Boskoop en de N11.  

Hierdoor zullen alleen bewoners / bezoekers die bij de percelen moe-

ten zijn gelegen aan de N207 van de weg gebruik maken. Het ove-

rige verkeer moet een andere route kiezen. Dat kan alleen met een 

goed alternatief hoofdwegennet. Daarom introduceren we hier de 

verbeterde aansluiting van de A12 op de N11 (de ‘Bodegravenboog’). 

Hiermee wordt deze aansluiting volledig en ongelijkvloers.4  

 

Modal shift naar OV en fiets 

Om het verkeer dat wél een herkomst of bestemming heeft in het ge-

bied te verminderen, wordt sterker ingezet op het gebruik van open-

baar vervoer en fiets. Dat alternatief moet dan wel snel en efficiënt 

zijn. De nieuwe R-Net haltes worden sneller en veiliger bereikbaar 

gemaakt per fiets, van en naar de werklocaties in de omgeving. De 

aangepaste functie van de huidige N207 wordt deels gebruikt voor 

een snelle veilige fietsverbinding tussen Gouda en Alphen aan den 

Rijn. Vanuit oogpunt van veiligheid is er een separaat fietspad. Ook is 

de ligging veranderd: naast de Gouwe komt nu eerst het snelfietspad, 

en pas daarnaast, dus dichter bij de percelen, de weg voor de auto’s. 

Op deze manier worden de fietsers zo min mogelijk gehinderd door 

het resterende autoverkeer. Een tweede snelle fietsroute maakt deel 

uit van dit scenario, tussen Gouda en Zoetermeer, via Waddinxveen. 

Hier is (route ‘Kleikade’) reeds een verbetering van de fietsroute inge-

zet door de gemeente en de provincie. Tezamen zorgt dit voor een 

verschuiving van transportmiddelen ten gunste van OV en fiets van 

2%. Dit percentage is afhankelijk van de daadwerkelijke maatregelen 

en is tot stand gekomen op basis van ervaringen uit andere pro-

jecten, expert judgement, gebiedskenmerken en de opkomst van de 

e-bike en speed pedelec. Daarmee worden afstanden tot 20 kilome-

ter aantrekkelijker op per fiets af te leggen.5  

   

4 Momenteel is separaat een studie gaande naar nut en noodzaak van de Bodegraven-
boog; de resultaten daarvan kunnen (mits tijdig beschikbaar) worden meegenomen in 
fase 2 van de onderhavige studie ‘Beter Bereikbaar Gouwe’. 
5  
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De Gouwe met fietspad langs oostoever ten noorden van Boskoop 

 

Meekoppelkans voor aan-/afvoercapaciteit en waterkwaliteit 

Een verbreding van de Gouwe levert het waterschap meerwaarde op 

vanwege afvoer van water naar het boezemgemaal Gouwe én inlaat 

van water vanuit de Hollandsche IJssel. De Gouwe is momenteel na-

melijk iets te smal om de benodigde maximale aan- en afvoer van 

water te faciliteren, zodat het verhang in de Gouwe te groot wordt.  

De ecologische waterkwaliteit van de Gouwe kan verbeteren als bij 

verbreding van de Gouwe eveneens ruimte wordt gecreëerd voor na-

tuurlijkvriendelijke oevers (i.p.v. stalen damwanden). Dit vergt echter 

wel meer inpassingsruimte.  
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3.3 Scenario 3: ‘Oeververbinding – Noord’ 

 Ontlasten Hazerswoude-Dorp 

Aan de westzijde ging in Scenario’s 1 en 2 al het noord-zuidverkeer 

door Hazerswoude-Dorp. Scenario 3 doet een voorstel om dat dorp 

te ontlasten en daar de leefbaarheid te verbeteren. De snelheid op de 

N209 (tussen N209 en N11) wordt verlaagd (80 -> 60 km/u), waar-

door een andere doorgaande route nodig is naar de N11.  

 

 Hoofdroute ten westen van de Gouwe  

De nieuwe doorgaande route naar de N11 is in dit scenario een 

noordwestelijke rondweg Boskoop die de Gouwe kruist en aansluit op 

het noordelijke deel van de huidige N207. De N207 heeft hier een 

ruim profiel met een parallelweg en een vrijliggend fietspad. De oost-

westverbinding is een aquaduct, dat de spoorlijn en de Gouwe onge-

lijkvloers kruist. Een brug wordt hier bewust niet voorgesteld omdat 

die een extra belemmering voor de scheepvaart geeft  

De ‘Noordwestelijke Randweg Boskoop’ volgt grotendeels de Ver-

lengde Roemer en gaat langs de buitenkant van de percelen van de 

Greenport om die zoveel mogelijk intact te houden. Het tracé is deels 

60 km/u (westen) en deels 80 km/u (oosten). De Compierkade is de 

grens. Dit komt vooral omdat een deel van deze weg de Greenport-

percelen ontsluit, wat op een 80 km/u-weg niet kan.  

 

 Rustiger Zijde 

Met deze snelle oost-westverbinding zal het vrachtverkeer voor de 

Greenport niet meer over de hefbruggen hoeven rijden. Er geldt 

daarom een verbod voor vrachtverkeer op de Zijde, die daarmee van 

50 km/u naar 30 km/u kan worden afgewaardeerd. 

 

Bodegravenboog 

Om de verkeersknelpunten bij de hefbruggen te verkleinen, moet het 

verkeer ‘verleid’ worden een andere route te nemen. De afwaardering 

van de N207 (behalve het noordelijke deel) van 80 naar 60 km/u is 

hierin cruciaal. De Bodegravenboog blijft daarom in dit scenario ge-

handhaafd als alternatieve hoofdwegennetroute. 

Beroepsvaart op de Gouwe 

In dit scenario wordt de Gouwe zo veilig mogelijk ingericht, binnen 

haar afwijkende en beperkte profiel. Dit is conform Scenario 1. Van-

wege het aquaduct en het verminderde verkeer bij de hefbruggen, 

geldt hier voor de scheepvaart geen spitssluiting.  

 

 Pleziervaart 

Voor de kleine pleziervaart is een kort alternatief tracé bedacht dat de 

vaartuigen uit het Nauw van Boskoop houdt. Dit maakt de Gouwe op 

het smalste stuk veiliger. Het tracé krijgt een interessante route door 

de Greenport. 

 

OV en fiets 

Voor het OV gelden dezelfde maatregelen als in scenario 2. Voor de 

fietsers wordt een snelfietstracé gemaakt. Het afwaarderen van ge-

noemde delen van de N207 maakt hier plaats voor.  
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3.4 Scenario 4: ‘Oeververbinding – Midden’ 

Centrale ligging aquaduct verlicht beide kernen 

Het ontstaan van dit scenario heeft dezelfde motivering als Scenario 

3. Echter, vanwege de noordelijke ligging van de oeververbinding 

wordt in Scenario 3 het knelpunt van de hefbruggen in Boskoop mo-

gelijk beter opgelost dan in Waddinxveen. Daarom is in scenario 4 

gezocht naar een alternatieve ligging voor de oost-westverbinding, 

waarmee mogelijk de leefbaarheid voor beide kernen kan verbeteren.  

 

 Aquaduct tussen Boskoop en Waddinxveen in 

De ruimte voor een aquaduct - geen brug, die zou een extra belem-

mering voor de scheepvaart betekenen - kan worden gevonden aan 

de noordelijke rand in de ca. 670 m brede groene buffer die de dor-

pen scheidt (‘Gouwebos’), net ten zuiden van Boskoop. Omdat de 

weg ook het spoor ongelijkvloers kruist, passeert de weg het groen-

gebied al verdiept. Het aquaduct zal wel ingrijpen op de groene 

ruimte maar niet doen verdwijnen (ter referentie: het Alphen-aqua-

duct is ca 30 m breed, het Gouwe aquaduct ca 50 m).  

 
 Nieuwe weg sluit aan op Gouwedreef 
Aan de westzijde sluit de nieuwe weg aan op de Verlengde Bent-

woudlaan en het Noordeinde. Aan de oostzijde sluit de weg aan op 

de ‘Oostelijke Randweg Boskoop’: de Gouwedreef. De weg wordt 

een hoofdroute en de maximale rijsnelheid is zodoende 80 km/u.  

Omdat het niet gewenst is dat het verkeer hiervandaan alsnog de 

N207 neemt naar het noorden, krijgt de N207 een ‘knip’ Het be-

staande tracé van de Gouwedreef en de Omloop om de Greenport 

heen, wordt geoptimaliseerd, en krijgt (op den duur) een meer vloei-

ende lijn. De snelheid kan dan worden verhoogd naar 80 km/u. Dit 

betekent dat de aanliggende percelen via een parallelle structuur 

moeten worden ontsloten.  

 

Afwaarderen zuidelijke deel N207 

Het zuidelijke deel van de N207 tussen de Halve Raak en de A12 

wordt afgewaardeerd van 80 naar 60 km/u. Dit zou de hoeveelheid 

verkeer rond de hefbruggen reduceren, zodat de Kerkweg-oost in  

Waddinxveen en de Zijde in Boskoop 30 km/u worden, waarbij ook 

een vrachtverkeerverbod geldt. 

 

 Handhaven situatie Hazerswoude-Dorp 

Ondanks de hogere rijsnelheid, is de nieuwe route rondom de Green-

port naar de N11 wel vrij lang. Voor veel verkeer aan de westzijde 

van het studiegebied is deze route daardoor minder aantrekkelijk. Dit 

verkeer kiest daarom vaak voor een route via de N209. Daarom 

wordt de rjjsnelheid van de N209 bij Hazerswoude-Dorp niet aange-

past.  

 

 Gouwe 

In dit scenario wordt de Gouwe zo veilig mogelijk ingericht binnen 

haar afwijkende en beperkte profiel. Dit is conform Scenario 1. Van-

wege het aquaduct zullen, net als in Scenario 3, de hefbruggen open-

gaan voor naderende beroepsvaart. 

 

 Alternatieve route pleziervaart 

Van de Gouwe wordt ook hier de kleine pleziervaart afgehaald voor 

een veiligere situatie op het water. Hier is als alternatief een route 

van Koudekerk aan de IJssel naar Gouda dwars door de Greenport 

en het polderlandschap gemaakt. Wel zullen de boten hierbij de 

Gouwe moeten oversteken.  

 

 OV en fiets 

Zoals in elk scenario zijn snelle fietsverbindingen van belang, zeker 

met de opkomst van de e-bikes. In Scenario 4 is een snelfietspad 

voorgesteld ten westen van de Gouwe, langs de spoorlijn. Aangezien 

de meeste werkgelegenheid zich aan de westzijde bevindt hebben de 

(meeste) fietsers hierdoor minder kans op stremming die zou kan 

veroorzaakt door een geopende hefbrug. 
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Kwekerijen aan noordwestkant van Boskoop 
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3.5 Scenario 5: ‘Ringwegen’ 

Verkeer toch dwars door projectgebied heen… 

Dit scenario heeft als doel te verkennen of en hoe de bereikbaarheid 

kan worden verbeterd, en knelpunten opgelost, als de Bodegraven-

boog niet haalbaar blijkt. Er zal dan zowel aan de oost- als de west-

zijde van de Gouwe een goede noord-zuidverbinding moeten zijn.  

 

Oost: Uitbreiding Oostelijke Randweg Boskoop 

Aan de oostzijde van de Gouwe is een knip gemaakt in de N207 (ten 

noorden van Boskoop). Het verkeer zal grotendeels via een Ooste-

lijke Randweg Boskoop rondom de bebouwing en de Greenport heen 

gaan. 

Omdat dit een hoofdroute is, wordt de maximale rijsnelheid hier 80 

km/u. Dit betekent dat de aanliggende percelen via een parallelle 

structuur moeten worden ontsloten.  

Door de uitbreiding van de oostelijke randweg kan het middendeel 

van de N207 worden afgewaardeerd en versmald, waardoor ruimte 

vrijkomt voor een breder en daarmee veiliger (snel-)fietsverbinding. 

 

West: Alternatieve N209 

In het gebied ten westen van de Gouwe is gezocht naar een alterna-

tieve route, waarmee het knelpunt bij Hazerswoude-Dorp kan worden 

gereduceerd. In dit scenario is daarom een ‘alternatieve N209’ voor-

gesteld, die langs de westzijde van het Distributiecentrum en de 

Greenport aantakt op de N11 (op de bestaande aansluiting Leidsche 

Schouw). Dit biedt in de toekomst een kans om aan te sluiten op een 

mogelijke ringweg rondom Alphen. 

 

 Zijde 30 km/u maar wel (Greenport-)vrachtverkeer 

Het verkeer op de Zijde in Boskoop neemt in dit scenario af, en wordt 

heringericht als 30 km/u-gebied. Deze route blijft echter wel toege-

staan voor vrachtverkeer, dat tussen het oosten en westen van de 

Greenport heen en weer zal moeten rijden. Mede daarom zal er een 

spitssluiting van de hefbruggen van kracht zijn voor de beroepsvaart 

en de recreatievaart. 

 Gouwe 

In dit scenario wordt de Gouwe zo veilig mogelijk ingericht binnen 

haar afwijkende en beperkte profiel. Dit is conform Scenario 1.  

 

 Recreatievaart 

Ook hier is voor de kleinere pleziervaart een alternatief recreatief 

tracé voorgesteld. Hier zijn de boten op het meest noordelijke deel 

wel toegestaan op de Gouwe, maar verlaten deze oostwaarts vóór 

het Nauw van Boskoop. 
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4 Afwegingskader  

Om (in een aantal stappen) te kunnen komen tot een voorkeurssce-

nario, wordt een afwegingskader gehanteerd. Dat kader omvat een 

aantal criteria waarop de scenario’s worden beoordeeld en een aan-

tal criteria waaraan de scenario’s worden getoetst. Het verschil tus-

sen beide sets criteria is dat het er bij de beoordelingscriteria geke-

ken wordt naar het scenario dat ‘het beste scoort’. Bij de toetsingscri-

teria gaat het er in hoofdzaak om gaat dat er geen negatieve of be-

lemmerende effecten optreden. Daarnaast is gekeken naar meekop-

pelkansen. 

 

Tabel 4.1: Scheiding tussen beoordelings- en toetsingscriteria 

Beoordelingscriteria Toetsingscriteria 

Bereikbaarheid (via weg en water) 

Veiligheid (weg en water) 

Economie 

Leefbaarheid 

Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

(Draagvlak) 

Technische uitvoerbaarheid 

Kosten 

Ruimtelijke kwaliteit (incl land-

schappelijke kwaliteit) 

Duurzaamheid 

Bodemdaling 

Waterkwaliteit 

Recreatie 

Energie 

*) 
*): In fase 2 van de studie zal in de nader te bestuderen scenario’s ook aandacht wor-

den besteed aan een klimaatstress-test. 

