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Introductie 

1.1 Context van dit rapport 
Voor u ligt rapport ‘Deel F: Bijlagen’ dat hoort bij de rapportage 
waarin vijf scenario’s worden gepresenteerd voor een betere 
bereikbaarheid in het Gouwegebied. Deze rapportage vormt een 
onderdeel van de Gebiedsvisie Beter Bereikbaar Gouwe. Deze studie 
bestaat uit verschillende fasen. De eerste fase omvat een 
probleemanalyse, een integrale gebiedsvisie, en scenario’s voor een 
betere bereikbaarheid (zie Programmaplan Programmatische Aanpak 
Gouwe). Daarnaast is er gedurende het hele proces aandacht voor 
het draagvlak.  
 
De gehele rapportage bestaat uit zes delen: 
- Deel A: Gebiedsvisie; 
- Deel B: Bereikbaarheidsscenario’s; 
- Deel C: Draagvlakinventarisatie; 
- Deel D: Kentallen Kostenbatenanalyse (KKBA); 
- Deel E: Verkeersrapportage; 
- Deel F: Bijlagen. 
 
Een volgende fase is nodig om het nog conceptuele karakter van de 
scenario’s verder uit werken en de fysieke, maatschappelijke en 
financiële haalbaarheid inzichtelijk te maken. Ook daarbij is de 
betrokkenheid van de partners cruciaal. Voor de besluitvorming in 
deze eerste verkennende fase biedt voorliggende studie voldoende 
informatie. 
 

Kaarten in de rapporten 
De kaarten die in de rapporten zijn gebruikt als onderleggers van de 
scenario’s zijn abstracte weergaven van de werkelijkheid. Om te 
passen bij de schaal en abstractie van deze studie zijn de elementen 
daarom vereenvoudigd. Ook de weergave van de scenario’s zelf,  

 
betreffen indicatieve tracés. In latere meer gedetailleerde fasen van 
het project, zal ook de schaal en accuratesse van de kaarten 
toenemen.  
Voor het daadwerkelijke verkeersmodel-onderzoek is gebruik 
gemaakt van een gedetailleerdere kaart, zodat alle wegen en 
obstakels met de juiste weerstand met hun verkeerseffecten zijn 
doorgerekend. Een weergave van deze kaart is opgenomen in 
Rapport D – Verkeersrapportage, en nogmaals in de bijlage van dat 
rapport. 
 

1.2 Opzet van dit rapport 
Dit ‘Deel F Bijlagen’ geeft de bijlagen weer waarnaar verwezen wordt 
in de andere delen van de rapportage. Dit betreffen: 
- Bijlage 1: De fact-sheets van de knelpunten van wegen en 

vaarwegen; 
- Bijlage 2: Beschrijving van alle maatregelen uit de scenario’s; 
- Bijlage 3: Fact-sheets met gegevens over de beroepsvaart en 

recreatievaart; 
- Bijlage 4: Fact-sheets waterafvoercapaciteit. 
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Bijlage 1: Knelpunten  
In deel A en deel B van de rapportage is veelvuldig verwezen naar de 
fact-sheets van de knelpunten op het gebied van bereikbaarheid op 
de weg en vaarweg. Daarin staan naast korte samenvattende teksten 
van de knelpunten ook de codes genoemd. Deze corresponderen 
met de fact-sheets in deze bijlage. 
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1.3 Vaarwegen 
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1.4 Wegen 
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2 Bijlage 2: Maatregelen  
Deze bijlage laat zien hoe de diverse maatregelen in de 
modelleringen en/of beschouwingen zijn opgenomen.  

2.1 Vaarwegen 

2.1.1 V1 
V1: Maatregelenpakket ‘Variant 1 Balancerapport: bestaande 
situatie handhaven (o.a. versterken damwanden)’ 
 
Scenario 1 zorgt voor een zo veilig mogelijke Gouwe binnen haar 
afwijkende en beperkte profiel ten aanzien van de richtlijnen 
vaarwegen. Gezien het te krappe breedteprofiel zullen de genoemde 
maatregelen rond het gebruik van de Gouwe zeer urgent nodig zijn 
om de veiligheid op de vaarweg te borgen. Met de te nemen 
maatregelen in deze variant zal afgewogen moeten worden of het 
mogelijk is om de Gouwenaar zonder ontheffing te laten varen. 
Hierbij is afwijken van de richtlijnen vaarwegen nodig door middel van 
een afmetingenbesluit van de provincie. 
 