 

4.1 Alle criteria beschouwd 

In de hoofdstukken 5 en 6 worden de effecten van de scenario’s be-

schouwd aan de hand van de beoordelingscriteria. Hoofdstuk 5 gaat 

daarbij specifiek in op alle verkeers- en bereikbaarheids-aspecten.  

In hoofdstuk 6 worden de overige beoordelingsaspecten behandeld. 

Hoofdstuk 7 toetst de scenario’s aan de toetsingscriteria. Aan het 

einde van elk hoofdstuk in een samenvattend overzicht opgenomen. 

Hoofdstuk 8 tot slot geeft het totaaloverzicht van het afwegingskader. 

Dit afwegingskadertabel stemt op hoofdlijnen overeen met de criteria 

die hiernaast genoemd zijn, maar treedt her en der in meer detail.  

4.2 Uitwerking van de criteria op hoofdlijnen 

Tabel 4.2: Uitwerking beoordelingscriteria 

Criterium Aspecten 

Bereikbaarheid weg Verbetering doorstroming: Reistijdwinst net-

werk 

Verandering intensiteiten op knelpuntlocaties 

Mate waarin knelpunten worden opgelost of 

verbeterd 

Mogelijkheid afwaarderen N207 

Bereikbaarheid Vaarweg Vlotte doorvaart beroepsvaart 

Ontheffing Gouwenaar 

Vlotte doorvaart pleziervaart 

Netwerk 

Veiligheid Veiligheid beroepsvaart 

Veiligheid pleziervaart 

Verkeersveiligheid 

Leefbaarheid Kwaliteit leefmilieu in de kernen  

Geluid, lucht, lokaal verkeer 

Aantrekkelijkheid leefomgeving 

Draagvlak Mate waarin scenario wordt gesteund door 

betrokken stakeholders 

Technische uitvoerbaar-

heid 

Tijdrovende procedures 

Technische complexiteit 

Realisatietermijn 

Kosten In euro’s prijspeil 2018 
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5 Bereikbaarheidseffecten van de scena-

rio’s 

In dit hoofdstuk worden de effecten van de vijf scenario’s geanaly-

seerd voor het wegverkeer en voor de vaarweg. Eerst volgen de al-

gemene uitgangspunten voor de effectbepaling, daarna worden de 

effecten per scenario toegelicht. 

5.1 Uitgangspunten voor wegverkeer  

Voor het bepalen van de effecten van de scenario’s voor het wegver-

keer is een mesoscopisch verkeersmodel gebruikt. Hiervoor is een 

aantal kaders gehanteerd: 

- Het Regionaal Verkeersmodel Midden Holland (RVMH) (versie 

3.0) is als basis gebruikt; 

- Voor het studiegebied is een mesoscopisch verkeersmodel opge-

steld. Het studiegebied is grofweg het gebied tussen N209, N11, 

A12, Moordrechtboog, zie Error! Reference source not found.; 

- Met het mesoscopisch verkeersmodel zijn effecten door aanpas-

singen aan wegen en kruisingen zichtbaar. Daarnaast zijn effec-

ten van ‘dynamische elementen’, zoals een gesloten spoorweg-

overgang en een geopende brug zichtbaar; 

- De spoorwegovergang in de Zijde in Boskoop, de hefbrug Bos-

koop, hefbrug Waddinxveen, Amaliabrug en Coenecoopbrug zijn 

in het model opgenomen; 

- Bij de analyse van de effecten zijn de vijf scenario’s vergeleken 

met de referentiesituatie. Het gaat dan om de toe- of afname van 

het verkeer. De referentiesituatie is overgenomen uit het RVMH 

3.0, waarbij ‘maatregelenpakket Robuust X’ in Hazerswoude – 

Dorp is toegevoegd; 

- De analyse heeft betrekking op motorvoertuigen. Dat is de som 

van de personenauto’s en het vrachtverkeerkeer; 

- De analyse heeft betrekking op 2030; 

- In het verkeersmodel zijn de ochtend- en avondspits gemodel-

leerd. Bij de analyse is een gemiddelde gebruikt van beide spits-

perioden. 

- In het model wordt gebruik gemaakt van vertrekprofielen voor het 

verkeer. Deze zijn gebaseerd op tellingen van de provincie Zuid-

Holland, gemeente Alphen a/d Rijn en gegevens van Rijkswater-

staat. Hiervan zijn vertrekprofielen voor de gemeentelijke, provin-

ciale en Rijkswegen afgeleid. 

5.2 Indicatoren 

Bij de analyse zijn de effecten puntsgewijs geschreven. Hierbij is op 

een aantal knelpunten gefocust: 

- Leefbaarheid kernen:  

o Boskoop: Hierbij is gekeken naar het aantal motorvoertuigen 

op de Hefbrug. Deze intensiteiten hebben een grote relatie 

met de Zijde aan de oostzijde van Boskoop. Tevens is geke-

ken naar intensiteiten de Zijde aan de westzijde in Boskoop; 

o Waddinxveen: Hierbij is gekeken naar het aantal motorvoer-

tuigen op de hefbrug. Deze intensiteiten hebben een grote 

relatie met de Kerkweg-Oost. Tevens is gekeken naar de an-

dere invalswegen in Waddinxveen, namelijk de Kanaaldijk, 

Beijerincklaan en (verlengde) Beethovenlaan; 

o Hazerswoude-Dorp: Hierbij is gekeken naar het aantal motor-

voertuigen direct ten zuiden van de kruising N209 met de 

Dorpstraat en op de N209 net ten zuiden van de N11. 

- N207: Er is onderscheid gemaakt naar vier locaties op het tracé 

tussen Alphen aan den Rijn en Gouda:  

o Ten zuiden van de aansluiting op de N11; 

o Ten noorden van de Hefbrug Boskoop; 

o Ten noorden van de Hefbrug Waddinxveen; 

o Ten noorden van de aansluiting N452. 

- Overige locaties: 

o Oostelijke Randweg Boskoop (middelste deel) 

o N11 ten westen van de aansluiting N207 

o Hoogeveenseweg, tussen N209 en Verlengde Bentwoudlaan 
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- Specifieke effecten per scenario; 

- Per scenario worden een of meerdere conclusies getrokken.  

 

Aan het einde van dit hoofdstuk is een tabel opgenomen waarin alle 

toe- en afnames in één oogopslag zichtbaar zijn. Aanvullend zijn 

hierin ook de Verlengde Bentwoudlaan en de N11 opgenomen. Meer 

(detailresultaten zijn beschikbaar in de aparte Verkeersrapportage 

(deel E). 

5.3 Uitgangspunten voor vaarweg 

Huidige situatie en toekomstige ontwikkelingen 

Opmerking: In de fact sheets ‘Beroepsvaart op De Gouwe’ en ‘Recre-

atievaart op De Gouwe’ in Bijlagerapport deel F zijn de huidige situa-

tie en toekomstige ontwikkelingen op de Gouwe beschreven.  

 

Beroepsvaart 

De Gouwe vormt een belangrijke vaarwegverbinding op de as Alphen 

a/d Rijn – Rotterdam. Er is met name bestemmingsscheepvaartver-

keer vanaf het Alpherium (containers), en beperkt doorgaand 

scheepverkeer (zand- en bouwmaterialen). Bij Gouda zijn enkele be-

drijven met de overslag van goederen vanaf het water. Tussen 

Gouda en Alpherium vindt geen overslag plaats. De Gouwe is onder-

deel van de ‘Staande Mastroute’, en vormt de enige noord-zuidverb-

inding voor bijzonder transport.  

 

Lichte groei verwacht 

Verwacht wordt dat de beroepsvaart komende jaren licht groeit. 

In bijlage 3 van ‘Informatie scheepvaart’ zijn de grafieken van het hui-

dige goederenvervoer en de toekomstverwachting toegevoegd. Voor 

het containervervoer wordt een lichte toename voorzien, maar door 

het gebruik van grotere schepen (meer containers per schip), en het 

efficiënter gebruik van de schepen (minder lege containers), zal het 

aantal schepen niet sterk toenemen. De verwachting van bouwmate-

rialen is dat deze in de toekomst beperkt zullen toenemen.  

 
Figuur 5.1: Huidige en toekomstige scheepvaart over de Gouwe, weergegeven op ba-

sis van bekende gegevens van scheepspassages door de Julianasluis. Zie voor een 

grotere weergave van deze figuur in Bijlage F 

 

Recreatievaart 

De Gouwe is onderdeel van de Staande Mastroute, en wordt veel ge-

bruikt door diverse soorten recreatievaart. Daarbij toont het gebruik 

van de vaarweg door de recreatievaart een sterke seizoensvariatie: 

In de maanden april t/m september is er veel doorgaande recreatie-

vaart (bestaande uit de staande-masten en motorboten) op de 

Gouwe vanaf de Hollandse IJssel naar de Oude Rijn. Langs de 

Gouwe zijn beperkte mogelijkheden voor afmeren voor de recreatie-

vaart (met beperkt economisch effect voor regio). 

 

Knelpunten voor de scheepvaart 

Als het gaat om de capaciteit van de vaarweg, dan is die voldoende 

in de huidige en toekomstige situatie, en deze vormt dan ook geen di-

rect knelpunt. Vanuit de thema’s ‘veiligheid’ en ‘vlotheid’ zijn er wel 

enkele knelpunten waarvoor maatregelen zijn gedefinieerd in de sce-

nario’s. De volgende knelpunten zijn gedefinieerd: 

- In de huidige situatie worden de oeverconstructies te zwaar be-

last. Wel is een deel van deze oeverconstructies recent (of wordt 

deze momenteel) vervangen. Ook de oeverconstructies zullen 

geschikt gemaakt gaan worden voor de hogere belasting. Op 

welke locatie ze geplaatst gaan worden, hangt van deze studie 

af; 

- De Gouwe voldoet strikt genomen niet aan de afmetingen van 

een ‘CEMT IV-klasse vaarweg’, zoals gedefinieerd in de richtlijn 
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vaarwegen. Specifiek voor het varen met De Gouwenaar op de 

Gouwe is een ontheffing nodig; 

- De vlotheid en betrouwbaarheid van de Gouwe wordt belemmerd 

door de hefbruggen, de (spoor-)brugonderdoorgangen op de 

Gouwe en door de Algerabrug in de Hollandse IJssel; 

- De veiligheid wordt beperkt door het Nauw van Boskoop en de 

corridor Coenecoopbrug / Amaliabrug / A12 – aquaduct; 

- Er is een spanningsveld tussen beroepsvaart en kleine recreatie-

vaart. 
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5.4 Scenario 1: Optimalisatie 

5.4.1 Effecten Wegverkeer  

In dit scenario wordt geen nieuwe infrastructuur aangelegd, behalve 

de verbreding van de A20. De routekeuze en daarmee de intensitei-

ten op de diverse wegen verandert nauwelijks; 

 

Zie figuur 5.2. De doorstroming in het gebied verbetert enigszins, 

vooral door de capaciteitsvergroting van de A20. Ook ter plaatse van 

de aansluiting draagt die bij aan verbetering van de doorstroming, 

vooral tijdens de ochtendspits in de richting van Rotterdam; 

Tevens dragen de spitssluitingen van de hefbruggen in Boskoop en 

Waddinxveen bij aan een verbetering van de doorstroming; die heb-

ben voor het autoverkeer een positief effect op wachttijden bij de hef-

bruggen. 

 

Conclusie: 

- Het verkeer wordt enigszins sneller afgewikkeld. De verbreding 

van de A20 heeft hier een goed aandeel in. Hoe omvangrijk ver-

eist apart onderzoek. De snellere afwikkeling is vooral zichtbaar 

op de A20 richting Rotterdam en tevens bij de hefbruggen in 

Waddinxveen en Boskoop. Het verkeer kiest hierbij geen andere 

routes. Uitzondering hierop is het verkeer met herkomsten en be-

stemmingen rond de aansluiting A20. Dit verkeer verplaatst van 

wegen rondom de A20, naar de A20 toe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.1 Wegverkeerseffecten scenario 1 

 

Toenames van meer dan 15%; 

Toenames tussen 5 en 15% 

Veranderingen tussen de -5% en 5%; 

Afnames tussen 5 en 15%; 

Afname van meer dan 15%.  
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5.4.2 Effecten vaarweg 

Het doel van dit scenario is het zo goed mogelijk benutten van de be-

staande en geplande infrastructuur (harde plannen).  

Voor de vaarweg betekent dit een zo veilig mogelijke Gouwe binnen 

haar afwijkende en beperkte profiel (maatregel V1) en een spitsslui-

ting van de bruggen (07.00-09.00 en 16.00-18.00) (O1)6 voor zowel 

beroeps- als recreatievaart. 

5.4.2.1 Beroepsvaart 

Veiligheid 

De Gouwe zal op een aantal punten verbreed worden en in zijn ge-

heel verdiept. Toch zal ook dan de vaarweg nog niet voldoen aan de 

normen voor de fysieke afmetingen op basis van CEMT IV-klasse. 

De verdieping en waar mogelijk verbreding zorgt wel voor een verbe-

tering t.o.v. de huidige situatie. Hierdoor verbetert de veiligheid voor 

de scheepvaart.  

 

Naast de maatregelen voor vergroting van het doorvaartprofiel omvat 

dit scenario een pakket niet-fysieke maatregelen om de veiligheid op 

de Gouwe te vergroten. Het gaat daarbij om maatregelen als snel-

heidsbeperkingen, het instellen van enkelstrooks vaarwegverkeer, 

het plaatsen van waarschuwings- en verkeersborden, dynamisch ver-

keersmanagement/ centrale brugbediening. Voor het verbeteren van 

de informatievoorziening ontwikkelt de provincie een App met brug-

openingen voor schepen op de vaarweg.  

 

De bruggen op de Gouwe worden centraal bediend vanaf bedie-

ningscentrum Steekterpoort. Centrale bediening heeft voordelen: De 

schepen kunnen op een vaartraject worden gevolgd, waardoor de be-

diening van de bruggen beter op elkaar kan worden afgestemd. 

Daarmee wordt zowel de veiligheid als de doorstroming van het weg- 

en waterverkeer bevorderd. 

                                                      
6 In de sessie van 5 september zijn de resultaten van een spitssluiting voor zowel be-
roeps- als recreatievaart gepresenteerd. De provincie heeft gevraagd ook inzichtelijk te 

Deze maatregelen rond het gebruik van de Gouwe zijn gezien het te 

krappe breedteprofiel zeer urgent nodig. De provincie is de afgelopen 

jaren al druk bezig met het uitvoeren van dit soort maatregelen. De 

veiligheid op de Gouwe verbetert met deze maatregelen. 

 

Ontheffing Gouwenaar 

De maatregelen voor de vaarweg in dit scenario vergroten de kans 

dat de Gouwenaar zonder ontheffing kan gaan varen. 

 

Op dit moment vaart een deel van de containerschepen “De Gouwe-

naren” met een ontheffing, omdat de breedte van deze schepen van 

10,5 m groter is dan het toegestane scheepsbreedte op de Gouwe. 

Tot nu toe wordt jaarlijks een ontheffing verleend, echter dit heeft een 

tijdelijk karakter en biedt geen operationele zekerheid. Het is dus 

wenselijk om zonder ontheffing te varen met deze containerschepen.   

 

Zoals hierboven is beschreven neemt de veiligheid op de Gouwe toe 

door de maatregelen in dit scenario. Ook in de nieuwe situatie wordt 

afgeweken van de richtlijnen vaarwegen en dus blijft een afmetingen-

besluit van de provincie noodzakelijk. Om een afmetingenbesluit te 

kunnen nemen is een oordeel van experts en vaarwegbeheerder no-

dig dat de veiligheid in de nieuwe situatie voldoende is. Zij zouden 

kunnen vaststellen dat het bevaren van de Gouwe met o.a. de pas-

sage van het Nauw van Boskoop, de corridor Coenecoopbrug, 

Gouwe-aquaduct en Amaliabrug met de Gouwenaar met bepaalde 

veiligheidsmaatregelen acceptabel is.  

 

Vlotte doorvaart 

Het maatregelenpakket V1 (bestaande situatie handhaven) dat geldt 

voor alle scenario’s heeft naast de veiligheid ook invloed op vlotte 

doorvaart.  

 

maken wat het effect is als alleen een spitssluiting voor recreatievaart wordt doorge-
voerd. Dit is in deze versie nog niet gedaan. 
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Het dynamisch verkeersmanagement/vaarwegmanagement7 waaron-

der de centrale brugbediening heeft ook een positieve invloed op de 

capaciteit en betrouwbaarheid van de vaarweg. De ‘blauwe golf’ zorgt 

ervoor dat de beroepsvaart door kan varen op de Gouwe (zie figuur 

5.3 voor het aantal openingen per uur). Naast de openingstijden van 

de bruggen op de Gouwe, zijn ook de openingstijden van de overige 

bruggen naar Rotterdam van belang, en dan met name de Al-

gerabrug bij Krimpen aan de IJssel. De provincie is in overleg met 

Rijkswaterstaat over ruimere openingstijden voor deze brug (fase 2 

van deze studie behoeft detailonderzoek naar de optimalisatie van de 

brugtijden van de hele keten naar de Rotterdamse haven waaronder 

de Algerabrug). Recreatievaart wordt geclusterd indien mogelijk. De 

provincie heeft verschillende meetnetwerken en verzamelt data over 

het gebruik van de vaarwegen waarmee de informatievoorziening/be-

trouwbaarheid van de vaarweg verbeterd wordt.  

 
Dit scenario bevat een spitssluiting van de hefbruggen (maatregel 

O1) voor beroeps- en recreatievaart. Hierbij gaat de hefbrug niet 

open voor scheepvaartverkeer tussen 07.00-09.00 en 16.00-18.00. 

 

Deze spitsluiting heeft zowel een negatief effect op de beroepsvaart 

als op de recreatievaart. De invloed voor de recreatievaart van de 

spitssluiting is beperkt. Voor de beroepsvaart is deze groter. Door het 

grote aantal bruggen op de Gouwe en de beperkte openingstijden van 

de Gouwespoorbrug en de Algerabrug in de Hollandsche IJssel, is de 

flexibiliteit om de Gouwe in de huidige situatie al beperkt. Een spits-

sluiting heeft op de flexibiliteit een negatief effect.  

 

                                                      
7 Vaarwegmanagement betreft alle maatregelen waarmee de doorstroming op de 

vaarweg en bij de bruggen wordt bevorderd waardoor minder brugopeningen nodig zijn 
of van kortere duur zijn 

 
Figuur 5.3: Gemiddeld aantal openingen van hefbrug Waddinxveen over de dag [Bron: 
COBALT-data 2014 voor hefbrug Waddinxveen] 

 

Uit een studie van Buck uit 2014 is gebleken dat het invoeren van een 

spitssluiting voor de beroepsvaart leidt tot 560 extra scheepsbewegin-

gen per jaar van containerschepen en bulkschepen door efficiëntiever-

lies door het niet in de spits varen. 

 

Voor de binnenvaart blijkt dat 23% van de schepen de Julianasluis 

passeert tussen 7 en 9 uur en 16 en 18 uur.   

 

De Gouwsespoorbrug heeft openingstijden volgens een vast 

schema8. Op dit moment gaat de brug 9 keer per dag open gedu-

rende 5 minuten. Figuur 5.4 presenteert het gemiddeld aantal 

scheepspassages bij de Julianasluis in 2017 voor binnenvaart. In de 

grafiek zijn het begin en eind van de spitssluitingen aangegeven met 

verticale blauwe onderbroken lijnen en de openingstijden van de 

Gouwsespoorbrug zijn aangegeven met groene stippen.  

 
8 Bedieningstijden van sluizen en bruggen, Augustus 2018, Rijkswaterstaat 
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Figuur 5.4: Gemiddeld aantal scheepspassages Julianasluis binnenvaart in 2017 

(rood) met spitssluitingen (blauwe lijnen) en openingsschema Gouwsespoorbrug 

(groene stippen) weergegeven [Bron: RHDHV-analyse van telgegevens Provincie 

Zuid-Holland] 

 

Om aanvullende wachttijden te voorkomen wordt het aanbevolen om 

de tijden van de spitssluitingen nader te optimaliseren ten opzichte 

van de bedieningstijden van de Gouwsespoorbrug. Wanneer een bin-

nenvaartschip immers de spoorbrug gepasseerd heeft en hierna als-

nog moet wachten op een spitssluiting of vice versa, loopt het schip 

vertraging op. De combinatie van beperkte openingstijden van de 

Gouwsespoorbrug en spitssluitingen van de overige bruggen bete-

kent namelijk dat de binnenvaart buiten de huidige conventionele tij-

den zal moeten gaan varen. 

 

5.4.2.2 Recreatievaart 

Veiligheid / netwerk: Sloepenroute 

Het scenario 1: Optimalisatie bevat maatregel V2(a) bestaande uit 

het promoten van een alternatieve vaarroute voor sloepen/kleinere 

motorboten van de Hollandse IJssel naar de Oude Rijn ten oosten 

van de Reeuwijkse plassen via Dubbele Wiericke. De maximaal toe-

gestane schepenafmetingen zijn: lengte = 19m * breedte = 4m * diep-

gang = 1.8m. In dit scenario blijven sloepen toegestaan op de 

Gouwe, maar wordt de alternatieve route gepromoot.  

 

Er zal daardoor minder kleine recreatievaart over de Gouwe varen, 

maar door de grote lengte van de omvaarroute (27km versus 15km 

over de Gouwe) zal dit effect beperkt zijn. De veiligheid op de Gouwe 

wordt daarbij enigszins verbeterd, maar niet significant. 

 

Vlotte doorvaart 

Dit scenario bevat een spitssluiting van de hefbruggen (maatregel 

O1) voor beroeps- en recreatievaart. Hierbij gaat de hefbrug niet 

open voor scheepvaartverkeer tussen 07.00-09.00 en 16.00-18.00. 

 

Deze spitsluiting heeft zowel een negatief effect op de beroepsvaart 

als op de recreatievaart. De invloed voor de recreatievaart van de 

spitssluiting is negatief, maar beperkt doordat het grootste deel van 

de recreatievaart buiten de spits passeert. 
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Figuur 5.5: Gemiddeld aantal scheepspassages Julianasluis recreatievaart 

september 2017 [Bron: RHDHV-analyse van telgegevens Provincie Zuid-Hol-

land] 

 

Bovenstaande figuur 5.5 geeft de gemiddelde scheepspassages bij 

de Julianasluis voor de recreatievaart in september 2017. In het alge-

meen vindt de recreatievaart hoofdzakelijk in de zomermaanden 

plaats. Uit een analyse van data van de Julianasluis van 2017 blijkt 

dat 13% van de recreatievaart de sluis passeert tussen 7 en 9 uur en 

16 en 18 uur. Op basis van deze informatie lijkt de invloed voor de re-

creatievaart van de spitssluiting beperkt.  

 

Een studie van Buck uit 2014 heeft het reistijdverlies voor recreatie-

schepen (250 schepen per jaar met 1 uur vertraging) bepaald en con-

cludeert dat gedurende het jaar dit meevalt, maar in de zomermaan-

den wel kan oplopen. Belangrijk is dat er voldoende voorzieningen 

zijn voor wachtende schepen. Ook zal handhaving nodig zijn om te 

voorkomen dat recreatieschepen meevaren met beroepsvaart (in het 

geval dat alleen de beroepsvaart in de spits mag blijven varen).  

 

  



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

7 februari 2019 BG1636T&PRP1808271722 41/68 

 

5.5 Scenario 2: Sterke Gouwe 

5.5.1 Effecten wegverkeer 

Door de directe verbinding tussen de N11 en de A12 bij Bodegraven 

ontstaat een alternatieve route voor verkeer tussen Alphen aan den 

Rijn en Gouda. Voorheen reed dit verkeer via de N207, nu is een 

route via de N11 en A12 sneller; 

Door het plaatsen van twee knippen in de N207 wordt de N207 alleen 

nog gebruikt door verkeer met een herkomst of bestemming in de di-

recte omgeving van de N207.  

 

Het realiseren van de verbinding tussen de N11 en A12, en het knip-

pen van de N207, hebben effecten op de verdeling van het verkeer 

(zie figuur 5.3): 

- Er is een afname van het verkeer op de N207 te zien, van tussen 

65% en 100%. Deze afname is voldoende om de N207 tussen 

Gouda en Alphen aan den Rijn af te waarderen en in te richten 

als een erftoegangsweg; 

- Ook op de N11 is het effect van de nieuwe verbinding tussen de 

N11 en A12 en het knippen van de N207 zichtbaar. Het verkeer 

op de N11 neemt toe met 20%. Dit heeft vooral een negatief ef-

fect op de doorstroming bij de toerit van de N11 op de A12; 

- Er is een afname van het verkeer op de hefbruggen te zien (17% 

bij hefbrug Boskoop en 45% bij de hefbrug Waddinxveen). Dit 

komt vooral door de knippen in de N207 tussen Boskoop en de 

N11, en tussen Waddinxveen en de A12. Dit verkeer verplaatst 

zich voor een deel naar de ontsluitingswegen aan de westzijde 

van Waddinxveen en Boskoop.  

- Er is voornamelijk een behoorlijke toename op het zuidelijke deel 

van de interne ontsluitingsstructuur van Waddinxveen (Dreef, Es-

doornlaan) de Kanaaldijk (toename verkeer met 62%), en de 

Coenecoopbrug. 

- De maatregelen hebben een negatief effect in de kern van Ha-

zerswoude-Dorp; het spitsverkeer neemt hier met 12% toe; 

- Over het geheel neemt de doorstroming toe (minder voertuigver-

liesuren), maar neemt het aantal voertuigkilometers ook toe. Dit 

komt onder andere doordat verkeer dat via de N207 reed, en nu 

via de verbinding tussen de N11 en A12, meer kilometers moet 

afleggen, maar hierbij minder vertraging ondervindt. Tevens zor-

gen de knippen op de N207 voor extra voertuigkilometers. 

 

 

Figuur 5.2 Wegverkeerseffecten Scenario 2 

 

Toenames van meer dan 15%; 

Toenames tussen 5 en 15% 

Veranderingen tussen de -5% en 5%; 

Afnames tussen 5 en 15%; 

Afname van meer dan 15%.  
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Conclusie:  

Het verkeer over de N207 neemt sterk af. Deze weg kan worden af-

gewaardeerd. Dit gaat echter ten koste van de leefbaarheid in Ha-

zerswoude-Dorp en voornamelijk de Kanaaldijk in Waddinxveen, 

door een toename van het verkeer in deze kern. Daarnaast wordt het 

drukker op de N11. 

5.5.2 Effecten vaarweg 

Het doel van dit scenario is het volop ruimte geven aan de beroeps-
vaart op de Gouwe. Voor de vaarweg betekent dat het extra verbre-
den en verdiepen van de vaarweg en het oplossen van het knelpunt 
Coenecoop door vervangen/verbeteren brug op huidige locatie. 
 

5.5.2.1 Beroepsvaart 

Veiligheid  

In dit scenario wordt de Gouwe verbreed tot een krap profiel dat hoort 

bij de richtlijnen vaarwegen conform CEMT Va. Met uitzondering van 

het Nauw van Boskoop dat enkelstrooks blijft. Het verbreden van de 

vaarweg maakt de vaarweg veiliger. Het oplossen van het knelpunt 

van de Coenecoopbrug (voldoende breedte en betere zichtlijnen) 

zorgt ervoor dat ook hier de situatie veiliger wordt.  

 

Ontheffing Gouwenaar 

Doordat de Gouwe aan de richtlijnen voor de vaarwegen gaat vol-

doen, kan de Gouwenaar zonder ontheffing varen.  

 

Vlotte doorvaart 

De hefbruggen openen indien gewenst voor scheepvaart conform de 

huidige situatie. De situatie ter hoogte van de Coenecoop is verbe-

terd en daardoor wordt de doorvaart daar ter plekke vlotter. 

 

                                                      
9 Dit tracé is één van de onderzochte trajecten van project Rondje Rijn-IJssel waarvan 
fase 2 (capaciteitsanalyse, potentieel-analyse, kostenraming en financieringsmoglijk-
heden) in 2018 gestart is. 

5.5.2.2 Recreatievaart 

Veiligheid / netwerk: Sloepenroute 

Het scenario 2: Sterke Gouwe bevat maatregel V2(b) bestaande uit 

de aanleg van de alternatieve sloepenroute: vanaf de Hollandse IJs-

sel, via Reeuwijkse plassen, langs Bodegraven, naar de Oude Rijn9. 