De overzichtskaart hiernaast geeft een overzicht van de locaties met 
een breedte-tekort.  
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In de studie van Balance uit 2017 bestaat variant 1 uit het volgende 
pakket aan maatregelen: 
 

Maatregel uit Balance-rapport 2017 Huidige status en hoe 
meegenomen in scenario’s 

Vervanging damwanden (naar CEMT V diepte) 
voornamelijk oostzijde 

Westzijde wordt op dit moment 
vervangen en is rond 2020 klaar. 
Deze constructie is berekend voor 
CEMT-V en dus bestand tegen de 
belasting van alle soorten schepen 
die nu en in de toekomst op de 
Gouwe varen. Het huidige knelpunt 
dat oeverconstructies te zwaar belast 
worden, is dan niet meer aan de orde. 

Extra kosten voor verbreden vaarweg

CEMT IV krap profiel tot aan N207. 

Dit alleen mogelijk als ruimtebeslag 
van huidige N207 gelijk blijft.  

Verdiepen vaarweg voor huidig gebruik, 
exclusief vaste kunstwerken 

Meegenomen in scenario.  

 Maatregelen t.b.v. veiligheid, waarbij

DVM een rol kan spelen:   
 

o wachtplaatsen & kleinere

technische maatregelen op de

vaarweg 

Deze wachtplaatsen en kleinere 
technische maatregelen zijn 
inmiddels gerealiseerd.  

o Snelheidsbeperkingen traject

Alphen-aquaduct –

Otwegwetering  

Besloten is om geen

snelheidsbeperking door te

voeren n.a.v. de analyse dat

veiligheid hier al voldoende is en

de maatregel leidt tot vertraging

van de scheepvaart.  
 

Maatregel uit Balance-rapport 2017 Huidige status en hoe 
meegenomen in scenario’s 

o Clusteren recreatievaart bij

brugopeningen inclusief

wachtplaatsen ontwikkelen   

Het clusteren wordt al zoveel 
mogelijk gedaan via de 
bedieningscentrale Steekterpoort 
en bij de Julianasluis. De 
provincie is bezig met de 
ontwikkeling van een App voor 
de recreatievaart om het 
geclusterd varen verder te 
verbeteren.  
Er zijn wachtplaatsen 
gerealiseerd. Momenteel wordt 
onderzocht welke extra 
wachtplaatsen gerealiseerd 
kunnen worden.  

o Meetnetwerk & dataplatform  

Dit is continu in ontwikkeling. In 
2018 zijn er automatische 
tellingen van de scheepvaart 
ingevoerd. In de loop van 2018 
komen deze tellingen 
beschikbaar. 

o Waarschuwings- en

verkeersborden nauw van

Boskoop, Otwegwetering en A-C-

A12 

Dit is inmiddels afgerond. 
 

o Blauwe Golf containervaart

voortzetten/verbeteren  
Dit is continu in ontwikkeling. 

o No regret maatregelen vanuit

studie Buck (DRIPS, app-

ontwikkeling; integratie

kunstwerken op

bedieningscentrale) 

Was al uitgevoerd in studie Balance. 
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Maatregel uit Balance-rapport 2017 Huidige status en hoe 
meegenomen in scenario’s 

o Beroepsvaart faciliteren naar

vaart in de avond via ontheffing,

gekoppeld aan verruiming 

bediening Algerabrug en het 24

uurs bediening spoorbruggen. 

De Algerabrug en de spoorbrug zijn 
niet van de provincie en afstemming 
is dus noodzakelijk. Het overleg 
hierover vindt plaats, maar op korte 
termijn zal dit nog niet plaats kunnen 
vinden. Daarbij speelt ook een rol dat 
exploitatiekosten in de nacht  of op 
zondag hoger zijn en dat deel van de 
schippers niet ’s nachts of op zondag 
wil varen.  

o Overwegen om in de ontheffing

op te nemen dat de Gouwenaar

in de zomermaanden,

piekmaanden recreatievaart, 

alleen binnen bepaalde tijdsloten

(avond) mag varen. 

Dit is nog niet van toepassing. Is ook 
niet meegenomen in de scenario’s. 

o Enkelstrooks instellen voor

containerschepen (CEMT IV en

groter) rondom knelpunt

Coenecoopbrug-Amaliabrug-

A12-aquaduct.  

Formeel is dit niet ingesteld, maar is 
feitelijk het al wel de situatie. Door de 
brugbediening van de Coenecoop en 
de Amaliabrug en de 
doorvaartbreedte van de Coenecoop 
is het al beperkt tot 
enkelstrooksverkeer.  

o Vaarweg App. 