In dit scenario geldt een sloepenverbod op de Gouwe, omdat er een 

goede alternatieve sloepenroute beschikbaar is.  

 

De veiligheid verbetert enerzijds doordat de Gouwe breder en dieper 

is, maar ook door de afwezigheid van sloepen op de Gouwe.  

 

Met een lengte van 20km is de alternatieve route iets langer dan over 

de Gouwe (15km), maar de route is wel veel veiliger en met een ho-

gere omgevingswaarde. Het is een toevoeging op het bestaande net-

werk en verbindt ook de Reeuwijkse Plassen beter met het omlig-

gende vaarwegennetwerk. 

 

De regio Midden-Holland en gemeente Bodegraven-Reeuwijk laten 

eind 2018 een netwerktoets uitvoeren en de maatschappelijke haal-

baarheid van deze route onderzoeken. Er zijn meekoppelkansen met 

betrekking tot de eventuele aanleg van een Bodegravenboog.  
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5.6 Scenario 3: Oeververbinding - Noord 

5.6.1 Effecten wegverkeer 

In figuur 5.4 zijn de effecten zichtbaar gemaakt. De nieuwe verbin-

ding met een aquaduct is een alternatief voor verkeer dat nu door 

Boskoop (Zijde en Hefbrug) rijdt. Hier neemt het verkeer dan ook af 

met 36% bij de Hefbrug en 9% op de Zijde aan de westkant van Bos-

koop. 

 

Ook voor een deel van het verkeer dat door Hazerswoude-Dorp rijdt 

is de nieuwe verbinding een goed alternatief. In Hazerswoude-Dorp 

neemt het verkeer namelijk af met 10%. 

 

In Waddinxveen is de afname beperkt met slechts 3% ter hoogte van 

de hefbrug. Ook op de andere ontsluitingswegen is er bijna geen toe- 

of afname van het verkeer te zien. 

 

Net als in Scenario 2 is er een effect van de directe verbinding tussen 

de N11 en de A12 bij Bodegraven. De afname op de N207 is onge-

veer 20%. Alleen ten noorden van aansluiting van de nieuwe verbin-

ding is er slechts een afname van 10%.  

 

In dit scenario is de afname op de N207 te beperkt om de weg te 

kunnen afwaarderen naar 60 km/u. 

 

Conclusie:  

- De nieuwe verbinding heeft een positief effect op het verkeer 

door Boskoop en in iets mindere mate voor Hazerswoude-Dorp; 

- In Waddinxveen is er nauwelijks een effect; 

- Verkeer over de N207 neemt af, maar onvoldoende voor afwaar-

deren naar 60 km/u. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.3 Wegverkeerseffecten Scenario 3 

 

Toenames van meer dan 15%; 

Toenames tussen 5 en 15% 

Veranderingen tussen de -5% en 5%; 

Afnames tussen 5 en 15%; 

Afname van meer dan 15%.  
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5.6.2 Effecten vaarweg 

Het doel van dit scenario is het vergroting van de leefbaarheid van 

Boskoop, Waddinxveen en Hazerswoudedorp en het versterken van 

de relatie Oost-West over de Gouwe. 

 

Voor de vaarweg betekent dit een zo veilig mogelijke Gouwe binnen 

haar afwijkende en beperkte profiel (maatregel V1). Dit is conform 

Scenario 1 m.u.v. de spitssluiting voor beroeps- en recreatievaart. 

Door de aanleg van een aquaduct krijgen de hefbruggen een minder 

belangrijke functie voor het wegverkeer. 

 

5.6.2.1 Beroepsvaart 

Veiligheid en ontheffing Gouwenaar 

Net als in Scenario 1 zal door de maatregelen de veiligheid op de 

Gouwe toenemen door de verbreding en de verdieping en de andere 

maatregelen.  

 

De maatregelen voor de vaarweg in dit scenario vergroten de kans 

dat de Gouwenaar zonder ontheffing kan gaan varen. Ook in de 

nieuwe situatie wordt afgeweken van de richtlijnen vaarwegen en dus 

blijft een afmetingenbesluit van de provincie noodzakelijk. Om een af-

metingenbesluit te kunnen nemen is een oordeel van experts en 

vaarwegbeheerder nodig dat de veiligheid in de nieuwe situatie vol-

doende is. 

In eerdere paragraaf is bovenstaande reeds nader uitgewerkt. 

 

Vlotte doorvaart 

De hefbruggen openen indien gewenst voor scheepvaart conform de 

huidige situatie. Door de aanleg van een aquaduct zal er minder ver-

keer over de hefbruggen gaan en zullen de hefbruggen minder cruci-

aal in het wegennetwerk zijn. Het risico op openingsbeperkingen voor 

de scheepvaart in de toekomst neemt af. 

 

5.6.2.2 Recreatievaart 

Veiligheid / netwerk: Sloepenroute 

Scenario 3: Oeverbinding – Noord bevat maatregel V2(c) bestaande 

uit de aanleg van een sloepenroute oostelijk om het Nauw van Bos-

koop heen. In dit scenario blijven sloepen toegestaan op de Gouwe, 

met uitzondering van het Nauw van Boskoop.  

 

In dit scenario wordt enkel het Nauw van Boskoop ontlast waardoor 

de onveilige situaties daar worden vermeden. De omleiding loopt en-

kel rondom Boskoop en is daarmee relatief kort (18km). De meer-

waarde is beperkt: het is geen onderdeel van een doorgaande route. 

Het effect op de veiligheid is ook beperkt: alleen in het Nauw van 

Boskoop zullen minder sloepen varen en daar staat tegenover dat er 

sloepen alsnog de Gouwe op en afvaren bij Otwegwetering en ten 

zuiden van Boskoop. 
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5.7 Scenario 4: Oeververbinding - Midden 

5.7.1 Effecten wegverkeer 

Figuur 5.5 laat de effecten zien voor het wegverkeer.  

- De nieuwe verbinding met het aquaduct direct ten zuiden van 

Boskoop is een alternatief voor verkeer dat nu door Boskoop (via 

Zijde en de hefbrug), en door Waddinxveen (via Kerkweg-Oost 

en hefbrug) rijdt. Bij de hefbrug in Boskoop is hier een afname 

van het verkeer met ruim 40% te zien, en in Waddinxveen bij de 

hefbrug een afname van 32%; 

- Er gaat 15% meer verkeer door dit zuidelijker gelegen aquaduct 

dan door het noordelijke aquaduct uit Scenario 3; 

- De bestaande randweg Boskoop wordt opgewaardeerd naar een 

80 km/u-weg. Om het verkeer tussen Alphen aan den Rijn en 

Boskoop hier overheen te laten rijden, is een knip gemaakt in de 

N207, ten noorden van Boskoop. Hierdoor is een sterke toename 

van het verkeer op de randweg te zien. Hier rijdt in de huidige si-

tuatie weinig verkeer; 

- Door de knip en de hierdoor langere route tussen Boskoop en Al-

phen aan den Rijn, wordt de oostkant van de Gouwe minder aan-

trekkelijk. Hierdoor wordt het drukker op de Verlengde Bentwoud-

laan (+12%) en in Hazerswoude-Dorp (+10%); 

- In Waddinxveen worden de hoofdinvalswegen rustiger, met uit-

zondering van de Kanaaldijk (toename van het verkeer met 7%); 

- Door de directe verbinding tussen de N11 en de A12 bij Bodegra-

ven en de knip ten noorden van Boskoop is er een afname op de 

N207. Het gedeelte met de knip kan anders worden ingericht. Op 

de overige punten is de afname te beperkt om de N207 te kun-

nen afwaarderen naar 60 km/u. 

 

Conclusies: 

- De knip in de N207 zorgt voor een verplaatsing van verkeer van 

de oostzijde naar de westzijde van de Gouwe, dat is negatief 

voor Hazerswoude-Dorp. Als voor (delen van) dit scenario wordt 

gekozen, moet een afdoende oplossing worden gevonden voor 

de leefbaarheid in Hazerswoude-Dorp. 

- Het aquaduct is positief voor de leefbaarheid in de kernen van 

Boskoop en Waddinxveen.  

 

 

Figuur 5.4 Wegverkeerseffecten Scenario 4 

 

Toenames van meer dan 15%; 

Toenames tussen 5 en 15% 

Veranderingen tussen de -5% en 5%; 

Afnames tussen 5 en 15%; 

Afname van meer dan 15%.  
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5.7.2 Effecten vaarweg 

Het doel van dit scenario is net als bij scenario 3 de vergroting van de 

leefbaarheid van Boskoop, Waddinxveen en Hazerswoudedorp en 

het versterken van de relatie Oost-West over de Gouwe. 

 

Voor de vaarweg betekent dit een zo veilig mogelijke Gouwe binnen 

haar afwijkende en beperkte profiel (maatregel V1). Dit is conform 

Scenario 1 m.u.v. de spitssluiting voor beroeps- en recreatievaart. 

Door de aanleg van een aquaduct krijgen de hefbruggen een minder 

belangrijke functie voor het wegverkeer. 

 

5.7.2.1 Beroepsvaart 

Veiligheid en ontheffing Gouwenaar 

Net als in Scenario 1 zal door de maatregelen de veiligheid op de 

Gouwe toenemen door de verbreding en de verdieping en de andere 

maatregelen.  

 

De maatregelen voor de vaarweg in dit scenario vergroten de kans 

dat de Gouwenaar zonder ontheffing kan gaan varen. Ook in de 

nieuwe situatie wordt afgeweken van de richtlijn vaarwegen en dus 

blijft een afmetingenbesluit van de provincie noodzakelijk. Om een af-

metingenbesluit te kunnen nemen is een oordeel van experts en 

vaarwegbeheerder nodig dat de veiligheid in de nieuwe situatie vol-

doende is. 

In eerdere paragraaf is bovenstaande reeds nader uitgewerkt. 

 

Vlotte doorvaart 

De hefbruggen openen indien gewenst voor scheepvaart conform de 

huidige situatie. Door de aanleg van een aquaduct zal er minder ver-

                                                      
10 Dit tracé is één van de onderzochte trajecten van project Rondje Rijn-IJssel waarvan 
fase 2 (capaciteitsanalyse, potentieelanalyse, kostenraming en financieringsmoglijkhe-
den) in 2018 gestart is. 

keer over de hefbruggen gaan en zullen de hefbruggen minder cruci-

aal in netwerk zijn. Het risico op openingsbeperkingen voor de 

scheepvaart in de toekomst neemt af. 

 

5.7.2.2 Recreatievaart 

Veiligheid / netwerk: Sloepenroute 

Scenario 4: Oeverbinding – Midden bevat maatregel V2(d) bestaande 

uit de aanleg van alternatieve sloepenroute ten noorden van Bos-

koop: Vanaf de Hollandse IJssel, via Reeuwijkse plassen, via veen-

weidegebied, ten noorden van Boskoop, via Otweg Wetering, naar 

Oude Rijn ten oosten van Alphen10. In dit scenario geldt een sloepen-

verbod op de gehele Gouwe met uitzondering van een oversteekpunt 

bij de Otwegwetering.  

 

Met een lengte van 27 km is deze route relatief lang, maar hier wordt 

wel een goede Oost-West verbinding gecreëerd. De route is ook veel 

veiliger en heeft een zeer hoge omgevingswaarde. Het oversteken 

van de sloepen van de Gouwe bij Boskoop is een aandachtspunt 

voor de veiligheid. 
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5.8 Scenario 5: Ringwegen 

5.8.1 Effecten wegverkeer 

Zie figuur 5.6.  

- Door de nieuwe verbinding ten oosten van Hazerswoude-Dorp 

(‘Alternatieve N209’) ontstaat er een nieuwe, snelle noord-zuid-

verbinding aan de westkant van de Gouwe. Deze verbinding 

wordt ook aantrekkelijker omdat de N207 wordt geknipt en omge-

legd; 

- De ‘Alternatieve N209’ wordt in dit scenario ongeveer even druk 

als de bestaande N209;  

- De ‘Alternatieve N209’ zorgt voor een forse afname door Hazers-

woude-Dorp, namelijk 35%. Ook voor een deel van het verkeer 

door Boskoop is deze nieuwe verbinding een goed alternatief. Bij 

de hefbrug neemt het verkeer met 37% af. Dat is ongeveer even-

veel als in Scenario 3 met het aquaduct ten noorden van Bos-

koop. Aan de westzijde van Boskoop is er nauwelijks verschil met 

de referentiesituatie. Op de Zijde is er een afname van 1%; 

- Op de Verlengde Bentwoudlaan neemt het verkeer toe: met 32%; 

- De aanpassingen hebben in Waddinxveen een beperkt effect; de 

afname is hier rond de 5% op de verschillende invalswegen. Uit-

zondering hierop is de Verlengde Beethovenlaan, waar het ver-

keer met 32% toeneemt; 

- Door het aanbrengen van een knip in de N207 neemt het verkeer 

op de N207 af. Tussen Waddinxveen en Alphen aan den Rijn is 

de afname ten minste 70%, waarmee de N207 kan worden afge-

waardeerd naar 60 km/u. Tussen Waddinxveen en Gouda is de 

afname met 29% te beperkt voor een dergelijke afwaardering. 

- Door opwaardering van de oostelijke randweg Boskoop naar een 

80 km/u-weg en de knip op de N207, neemt het verkeer op de 

randweg sterk toe. Hier rijdt in de huidige situatie weinig verkeer. 

 

 

 

Figuur 5.5 Wegverkeerseffecten Scenario 5 

 

Toenames van meer dan 15%; 

Toenames tussen 5 en 15% 

Veranderingen tussen de -5% en 5%; 

Afnames tussen 5 en 15%; 

Afname van meer dan 15%.  
 

Conclusie:  

- Verkeer verschuift van de oost- naar de westzijde van de Gouwe; 

- Het verkeer neemt behoorlijk af in de kernen van Boskoop en Ha-

zerswoude-Dorp; 
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- In Waddinxveen is het een beperkt positief effect; 

- De N207 kan gedeeltelijk worden afgewaardeerd. 

5.8.2 Effecten vaarweg 

Het doel van dit scenario is het vergroting van de leefbaarheid van 

Boskoop, Waddinxveen en Hazerswoudedorp. 

Voor de vaarweg betekent dit een zo veilig mogelijke Gouwe binnen 

haar afwijkende en beperkte profiel (maatregel V1) inclusief een 

spitssluiting voor beroeps- en recreatievaart. Het verschil zit in de 

sloepenroute van de Reeuwijkse Plassen naar de Gouwe die onder-

deel uitmaakt van dit scenario. 

 

5.8.2.1 Beroepsvaart 

Veiligheid en ontheffing Gouwenaar 

Net als in Scenario 1 zal door de maatregelen de veiligheid op de 

Gouwe toenemen door de verbreding en de verdieping en de andere 

maatregelen.  

 

De maatregelen voor de vaarweg in dit scenario vergroten de kans 

dat de Gouwenaar zonder ontheffing kan gaan varen. Ook in de 

nieuwe situatie wordt afgeweken van de richtlijnen vaarwegen en dus 

blijft een afmetingenbesluit van de provincie noodzakelijk. Om een af-

metingenbesluit te kunnen nemen is een oordeel van experts en 

vaarwegbeheerder nodig dat de veiligheid in de nieuwe situatie vol-

doende is. 

In eerdere paragraaf is bovenstaande reeds nader uitgewerkt. 

 

Vlotte doorvaart 

Dit scenario bevat een spitssluiting van de hefbruggen (maatregel 

O1) voor beroeps- en recreatievaart. Hierbij gaat de hefbrug niet 

open voor scheepvaartverkeer tussen 07.00-09.00 en 16.00-18.00. 

                                                      
11 Dit tracé is één van de onderzochte trajecten van project Rondje Rijn-IJssel waarvan 
fase 2 (capaciteitsanalyse, potentieelanalyse, kostenraming en financieringsmoglijkhe-
den) in 2018 gestart is. 

 

Deze spitsluiting heeft zowel een negatief effect op de beroepsvaart 

als op de recreatievaart. De invloed voor de recreatievaart van de 

spitssluiting is beperkt. Voor de beroepsvaart is deze groter. Door het 

grote aantal bruggen op de Gouwe en de beperkte openingstijden van 

de Gouwespoorbrug en de Algerabrug in de Hollandsche IJssel, is de 

flexibiliteit om de Gouwe in de huidige situatie al beperkt. Een spits-

sluiting heeft op de flexibiliteit een negatief effect.  

In eerdere paragraaf is bovenstaande reeds nader uitgewerkt. 

 

5.8.2.2 Recreatievaart 

Veiligheid / netwerk: Sloepenroute 

Scenario 5: Oeverbinding – Noord bevat maatregel V2(e) bestaande 

uit de aanleg van een alternatieve sloepenroute: Vanaf de Hollandse 

IJssel, via Reeuwijkse plassen, via veenheidgebied ten noorden van 

Boskoop naar Gouwe11. In dit scenario geldt een sloepenverbod op 

de Gouwe ten zuiden van de Otwegwetering, omdat er een goede al-

ternatieve sloepenroute beschikbaar is. Met een lengte van 22 km is 

deze route iets langer dan over de Gouwe (15 km), maar de route is 

wel veel veiliger en met een hogere omgevingswaarde. Ook zijn er 

meekoppelkansen met betrekking tot de aanleg van de Bodegraven-

boog.  
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5.9 Overzicht effecten wegverkeer alle 

scenario’s 

In tabel 5.10 zijn alle toe- en afnames per scenario weergegeven van 

20 geselecteerde wegvakken.  

 

Onderstaande scores zijn daarbij aangehouden: 

Toenames van meer dan 15% zijn donkerroze gekleurd; 

Toenames tussen 5 en 15% zijn lichtroze gekleurd; 

Veranderingen tussen de -5% en 5% zijn wit gemaakt; 

Afnames tussen 5 en 15% zijn lichtgroen gekleurd; 

Afname van meer dan 15% zijn donkerder groen gekleurd.  

 

In de tabel is kort samengevat het volgende te zien: 

- In alle scenario’s (m.u.v. scenario 1) neemt ten opzichte van de 

referentiesituatie, het aantal voertuigen in meer of mindere mate 

af op de hefbruggen. 

- Dit geldt ook voor het verkeer op de N207.  

- Het verkeer op de N11 bij Bodegraven neemt in scenario 2 t/m 5 

toe. Op de N11 ten westen van de N207 is er weinig verschil te 

zien. 

- Op de overige wegvakken verschilt de toe- of afname van het 

verkeer per scenario. Hierop wordt nader ingegaan in hoofdstuk 

6. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5.10: Toe- en afnames wegverkeer per scenario in procenten (gemiddelde van 

relatieve ontwikkeling in ochtendspits en relatieve ontwikkeling in avondspits) 

 

 

#  Naam wegvak 1 2 3 4 5 

1 Hefbrug Boskoop 0 -17 -36 -42 -37 

2 Hefbrug Waddinxveen 0 -45 -3 -32 -5 

3 N207 ten zuiden Waddinxveen 0 -96 -20 -43 -29 

4 
N207 tussen Boskoop en Wad-

dinxveen 
0 

-68 -21 -58 -80 

5 N207 ten Noorden van Boskoop 0 -100 -26 -100 -100 

6 N207 ten zuiden van N11 0 -71 -9 -67 -73 

7 N11 bij Bodegraven 0 20 6 18 11 

8 Verlengde Bentwoudlaan 0 5 -3 12 32 

9 Moordrechtboog -1 -1 -3 -3 -3 

10 Hazerswoude-Dorp 0 12 -10 10 -35 

11 N209 tussen A12 en Hoogevnswg 0 -3 -4 -4 -3 

12 N209 ten zuiden van N11 0 14 -10 12 -36 

13 N11 ten westen van N207 0 -2 -2 -2 2 

14 N459 0 -27 -33 -27 19 

15 Oostelijke Randweg Boskoop 0 115 -2 384 334 

16 
Hoogeveenseweg tussen N209 en 

Verlengde Bentwoudlaan 

0 7 -10 0 1 

17 
Zijde, direct ten oosten van Ver-

lengde Bentwoudlaan 

-2 1 -9 -21 -1 

18 Verlengde Beethovenlaan 1 6 0 -17 32 

19 Kanaaldijk 0 62 0 7 -2 

20 Beijerincklaan 2 -1 -4 -5 -4 
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5.10 Overzicht effecten scheepvaart 

In tabellen 5.11 en 5.12 zijn de effecten van de scenario’s voor de 

beroeps- en pleziervaart bijeengebracht. De groen gemarkeerde 

cellen duiden op een positief effect, de roze op een ongunstig effect. 

Cellen waar geen verandering optreedt of nog onduidelijk is of een 

effect optreedt zijn wit. 

 

Onderstaande scores zijn daarbij aangehouden: 

- Toenames van meer dan 5% zijn roze gekleurd; 

- Veranderingen tussen de -5% en 5% zijn wit gemaakt; 

- Afnames tussen 5 en 25% zijn lichtgroen gekleurd; 

- Sterke veranderingen (afname van meer dan 25%) zijn 

donkerder groen gekleurd.  

 
 

 

Tabel 5.11: Toe- en afnames vaarverkeer per scenario in procenten 

 

 

 

 

 

 

Scenario 1 2 3 4 5 

Beroepsvaart 

Veiligheid  

Bredere 

Gouwe ver-

groot veilig-

heid 

Sloepen-

verbod ver-

groot 

veiligheid 

Minder 

kleine vaar-

tuigen op 

Gouwe 

Minder 

kleine vaar-

tuigen op 

Gouwe 

Vlotheid 

Spitstijden-

sluiting 

vermindert 

vlotheid 

Verbetering 

doorvaart 

Coenecoop-

brug 

Stremming 

hefbruggen 

voor 

scheepvaart 

neemt af  

Stremming 

hefbruggen 

voor 

scheepvaart 

neemt af 

Spitstijden-

sluiting 

vermindert 

vlotheid 

Gouwenaar 
Evt. zonder 

ontheffing 

Zonder ont-

heffing 

Evt. zonder 

ontheffing 

Evt. zonder 

ontheffing 

Evt. zonder 

ontheffing 

Recreatievaart 

Veiligheid  

Bredere 

Gouwe ver-

groot veilig-

heid 

Minder 

kleine vaar-

tuigen op 

Gouwe 

Minder 

kleine vaar-

tuigen op 

Gouwe 

Minder 

kleine vaar-

tuigen op 

Gouwe 

Vlotheid 

Spitstijden-

sluiting 

vermindert 

vlotheid 

 

Stremming 

hefbruggen 

voor 

scheepvaart 

neemt af 

Stremming 

hefbruggen 

voor 

scheepvaart 

neemt af 

Spitstijden-

sluiting 

vermindert 

vlotheid 

Netwerk  

Nieuwe 

route kleine 

vaartuigen 

Beperkte 

nieuwe 

route kleine 

vaartuigen 

Nieuwe 

route kleine 

vaartuigen 

Nieuwe 

route kleine 

vaartuigen 

Tabel 5.12: Overzicht van de effecten van de scenario’s voor scheepvaart 

 

Locatie / Scenario 1 2 3 4 5 

Kern Boskoop 0 - 3 - 35 - 40 - 37 

Kern Waddinxveen 0 - 4 - 3 - 31 - 6 

Kern Hazerswoude-Dorp -2 - 3 - 8 10 - 42 

N207 (bij N11) 0 - 21 - 10 - 67 - 76 

N207 (noord Boskoop) 0 - 18 - 26 - 100 - 100 

N207 (noord Waddinx-
veen) 

0 - 26 - 21 - 58 - 79 

N207 (bij N452) 0 - 20 - 20 - 42 - 33 

Verlengde Bentwoudlaan 0 0 - 3 13 23 

N11 (bij N459) 5 10 10 24 20 
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6 Overige criteria: Beoordelen en Verge-

lijken  

6.1 Economie 

In het Gouwe (kern-)gebied vormen de Greenport Boskoop en de lo-

gistiek een belangrijke rol in de regionale economie (zie ook Lange 

Termijn verkenning Boskoop e.o., 2017). Voor beide speelt de bereik-

baarheid een belangrijke rol. Bij het criterium economie is gekeken 

naar de te verwachten effecten van de verschillende bereikbaar-

heidsscenario’s op de regionale economie. Bij deze kwalitatieve ver-

gelijking zijn vestigingsklimaat en werkgelegenheid gekozen als indi-

catoren. 

Afname van de congestie en reistijdwinst zijn gunstig voor het vesti-

gingsklimaat. Hieraan wordt bij het criterium bereikbaarheid al aan-

dacht besteed. Om dubbeltelling te voorkomen wordt dit effect hier 

niet opnieuw beschouwd. 

6.1.1 Scenario 1: Optimalisatie 

Dit scenario omvat geen maatregelen die vestigingsklimaat een/of 

werkgelegenheidsomstandigheden wezenlijk beïnvloeden ten op-

zichte van huidige situatie, anders dan reistijdwinst als gevolg van 

een betere doorstroming. 

6.1.2 Scenario 2: Sterke Gouwe 

Dit scenario zet in op het verbeteren van de vaarweg. Dit maakt het 

gebied rond de Gouwe potentieel interessanter voor watergebonden 

bedrijvigheid. Ook voor een groei van het Alpherium is dit scenario 

gunstig. 

De verbetering van de verbinding N11-A12 (maatregel W9) draagt bij 

aan een betere relatie tussen Rotterdam en Alphen aan de Rijn. Dit 

kan positief bijdragen aan vestigingsklimaat en werkgelegenheid. 

De sterke afwaardering van de N207 door deze terug te brengen tot 

alleen voor bestemmingsverkeer, met een smal profiel en een ver-

laagde maximum rijsnelheid snelheid (maatregel W11), is ongunstig 

voor de bedrijvigheid in het kerngebied, vooral aan de oostkant van 

de Gouwe. 

 

De alternatieve sloepenroute kan voor recreatieve ondernemers aan-

trekkelijk zijn om nieuwe initiatieven te ontplooien. 

6.1.3 Scenario 3: Oeververbinding - Noord 

Maatregel O3(a), een nieuw aquaduct ten noorden van Boskoop, 

zorgt voor een scheepvaartonafhankelijke oeververbinding tussen 

beide delen van de Greenport en een ongehinderde verbinding naar 

het hoofdwegennet omdat het aquaduct wordt gecombineerd met 

een ongelijkvloerse spoorwegkruising. Dit is gunstig voor het vesti-

gingsklimaat en maakt de werklocaties van buiten de regio makkelij-

ker bereikbaar. Verkeer tussen het oostelijk en westelijk deel van de 

Greenport Boskoop wordt niet meer gehinderd door openstaande 

bruggen.  

De bouw van dit omvangrijke kunstwerk zal voor een periode zorgen 

voor extra werkgelegenheid. 

 

De betere bereikbaarheid van de bedrijven vanaf het hoofdwegennet, 

die in dit scenario ontstaat, kan ertoe leiden dat de bedrijven makke-

lijker aan personeel (seizoensarbeiders) kunnen komen. Voor de her-

structureringsopgave waar de Greenport voor staat, is een verbete-

ring van de infrastructuur van belang. Hieraan draagt een scenario 

met nieuwe oeververbinding bij. 

 

Uit de verkeersberekeningen blijkt dat de intensiteiten in dit scenario 

op De Zijde fors afnemen. Daardoor verbetert het verblijfsklimaat 

daar hetgeen gunstig is voor de winkels en horeca. 

De alternatieve sloepenroute kan voor recreatieve ondernemers aan-

trekkelijk zijn om nieuwe initiatieven te ontplooien.  
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6.1.4 Scenario 4: Oeververbinding - Midden 

In dit scenario wordt een nieuwe oeververbinding tussen Waddinx-

veen en Boskoop gecombineerd met het verbeteren van de oostelijke 

randweg. Door de ligging van het hier voorgestelde aquaduct cen-

traal in het kerngebied is sprake van een gunstige invloed op het ves-

tigingsklimaat zowel in Boskoop als Waddinxveen.  

Verbetering van de oostelijke randweg Boskoop (W15) is gunstig 

voor de vestigingsomstandigheden aldaar. 

Voor het interne verkeer binnen de Greenport zijn het afwaarderen 

van De Zijde en het aanbrengen van een knip in de N207 ongunstig. 

Ook hier geldt dat de bouw van dit omvangrijke kunstwerk voor een 

periode zal zorgen voor extra werkgelegenheid. 

 

Uit de verkeersberekeningen blijkt dat de intensiteiten in dit scenario 

op De Zijde en Kerkweg Oost fors afnemen. Daardoor verbetert het 

verblijfsklimaat daar hetgeen gunstig is voor de winkels en horeca. 

 

De alternatieve sloepenroute kan voor recreatieve ondernemers aan-

trekkelijk zijn om nieuwe initiatieven te ontplooien. Het verloop van de 

hier voorgestelde route door de Greenport biedt hiervoor extra aan-

knopingspunten en kansen om recreatie en Greenport met elkaar te 

verbinden. 

6.1.5 Scenario 5: Ringwegen 

Dit scenario leidt tot een verschuiving van het verkeer van de oost- 

naar de westkant van de Gouwe. De vestigingsomstandigheden voor 

de bedrijven aan de westkant van Waddinxveen en Boskoop worden 

gunstiger. Maatregel W18, alternatieve N209, zorgt voor een veel be-

tere verbinding voor de westkant naar het noorden (Schiphol, Am-

sterdam). Aan de oostzijde zorgt een verbetering van de oostelijke 

randweg voor een betere aansluiting van dit gebied op het hoofdwe-

gennet. Personeel van buiten zal door deze betere verbindingen het 

gebied makkelijker kunnen bereiken. 

Voor het interne verkeer binnen de Greenport zijn het afwaarderen 

van De Zijde en het aanbrengen van een knip in de N207 ongunstig. 

 

Uit de verkeersberekeningen blijkt dat de intensiteiten in dit scenario 

op De Zijde fors afnemen. Daardoor verbetert het verblijfsklimaat wat 

gunstig is voor de winkels en horeca. 

 

De alternatieve sloepenroute kan voor recreatieve ondernemers aan-

trekkelijk zijn om nieuwe initiatieven te ontplooien. 

6.2 Leefbaarheid 

De ontwikkelde scenario’s dienen niet alleen bij te dragen aan een 

verbetering van de bereikbaarheid in het Gouwegebied ter verster-

king van economie en concurrentiekracht, maar ook ter versterking 

van een aantrekkelijk leefmilieu. De leefbaarheid knelt vooral op 

plaatsen waar het verkeer onvoldoende doorstroomt en/of de intensi-

teiten hoger zijn dan passend is voor de situatie. In de knelpunten-

analyse is gebleken dat dit met name in de kernen Boskoop, Wad-

dinxveen en Hazerswoude-Dorp aan de orde is. Een afname van de 

verkeersdruk leidt tot minder geluidsoverlast, betere luchtkwaliteit en 

oversteekbaarheid. Bij de beoordeling van de leefbaarheid van de 

scenario’s is daarom gekeken naar de verandering van de verkeers-

intensiteiten op De Zijde in Boskoop, De Kerkweg-Oost in Waddinx-

veen en de N209 door Hazerswoude-Dorp. 

 

Nieuwe infrastructuur kan ook een barrièrewerking hebben waardoor 

de leefbaarheid in een gebied afneemt, bijvoorbeeld omdat een ge-

bied ingesloten raakt. In geval maatregelen in een scenario dit effect 

kunnen hebben wordt dit aangegeven.  

 

Ook verkeersveiligheid en ruimtelijke kwaliteit kunnen van invloed zijn 

op de leefbaarheid. Deze aspecten worden echter al afzonderlijk be-

schouwd en daarom hier verder niet meegenomen. 
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Afbeelding 6.1: Filevorming op de N207 bij Waddinxveen na een brugopen-

ing 

6.2.1 Scenario 1: Optimalisatie 

In dit scenario is nauwelijks sprake van een verbetering van de leef-

baarheid in de kernen. Doordat het verkeer beter doorstroomt vooral 

door de verbreding van de A20, is er wel reistijdwinst in het net, maar 

het verkeer kiest geen andere routes. De verandering in de verkeers-

intensiteiten in bij de Zijde, Kerkweg-Oost en N209 is daardoor min-

der dan 5%. 

Het uitgangspunt van dit scenario om geen (grote) infrastructurele in-

grepen te doen, betekent dat geen nieuwe barrières in het gebied 

zullen ontstaan en er ook geen tijdelijke verslechtering van de leef-

baarheid is als gevolg van bouwactiviteiten. 

6.2.2 Scenario 2: Sterke Gouwe 

De leefbaarheid aan de oostkant van de Gouwe verbetert flink door 

de knippen in de N207: minder voertuigen, dus geluid en betere 

luchtkwaliteit. In de kernen van de dorpen zelf ook tot op zekere 

hoogte omdat verkeer niet meer over de bruggen de N207 op kan. 

Maar buiten de dorpsharten verslechtert het: omdat al het verkeer nu 

over de westkant moet wordt het daar juist extra druk en krijgt zelfs 

het lokale wegennet extra verkeer te verwerken.  

Het scenario omvat geen grootschalige ingrepen in het gebied. Dit 

betekent dat er geen nieuwe barrières ontstaan en ook geen sprake 

is van tijdelijke verslechtering van de leefbaarheid als gevolg van 

bouwactiviteiten. 

Nieuwe fiets- en vaarroutes verhogen de recreatieve gebruiksmoge-

lijkheden en daarmee de aantrekkelijkheid van het gebied als leefom-

geving. 

6.2.3 Scenario 3: Oeververbinding-Noord 

De oeververbinding Noord zorgt net als de betere verbinding tussen 

N11 en A12 voor verschuivingen van verkeersstromen. In dit scena-

rio nemen de intensiteiten op de N207, op de Zijde en op de N209 

substantieel af. Op de Zijde in Boskoop is sprake van een daling met 

35% waardoor sprake is van een aanzienlijke verbetering van de 

leefbaarheid. Verwacht wordt dat dit ook tot een belangrijke reductie 

van de hoeveelheid vrachtverkeer door het dorp leidt. 

 

In Hazerswoude-Dorp daalt de verkeersintensiteit met 8%.  

 

De verbetering in Waddinxveen is met een afname van de hoeveel-

heid verkeer op de Kerkweg-Oost van 3% marginaal in dit scenario. 

De aanleg van de noordwestelijke randweg zal ter plaatse een ver-

slechtering van de leefbaarheid met zich mee brengen door afname 

van de milieukwaliteit (geluid en lucht) en toename van de maximum 

snelheid. De randweg en aquaduct zullen als meekoppeleffect ook 

een ongelijkvloerse spoorwegkruising met zich mee brengen omdat 

ProRail geen gelijkvloerse kruisingen meer toestaat. Daarmee wordt 

meteen de spoor-/verkeersveiligheid vergroot. 

 

Bouwactiviteiten van aquaduct en ongelijkvloerse spoorwegkruising 

zullen plaatselijk een tijdelijke verslechtering van de leefbaarheid tot 

gevolg hebben. 
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Nieuwe fiets- en vaarroutes verhogen de recreatieve gebruiksmoge-

lijkheden en daarmee de aantrekkelijkheid van het gebied als leefom-

geving. 

6.2.4 Scenario 4: Oeververbinding-Midden 

Het verschil van dit scenario met scenario 3 is dat de nieuwe oever-

verbinding nu tussen Boskoop en Waddinxveen is gesitueerd. Hier-

door verschuiven de positieve effecten op de leefbaarheid van Ha-

zerswoude-Dorp naar Waddinxveen. Op de Kerkweg-Oost is in sce-

nario 4 sprake van een afname van de verkeersintensiteiten van ruim 

30%, terwijl de intensiteit op de N209 in Hazerszoude-Dorp met 10% 

toeneemt. Dit verslechtert de leefbaarheid aldaar. Voor de Zijde in 

Boskoop verbetert de leefbaarheid nog iets meer dan in scenario 3. 

De uitvoering van de nieuwe oeververbinding in de vorm van een 

aquaduct betekent dat scheepvaart en wegverkeer elkaar niet hinde-

ren, en er centraal in het gebied een onbelemmerde, robuuste oost-

westverbinding ontstaat die zowel vanuit Boskoop als vanuit Wad-

dinxveen goed te gebruiken is. 

 

De oostelijke randweg en aquaduct zullen als meekoppeleffect ook 

een ongelijkvloerse spoorwegkruising met zich mee brengen, omdat 

ProRail geen gelijkvloerse kruisingen meer toestaat. Daarmee wordt 

de spoorveiligheid vergroot. 

 

De verbinding van de Verlengde Bentwoudlaan naar het aquaduct, 

met daarin opgenomen een ongelijkvloerse spoorwegkruising, gaat 

door de noordelijk(st)e rand van het Gouwebos, een uitloop gebied 

voor zowel Boskoop als Waddinxveen. De negatieve effecten hiervan 

voor de leefbaarheid zijn erg afhankelijk van de uitvoering. Technisch 

is het mogelijk het aquaduct en de spoorkruising uit te voeren als een 

lange tunnel, eventueel ook onder het Noordeinde door waardoor de 

negatieve effecten uit oogpunt van leefbaarheid minimaal blijven. 

6.2.5 Scenario 5: Ringwegen 

In dit scenario worden de noord-zuidroutes door het gebied aan de 

oost- en westzijde van Boskoop en Hazerswoude gesitueerd. Daar 

waar het gaat om de aan verkeer gerelateerde leefbaarheidsknelpun-

ten in de dorpen, treedt verbetering op. Op de Kerkweg-Oost in Wad-

dinxveen is dat met 6% een bescheiden verbetering. In Boskoop (na-

bij de hefbrug) en Hazerswoude is sprake van een verbetering van 

35% en meer. Hier zal de luchtkwaliteit verbeteren en de geluidbelas-

ting afnemen. Ook op de N207 is sprake van een afname van het au-

toverkeer, hier is dit  tussen de 32% en 75%. Voor aanwonenden be-

tekent dit een duidelijke verbetering van het leefmilieu. 

Door de nieuwe verkeersstructuur die dit scenario met zich mee-

brengt, verschuiven verkeersbewegingen naar de oost- en westrand 

van de dorpen Boskoop en Waddinxveen. Over het geheel genomen 

betekent dit een verbetering van de leefbaarheid in deze dorpen, 

maar enige afname van de leefbaarheid aan de randen van de dor-

pen. De dorpen raken door deze nieuwe structuur omsloten door 

hoofdontsluitingswegen, waardoor het directe contact met het omrin-

gende landelijke gebied verdwijnt. Dit zullen bewoners mogelijk als 

een negatief effect op hun leefomgeving ervaren. 

De inpassing van de uitbreiding en opwaardering van de oostelijke 

randweg Boskoop is een zeer complexe opgave, gezien de aanwe-

zige bebouwing, uitritten, waterlopen en hoogteverschillen. Het ligt in 

de lijn der verwachtingen dat de realisatie van deze weg plaatselijk 

negatieve effecten op de leefbaarheid met zich mee zal brengen. 

Hetzelfde geldt voor het alternatieve tracé van de N209. 

6.3 Draagvlak 

Aan draagvlak voor oplossingen voor de bereikbaarheidsopgaven in 

het Gouwegebied in vanaf het begin van deze studie aandacht be-

steed. Stakeholders zijn vanaf het begin betrokken bij het project en 

hebben op verschillende momenten en op verschillende manieren in-

breng kunnen leveren en kunnen dat ook nog later in het proces. 
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Een uitgebreid verslag van dit proces is in een afzonderlijke rappor-

tage vastgelegd. 

6.4 Uitvoerbaarheid 

In deze paragraaf wordt gekeken naar een drietal aspecten van de 

uitvoerbaarheid van de onderzochte scenario’s:  

- In hoeverre is er sprake van tijdrovende procedures? 

- Is er sprake van technische complexiteit? 

- Op welke termijn kan het scenario gerealiseerd zijn? 

 

De financiële uitvoerbaarheid speelt ook een belangrijke rol. Hierop 

wordt separaat in de kentallen-kosten-batenanalyse (KKBA) inge-

gaan.  

 

In zijn algemeenheid is er sprake van tijdrovende procedures indien 

er besluitvormingsprocedures moeten worden doorlopen waaraan 

onderzoeksverplichtingen zijn verbonden, zoals m.e.r.-procedures, 

en die inspraak- en beroepsmogelijkheden met zich mee brengen. 

Besluitvorming wordt ook complexer indien het initiatief de bevoegd-

heid van verschillende overheden raakt. De voortvarendheid van de 

besluitvorming is een belangrijke factor als het gaan om de termijn 

waarop het maatregelenpakket van een scenario gerealiseerd kan 

zijn. 

Opgemerkt moet worden dat de planvorming naar verwachting niet 

zal zijn afgerond op het moment van invoering van de nieuwe Omge-

vingswet. Met deze wet wordt onder meer beoogd planprocedures 

sneller te laten verlopen. 

6.4.1 Scenario 1: Optimalisatie 

Vanuit het perspectief van uitvoerbaarheid kenmerkt dit scenario zich 

door het ontbreken van grote ingrijpende maatregelen. Daardoor is 

de technische complexiteit beperkt, is er geen sprake van tijdrovende 

procedures en kan het scenario binnen enkele jaren zijn gereali-

seerd.  

6.4.2 Scenario 2: Sterke Gouwe 

Scenario 2 zet in op een verbetering van de vaarweg door verbreding 

van het profiel naar CEMT-Va. Om hiervoor ruimte te scheppen, 

wordt in dit scenario de N207 afgewaardeerd tot slechts een weg 

voor aanwonenden, in combinatie met een fietspad. Uit de verkeers-

modelberekeningen is gebleken dat door deze maatregel elders (aan 

de westzijde van de Gouwe) knelpunten ontstaan. Hieruit moet wor-

den afgeleid dat dit scenario in deze vorm geen goede oplossing 

biedt voor het wegverkeer. Het scenario vraagt om verder onderzoek 

naar de mogelijkheden en effecten van verdere maatregelen, zodanig 

dat van voldoende verkeersdoorstroming sprake kan zijn. Een en an-

der betekent in ieder geval dat om de Gouwe te verbreden tot een 

veiliger vaarweg, ingrijpender maatregelen nodig zijn dan het afwaar-

deren van de N207 tot een weg voor bestemmingsverkeer. Daarmee 

wordt de technische complexiteit groter en neemt de kans op tijdro-

vende procedures toe. 

 

Voor uitvoering van maatregel W9 (verbetering aansluiting N11-A12) 

is overeenstemming met het Rijk nodig. De terughoudende positie 

die het Rijk bij deze maatregel inneemt geeft aanleiding te verwach-

ten dat deze maatregel niet op een kortere termijn realiseerbaar is. 

 

De sloepenroute V2(b) kruist bij Reeuwijk de A12 en bij Bodegraven 

de N11. Gezien de beperkte hoogtes van de wegen ter plaatse van 

de kruisingen is hier sprake van een zekere mate van technische 

complexiteit. 

6.4.3 Scenario 3: Oeververbinding - Noord 

Belangrijke maatregelen in Scenario 3 zijn de noordwestelijke rand-

weg Boskoop, en de aanleg van een gecombineerd aquaduct-spoor-

viaduct. Daarnaast is verbetering van de aansluiting N11-A12 onder-

deel van dit scenario. 
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Een gecombineerd aquaduct-spoorviaduct moet als technisch com-

plex kunstwerk worden aangemerkt, met name in de uitvoering waar-

bij vaarweg en spoorlijn in gebruik zijn.  

 

Voor de aanleg van het kunstwerk en de noordwestelijke randweg, 

moeten planologische procedures worden doorlopen, en moeten 

gronden verworven worden. Over het algemeen zijn dit tijdrovende 

procedures.  

Voor uitvoering van maatregel W9 (verbetering aansluiting N11-A12) 

is overeenstemming met het Rijk nodig. De terughoudende positie 

die het Rijk bij deze maatregel inneemt geeft aanleiding te verwach-

ten dat deze maatregel niet op een kortere termijn realiseerbaar is. 

 

Het valt niet te verwachten dat dit scenario binnen een tijdsbestek 

van 10 jaar is te realiseren. 

6.4.4 Scenario 4: Oeververbinding - Midden 

Dit scenario is qua uitvoeringsaspecten vergelijkbaar met scenario 3.  

De oostelijke randweg heeft naast een functie voor het doorgaande 

verkeer, ook een erfontsluitingsfunctie. Voor die tweede functie zal 

een parallelweg nodig zijn, omdat de maximale rijsnelheid van 80 

km/u op de randweg te hoog is voor een veilige erfontsluitingsweg. 

Dit vergt echter veel ruimte, en gaat ten koste van de bedrijven van 

de Greenport.  

Rekening moet worden gehouden met een technisch complex kunst-

werk; tijdrovende procedures voor een, in dit geval oostelijke rand-

weg en verbeterde verbinding N11-A12, en een realiseringstermijn 

van meer dan 10 jaar. 

6.4.5 Scenario 5: Ringwegen 

In vergelijking met scenario’s 3 en 4 ontbreekt in dit scenario het 

complexe kunstwerk. De aanleg van de alternatieve N209 (maatregel 

W18) oogt niet technisch complex, maar vraagt wel om een planolo-

gische procedure.  

De uitbreiding van de oostelijke randweg Boskoop en de parallelweg 

die op delen nodig zal zijn voor de ontsluiting van de percelen (W19) 

vraagt om zorgvuldige inpassing en veel afstemming met aangren-

zende perceeleigenaren, bedrijven en bewoners. Het gaat hier, met 

name langs Halve Raak en Insteek bij Boskoop en bij Middelburgse-

weg bij Waddinxveen, om een groot aantal direct betrokkenen waar-

door het omgevingsmanagement veel tijd en inspanning zal vergen.  

 

Gezien de maatschappelijke gevoeligheden van dit scenario, valt niet 

te verwachten dat dit scenario binnen een tijdsbestek van 10 jaar is 

te realiseren.  

6.5 Kosten per scenario 

Ofschoon de scenario’s nog in een conceptueel stadium verkeren is 

een eerste verkenning van de kosten opgesteld aan de hand van 

kentallen. Er zijn daarom nog veel onzekerheden en onbekendheden. 

Eventuele verwervingskosten voor grond en vastgoed zijn nog niet 

meegenomen. Dat geldt evenmin voor kosten voor het verleggen van 

grote kabels en leidingen, ruimtelijk-landschappelijke inpassing, na-

tuurcompensatie en vergelijkbare extra kosten die met infrastructu-

rele werken gepaard kunnen gaan. Daarom moet nog rekening ge-

houden worden met een bandbreedte van -25% / + 50%. Wel zijn 

percentages meegenomen voor engineering, algemeen bijkomende 

kosten en onvoorzien. Het prijspeil van 2018 is gehanteerd (fig. 6.1). 

 

Tabel 6.1: Bandbreedte kosten per scenario 

Scenario Bandbreedte kosten (€) 

1 Optimalisatie 110 – 150 – 225 miljoen 

2 Sterke Gouwe 210 – 280 – 420 miljoen 

3 Oeververbinding Noord 220 – 290 – 435 miljoen 

4 Oeververbinding Midden 235 – 315 – 470 miljoen 

5 Ringwegen 160 – 210- 315 miljoen 
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6.6 Samenvattend overzicht  

In tabel 6.2 wordt een samenvattend overzicht gegeven van de effec-

ten van de verschillende scenario’s waarnaar in dit hoofdstuk is geke-

ken. 

 

 

Scenario 1 2 3 4 5 

Economie Blijft gelijk Gunstig voor watergebon-
den bedrijven 
Gunstig voor werkgelegen-
heid in Alphen 

Gunstig voor Greenport en 
bedrijven en winkels in 
Boskoop 

Gunstig voor bedrijven en 
winkels in Boskoop en 
Waddinxveen 
 
Gunstig voor externe be-
reikbaarheid Greenport.  
 
Maar ongunstig voor in-
terne bereikbaarheid 

Gunstig voor bedrijven en 
winkels in Boskoop en 
Waddinxveen 

Ongunstig voor Greenport 
 

Leefbaarheid Blijft gelijk Leefbaarheid verbetert 
langs N207; niet de dorpen 

Leefbaarheid verbetert 
sterk in kern Boskoop en 
langs N207 
Beperkte verbetering in 
Hazerswoude-Dorp 
 

Leefbaarheid verbetert 
sterk in Kernen Boskoop, 
Waddinxveen 
 

Sterke verbetering in kern 
Boskoop en Hazerswoude-
Dorp, en langs N207 
 

Leefbaarheid in Hazers-
woude-Dorp verslechtert 

Kleine verbetering in kern 
Waddinxveen 
 

 Leefbaarheid aan de oost- 
en westkant van dorpen 
wordt minder 

Draagvlak Zie Deel C: Draagvlakinventarisatie 
 

Uitvoerbaarheid Goed uitvoerbaar 
Technisch niet complex 
Geen tijdrovende procedu-
res 
 
Op korte termijn uitvoer-
baar 

Uitvoerbaarheid vraagt na-
der onderzoek ivm veilig-
heid 
Tijdrovende procedures 
Technisch complex 
 
Realisatie duurt langer van 
10 jaar 

Uitvoerbaarheid vraagt na-
der onderzoek ivm inpas-
sing 
Tijdrovende procedures 
Technisch complex 
 
Realisatie duurt langer van 
10 jaar 

Uitvoerbaarheid vraagt na-
der onderzoek ivm inpas-
sing 
Tijdrovende procedures 
Technisch complex 
 
Realisatie duurt langer van 
10 jaar 

Uitvoerbaarheid vraagt na-
der onderzoek i.v.m. inpas-
sing 
Tijdrovende procedures 
 
 
Realisatie duurt langer van 
10 jaar 

Kosten (milj. €) (zie 
ook Deel D: KKBA) 

110 – 150 – 225 210 – 280 – 420 220 – 290 – 435 235 – 315 – 470 160 – 210- 315  

 

Tabel 6.2: Samenvattend overzicht van de beoordelingscriteria 
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N207 tussen Alphen aan de Rijn en Boskoop in zuidelijke richting 
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7 Toetsing op negatieve effecten 

De scenario’s kunnen ongewenste bijwerkingen hebben die ongun-

stig zijn op de toekomstige ontwikkeling van het gebied of belemme-

rend werken op een van de grote maatschappelijke opgaven (kli-

maatadaptie en energietransitie). In dit hoofdstuk worden de scena-

rio’s daarom getoetst aan een zestal criteria op eventuele negatieve 

bijwerkingen. Het betreft: 

- Ruimtelijke kwaliteit; 

- Duurzaamheid; 

- Bodemdaling; 

- Waterkwaliteit; 

- Recreatie; 

- Energietransitie. 

7.1 Ruimtelijke kwaliteit 

Bij het beschouwen van de ruimtelijke kwaliteit van een gebied wordt 

veelal gekeken naar de gebruikswaarde, toekomstwaarde en bele-

vingswaarde. Het voert te ver om in deze toetsing voor alle scenario’s 

deze aspecten diepgaand te onderzoeken. Over de gebruikswaarde 

en toekomstwaarde worden in het vorige hoofdstuk onder het crite-

rium Economie al uitspraken gedaan. In paragraaf 4.5 wordt inge-

gaan op de recreatieve gebruiksmogelijkheden. In deze paragraaf 

richten we ons daarom op de verandering van de belevingswaarde 

die de scenario’s met zich mee kunnen brengen. Hiertoe kijken we 

naar verandering van de landschappelijke kwaliteit en identiteit van 

het gebied. 

7.1.1 Scenario 1: Optimalisatie 

Het optimalisatiescenario is gericht op het optimaal benutten van be-

staande infrastructuur en omvat geen grote ingrepen. Dit scenario 

leidt daarom niet tot verandering van de ruimtelijke structuur en iden-

titeit van het gebied ten opzichte van de referentiesituatie. Het scena-

rio heeft geen negatieve effecten op de ruimtelijke kwaliteit. 

7.1.2 Scenario 2: Sterke Gouwe 

In dit scenario is het afwaarderen van de N207 en het scheppen van 

meer ruimte voor de Gouwe in het kerngebied belangrijke ingrepen 

met mogelijk ruimtelijke effecten. Deze ingrepen leiden niet tot een 

verandering van de ruimtelijke structuur en identiteit van het gebied 

omdat de ingrepen bestaande structuurlijnen volgen. 

Buiten het kerngebied vormt het verbeteren van de aansluiting N11-

A12 nog een aandachtspunt. Ten westen van de N11 bij Bodegraven 

ligt een cultuurhistorisch waardevol lint aan de Oud Bodegraafseweg. 

Afhankelijk van de gekozen oplossing kan sprake zijn van aantasting 

van dit waardevolle lint waardoor de ruimtelijke kwaliteit (belevings-

waarde) ter plaatse afneemt. 

Het scenario heeft geen negatieve effecten op de ruimtelijke kwaliteit 

in het kerngebied en mogelijk negatieve effecten op de ruimtelijke 

kwaliteit buiten het kerngebied. 

7.1.3 Scenario 3: Oeververbinding - Noord 

De aanleg van de noordwestelijke randweg en de bouw van een ge-

combineerd spoorviaduct-aquaduct aan de noordzijde van Boskoop 

leiden tot mogelijk verandering van de ruimtelijke structuur van dit ge-

bied. In het scenario zijn de exacte locaties nog niet bepaald en zijn 

nog geen inpassingsmaatregelen uitgewerkt. Het scenario laat wel 

zien dat met het tracé van de noordwestelijke randweg gezocht is 

naar het volgen van de aanwezige landschappelijke lijnen (opwaar-

deren en verlangen Roemer en Burgemeester Smitweg). Het door-

trekken van de Burgemeester Smitweg in oostelijke richting en het 

gecombineerde kunstwerk onder spoor en Gouwe door leiden ter 

plaatse tot een doorsnijding van de landschappelijke structuur. Deze 

structuur wordt nu bepaald door een open veenweidelandschap met 

parallel lopende slotenpatroon. Het gebied tussen de randweg en 
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Sijkerboorsewetering / Baanwegsekade wordt afgesneden van het 

gebied waar het nu deel van uitmaakt. Het ligt voor de hand dat dit 

afgesneden gebied door de Greenport in gebruik wordt genomen.  

 

 

Dit zou tot gevolg hebben dat de rand van de Greenport die hier nu 

wordt gevormd door de Spijkerboorse Wetering, begeleid door be-

groeiing, verandert in een rand die gevormd wordt door de nieuwe 

randweg. 

Het ongelijkvloers kruisen van de spoorlijn en Gouwe vraagt om een 

zorgvuldige inpassing in het open landschap (zie afbeelding 4.2). De 

afstand tussen beide kruisingen is circa 600 meter. In het kader van 

deze scenariostudie is nog niet gekeken naar de landschappelijke in-

passing. Duidelijk is dat bij een nadere uitwerking daaraan nader 

aandacht moet worden besteed. Op dit moment valt niet uit te sluiten 

dat hier geen negatieve effecten op de ruimtelijke kwaliteit (land-

schapsbeleving) zullen plaatsvinden. 

 

Buiten het kerngebied vormt het verbeteren van de aansluiting N11-

A12 nog een aandachtspunt. Ten westen van de N11 bij Bodegraven 

ligt een cultuurhistorisch waardevol lint aan de Oud Bodegraafseweg.  

 

Afhankelijk van de gekozen oplossing kan sprake zijn van aantasting 

van dit waardevolle lint waardoor de ruimtelijke kwaliteit (belevings-

waarde) ter plaatse afneemt. 

Geconcludeerd wordt dat scenario 3 mogelijk negatieve effecten op 

de ruimtelijke kwaliteit in het kerngebied heeft en mogelijk negatieve 

effecten op de ruimtelijke kwaliteit buiten het kerngebied. 

7.1.4 Scenario 4: Oeververbinding - Midden 

Ingrepen in scenario 4 in het kerngebied die van invloed kunnen zijn 

op de ruimtelijke kwaliteit zijn de aanleg van een spoorviaduct en 

aquaduct tussen Boskoop en Waddinxveen en de aanleg van een 

oostelijke randweg om Boskoop. Deze verbinding vanaf de Ver-

lengde Bentwoudlaan naar het oosten zou lopen door het Gouwebos. 

Met de aanleg van dit bos zijn de oorspronkelijke verkavelingspatro-

nen (nog zichtbaar tussen Wilgenlaantje en Gouwe) verloren gegaan 

en is een samenhangend wandelgebied tussen Waddinxveen en 

Boskoop ontstaan. Het gebied wordt in noord-zuidrichting in tweeën 

gedeeld door de spoorlijn. Afhankelijk van situering en uitvoering zou 

Afbeelding 7.1: open landschap ten oosten van Burgemeester Smitlaan 

waar randweg mogelijk doorheen zal lopen. (Bron foto: Streetview) 

Afbeelding 7.2: Open landschap ten noorden van Baansewegkade waar 

randweg Boskoop mogelijk (met links spoorviaduct en rechts aquaduct) 

doorheen zal lopen. (Bron foto: Streetview) 
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een oost-westverbinding door het Gouwebos een tweede doorsnij-

ding kunnen betekenen waardoor het gebied gecompartimenteerd 

raakt. Daardoor neemt de gebruiks- en belevingswaarde af. Ook ge-

luid afkomstig van de weg zal nadelig zijn voor de beleving van het 

Gouwebos. 

 

 

Ook het open gebied tussen Gouwebos en Gouwe dat nu nog een 

geheel vormt, zou door de nieuwe verbinding doorsneden worden. 

Aan de oostzijde lijkt benutting van de Gouwedreef als onderdeel van 

de oostelijke randweg kansrijk. Het exacte verloop is in het kader van 

deze scenariostudie nog niet bepaald. En kan nog niet beoordeeld 

worden. Eenvoudig is deze inpassing niet. Verkeerskundige eisen 

aan een 80 km/u weg moeten gecombineerd met de omstandigheden 

ter plaatse. Zo zijn er op de bestaande route (via Randenburgseweg 

en Omloop) percelen direct ontsloten worden en loopt de geprojec-

teerde route door de polder Middelburg die veel lager is gelegen. 

Naar verwachting zal er daardoor een aanzienlijke verandering  

 

plaatsvinden van het wegbeeld en de identiteit van het gebied. Een 

veel dominantere aanwezigheid van infrastructuur draagt niet bij aan 

de belevingswaarde. Op dit moment kan daarom niet worden uitge-

sloten dat de inpassing van de oostelijke randweg tot aantasting van 

de landschappelijke structuur en identiteit leidt. 

 

Buiten het kerngebied vormt het verbeteren van de aansluiting N11-

A12 nog een aandachtspunt. Ten westen van de N11 bij Bodegraven 

ligt een cultuurhistorisch waardevol lint aan de Oud Bodegraafseweg. 

Afhankelijk van de gekozen oplossing kan sprake zijn van aantasting 

van dit waardevolle lint waardoor de ruimtelijke kwaliteit (belevings-

waarde) ter plaatse afneemt. 

 

Geconcludeerd wordt dat Scenario 4 mogelijk negatieve effecten op 

de ruimtelijke kwaliteit in het kerngebied heeft en mogelijk negatieve 

effecten op de ruimtelijke kwaliteit buiten het kerngebied. 

Afbeelding 7.4: Zicht vanaf de Gouwe (Noordkade) richting Gouwebos. 

Hier is de oost-westgerichte slagenverkaveling nog aanwezig. (Bron foto: 

Streetview) 

Afbeelding 7.3: Op deze uitsnede van de topografische kaart is zichtbaar 

dat er oorspronkelijk sprake is van een oost-westgerichte verkaveling van 

het gebied. Ter hoogte van het Gouwebos is deze verkaveling niet meer 

waarneembaar. (Bron kaart: OpenTopo) 
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7.1.5 Scenario 5: Ringwegen 

Oostelijke randweg 

Bij scenario 5 geldt voor de beoogde oostelijke randweg in principe 

hetzelfde als bij scenario 4.  

De inpassing is zeer complex, en de aantasting van de huidige weg-

beelden om te voldoen aan de verkeerskundige eisen zal naar ver-

wachting groot zijn. Daardoor zal naar verwachting sprake zijn van 

aantasting van de identiteit van het gebied en afname van de bele-

vingswaarde. 

  

Alternatieve tracé voor de N209 

Het in dit scenario voorgestelde alternatieve tracé voor de N209 ten 

oosten van Hazerswoude-Dorp is eveneens zeer complex. Om te 

kunnen aansluiten op de N11 moet het weidevogelgebied en EHS-

netwerk van de Rietveldse Wetering en omgeving worden gekruist.  

Ook vormen de hier gelegen Galgweg en Spookverlaat nu een aan-

trekkelijke recreatieve route. Aantasting van de natuurwaarden, land-

schapsstructuur en identiteit van het gebied kan niet op voorhand 

worden uitgesloten. Het globaal voorgestelde tracé doorsnijdt immers 

het natuurgebied. In eerdere studies is een dergelijke doorsnijding 

vanwege aantasting van deze natuurwaarden afgevallen.  

Afbeelding 7.5: De Brugweg Waddinxveen biedt geen ruimte voor op-

waardering tot 80 km/u weg. (Bron foto: Streetview) 

Afbeelding 7.6: Huidige situatie Middelburgseweg. Opwaardering van 

deze weg tot 80 km/u weg zal grote veranderingen van het ruimtelijk 

beeld met zich mee brengen. (Bron foto: Streetview) 

Afbeelding 7.7: Open landschap tussen Hazerswoude-Dorp en Boskoop. 

(Bron foto: Streetview) 
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Dit betekent dat nadere verfijning nodig is om te kijken of en hoe een 

dergelijk tracé mogelijk is (wellicht door halfverdiepte ligging, en op 

voldoende afstand van de grootste natuurwaarden, dan wel een iets 

afwijkend tracé).  

Door de grotere percelen en kavelrichting is inpassing van een 

nieuwe weg tussen de N455 en Voorweg (het noord-zuid-lopende 

deel) gemakkelijker dan in de fijnmazige veengebieden (het hiervoor 

genoemde oost-west lopende deel). 

Geconcludeerd wordt dat scenario 5 waarschijnlijk op verschillende 

plaatsen negatieve effecten op de ruimtelijke kwaliteit (waaronder na-

tuurwaarden / landschappelijke waarden) in het kerngebied heeft, 

maar waarschijnlijk geen negatieve effecten op de ruimtelijke kwaliteit 

buiten het kerngebied. 

7.2 Duurzaamheid 

Het begrip duurzaamheid is veel omvattend. In zijn algemeenheid is 

gekeken in hoeverre de scenario’s een duurzame ontwikkeling van 

het gebied zouden kunnen belemmeren. Dit lijkt bij geen van de sce-

nario’s het geval.  

Daarnaast is gekeken in hoeverre de scenario’s bijdragen aan het 

streven naar duurzame mobiliteit. Daarbij is het stimuleren van ge-

bruik van fiets en openbaar vervoer in de scenario’s 2 tot en met 5 

als positief aan te merken. 

Het stimuleren van vervoer over water, zeker waar dit ook schone 

binnenvaartschepen betreft, dient ook als positief te worden aange-

merkt. Hieraan draagt Scenario 2 het meest bij. Bovendien is daar 

door de knip in de N207 volop ruimte voor een snelfietspad. 

7.3 Bodemdaling 

Bij de aanleg van nieuwe infrastructuur, zeker waar deze de grond in 

gaat, kunnen veranderingen in het watersysteemoptreden waardoor 

grondwaterstanden veranderen. Aangezien de bodemdaling in ver-

band staat met de grondwaterstanden valt niet uit te sluiten dat de 

scenario’s het proces van bodemdaling (plaatselijk) beïnvloeden. Bij 

alle ingrepen moet hier evenredig veel rekening mee worden gehou-

den. 

7.4 Waterkwaliteit 

In de Scenario’s 3, 4 en 5 worden nieuwe routes voor sloepen en an-

dere kleine pleziervaartuigen voorgesteld. Deze routes leiden moge-

lijk tot koppeling van watersystemen van verschillende kwaliteit. Hier-

door kunnen negatieve effecten optreden. Opgemerkt wordt dat de 

sloepenroutes in principe uitwisselbaar zijn tussen de scenario’s. 

Daarom dienen de mogelijk negatieve effecten op de waterkwaliteit 

niet zondermeer aan het scenario te worden toegekend. 

 

Verzilting is een gevolg van de bemaling van polders. Daardoor wordt 

de zoetwaterlaag in het grondwater dunner en komt zout grondwater 

uit diepere bodemlagen omhoog. Door de stijging van de zeespiegel 

neemt de hoeveelheid zoutwater dat binnendringt toe terwijl de bo-

demdaling het oppervlaktewater eerder in contact brengt met zout 

grondwater. Tenslotte draagt ook het gebruik van kunstmest bij aan 

verzilting. 

Afbeelding 7.8: Beleving van het landschap vanaf het Spookverlaat.  

(Bron foto: Streetview) 
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Bij beschouwing van de scenario’s ten opzichte van deze effecten 

zijn geen onderscheidende verschillen aan het licht gekomen die de 

verzilting extra kunnen doen toenemen ten opzichte van de auto-

nome ontwikkeling. 

Bij de realisatie van een aquaduct (Scenario’s 3 en 4) dient zich een 

meekoppelkans aan voor een zoetwatertransportleiding onder de 

Gouwe door. Daarmee kunnen deze scenario’s een positieve bij-

drage leveren aan de verziltingsproblematiek in het Gouwegebied. 

7.5 Waterkwantiteit en klimaatadaptatie 

De Gouwe is naast een belangrijke vaarwegverbinding ook een water 

afvoerkanaal, gereguleerd door het boezemgemaal Gouda. Het ge-

maal is één van de vier grote boezemgemalen die het overtollige wa-

ter vanuit Rijnlands gebied afvoert. Dit gemaal loost het water vanuit 

de Gouwe op de Hollandse IJssel.  

 

In de studie ‘Toekomstig Waterbezwaar’ licht Rijnland het boezem-

systeem door. Hieruit blijkt dat het boezemsysteem nu niet aan de 

norm voldoet. Hierdoor heeft Rijnland gekozen voor het volgende 

(samenhangend) pakket aan maatregelen om met name de water-

overlast door de toename van neerslag a.g.v. klimaatverandering te 

voorkomen: 

1. De capaciteit van het boezemgemaal Katwijk is verdubbeld naar 

75 m3/s afvoercapaciteit naar zee. Bij boezemgemaal Gouda is 

de capaciteit verhoogd naar 40m3/s in 2015/2016.  

2. Aanleggen van een piekberging in de Nieuwe Driemanspolder 

(gebied tussen Zoetermeer, Den Haag en Leidschendam-Voor-

burg), met de mogelijkheid om 2 miljoen m3 water te bergen. 

3. Aanleggen van een piekberging in de Haarlemmermeerpolder, 

met de mogelijkheid om 1 miljoen m3 water te bergen. 

 
In de legger van Hoogheemraadschap Rijnland zijn de minimale 
breedtes voor de Gouwe vastgelegd: De gemiddelde breedte op de 
waterlijn is ca. 34 m of ca. 44 meter afhankelijk van het gedeelte van 
de Gouwe. Hoogheemraadschap van Rijnland heeft geen opgave 

voor vergroting van het doorstroomprofiel van de Gouwe voorzien. 
De huidige situatie voldoet. 
 

Het verbreden en verdiepen van de Gouwe leidt bij alle scenario’s tot 

een vergroting van het doorstroomprofiel van de Gouwe. Dit is een 

verbetering t.o.v. de huidige situatie. Bij scenario 2 is de verbreding 

groter dan bij de andere scenario’s en hier is het effect dan ook het 

grootst. 

7.6 Recreatie 

Nieuwe fiets- en vaartroutes voor recreatief gebruik dragen bij aan de 

recreatieve gebruiksmogelijkheden van het gebied. 

De fietsverbinding tussen Gouda en Zoetermeer (maatregel OVF1(b) 

in scenario’s 2 t/m 5) vergroot de recreatieve toegankelijkheid van het 

Gouwegebied vanuit deze kernen. De route krijgt extra recreatieve 

waarde indien een verbinding met het Bentwoud wordt gemaakt. 

 

Ook de sloepenroutes bieden betere recreatieve mogelijkheden dan 

nu. Hiervoor biedt route V2(d) de meeste aanknopingspunten omdat 

hierbij de Oude Rijn via Klein Giethoorn en Boskoop wordt verbonden 

met de Reeuwijkse Plassen, Hollandse IJssel en Gouda. Sloepen-

route V2(c) is vooral gericht op verbetering van de veiligheid bij het 

Nauw van Boskoop en biedt de minste aanknopingspunten. Aange-

zien de sloepenroutes uitwisselbaar tussen de scenario’s kunnen 

deze verschillen niet direct aan de scenario’s worden toegekend. 

 

De nieuwe weginfrastructuur kan echter een negatief effect hebben 

op het recreatieve (mede-)gebruik, zoals bijvoorbeeld het geval zal 

zijn in: 

- Scenario 3: Door de aanleg van de westelijke randweg door de 

Greenport; 

- Scenario 4: Door de uitbreiding van de oostelijke randweg;  

- Scenario 5: Ter plaatse van het Spookverlaat (tussen Hazers-

woude-Dorp en Alphen a/d Rijn).  



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

7 februari 2019 BG1636T&PRP1808271722 65/68 

 

7.7 Energietransitie 

Geen van de scenario’s werpt structurele belemmeringen op voor de 

transitie naar duurzame energie in het gebied.  

Elk scenario bevat maatregelen die erop zijn gericht schonere vor-

men van transport meer te benutten (stimuleren fiets en OV, elektri-

sche voertuigen). 

7.8 Samenvattend overzicht 

In tabel 7.1 wordt een samenvattend overzicht gegeven van de crite-

ria waaraan de scenario’s zijn getoetst. 

 

Tabel 7.1: Samenvattend overzicht van de toetsingscriteria 

Scenario 1 2 3 4 5 

Ruimtelijke 
kwaliteit (incl 
landschap na-
tuur) 

Geen negatieve ef-
fecten 

Geringe kans op nega-
tieve effecten 

Mogelijk negatieve ef-
fecten westelijke 
Greenport 

Mogelijk negatieve effec-
ten Gouwebos en ooste-
lijke Greenport 

Negatieve effecten door doorsnij-
ding oostelijke polder 

Duurzaamheid  Vergroot mogelijkheden 
van vervoer over water 
Stimuleert gebruik fiets en 
OV 

Stimuleert gebruik fiets 
en OV 

Stimuleert gebruik fiets 
en OV 

Stimuleert gebruik fiets en OV 

Bodemdaling Geen onderscheidend criterium 

Water / klimaat-
adaptatie 

 Bredere Gouwe biedt 
meer ruimte voor afwate-
ring 

Nieuwe sloepenroutes kunnen negatief effect op 
waterkwaliteit hebben12 

Nieuwe sloepenroutes kunnen ne-
gatief effect op waterkwaliteit heb-
ben13 

Aquaduct biedt meekoppelkans voor zoetwater-
transport-leiding 

Recreatie  Nieuwe fietsroutes Nieuwe fiets- en vaarroutes 

Energie Geen van de scenario’s werpt structurele belemmeringen op voor de energietransitie in het gebied 
 

  

                                                      
12 Omdat de sloepenroutes uitwisselbaar zijn tussen de scenario’s kan de grotere of kleinere kans dat een negatief effect optreedt niet aan een specifiek scenario worden toegekend. 
13 Omdat de sloepenroutes uitwisselbaar zijn tussen de scenario’s kan de grotere of kleinere kans dat een negatief effect optreedt niet aan een specifiek scenario worden toegekend. 
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8 Afwegingskader, totaaloverzicht 

Op een poster (A0-formaat) is een samenvattend overzicht gegeven 

van de vijf scenario’s en alle criteria uit de voorgaande hoofdstukken.  

De poster is hiernaast in het klein afgedrukt. 

 

 

 