 

Voor Recreatievaart wordt er een 
nieuwe App gemaakt voor geclusterd 
varen. Daarnaast is er in een 
informatie App voor binnenvaart en 
recreatievaart. 
 

o Overwegen ontvlechting

recreatievaart en beroepsvaart. 

Er zijn verschillende sloepenroutes 
opgenomen in de verschillende 
scenario’s (zie de beschreven routes 
onder deze tabel). Daarnaast wordt 
gekeken om via de Cock van 
Leeuwensluis in Gouda recreatievaart 

Maatregel uit Balance-rapport 2017 Huidige status en hoe 
meegenomen in scenario’s 

direct van de Hollandse Ijssel naar 
Gouda te leiden. 

Geen verdere bebouwing langs de Gouwe

toestaan indien dit de zichtlijnen

belemmert (bijvoorbeeld bij kruising

hefbrug Gouwesluis).  
 

Formeel is het niet toegestaan om 
bebouwing binnen zichtlijnen te 
plaatsen. In het verleden is hier 
minder goed op gestuurd. Recent is 
hier een notitie over opgesteld om de 
minimaal de huidige situatie te 
behouden en niet onveiliger te 
maken.  
 

Bevaarbaar maken vaste gedeelte

Amaliabrug 

Deze maatregel is momenteel in 
uitvoering en de oplevering is 
voorzien voor Q1 2019. Het budget is 
2,5 miljoen euro.  
 
 

Kappen bomen in de bocht traject

Coenecoopbrug – Spoorbruggen Gouda 

Dit is momenteel in voorbereiding.  
De uitvoering is gepland voor 2019. 
Het budget is nog niet bekend. 

Extra handhaving op vaarweg 

Dit is inmiddels geregeld. De 
provincie heeft gezorgd voor drie 
extra BOA’s/handhavers op de 
vaarweg. Budget ca 300.000 euro per 
jaar. 
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2.1.2 V2 + V4  
V2 + V4: Aanleg en promoten van alternatieve routes 
recreatievaart/sloepenroutes en sloepenverboden op De Gouwe 
 
Voor het vergroten van de veiligheid worden sloepen gemeden van 
de Gouwe. Voor een verbod van sloepen op de Gouwe moeten 
omleidingsroutes worden gerealiseerd die een goed alternatief 
bieden. Voor elk scenario is een omleidingsroute gedefinieerd zoals 
aangegeven in de figuur en beschrijving hieronder en beschreven in 
de tekst hierna. 

Figuur: Alternatieve sloepenroutes 
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2.1.2.1 Scenario 1  
V2(a) Promoten alternatieve vaarroute voor pleziervaart (tracé nabij 

Dubbele Wiericke) (maar ook nog sloepen toestaan op de 
Gouwe) 

 
Alternatieve vaarroute voor sloepen ten oosten van Reeuwijkse 
plassen via Dubbele Wiericke (maximaal toegestane schepenlengte 
= 19m * breedte = 4m * diepgang = 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.  

2.1.2.2 Scenario 2 
V2(b) Aanleggen en promoten alternatieve vaarroute voor 

pleziervaart (tracé Reeuwijkse Plassen/Bodegraven) 
 
V4 Sloepenverbod op de Gouwe 
 
Aanleg alternatieve sloepenroute: vanaf de Hollandse IJssel, via 
Reeuwijkse plassen, langs Bodegraven, naar de Oude Rijn. In dit 
scenario geldt een sloepenverbod op de Gouwe, omdat er een goede 
alternatieve sloepenroute beschikbaar is. Met een lengte van 20km is 
deze route iets langer dan over de Gouwe (15km), maar de route is 
wel veel veiliger en met een hogere omgevingswaarde. Ook zijn er 
meekoppelkansen met betrekking tot de aanleg van de 
Bodegravenboog. Nadelen en risico’s zijn:  
- Risico op toename van fosfaat door verbinden Reeuwijkse 

plassen met veenweidegebied*.  
- Route doorkruist polders met peilverschillen** 
- Aanleg schutsluizen in gevoelige waterkeringen 
- Kostbare maatregelen nodig 
- Watergangen mogen niet dieper aangelegd worden dan de vaste 

bodem*** 
- Verbreden of verdiepen van watergangen kan instabiliteit 

opleveren van de oever**** 

2.1.2.3 Scenario 3  
V2(c) Aanleggen en promoten alternatieve vaarroute voor 

pleziervaart (tracé oostelijke om Nauw van Boskoop heen) + 
sloepenverbod ter plaatse van Nauw van Boskoop 

 
Aanleg sloepenroute oostelijk om Nauw van Boskoop 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 enkel rondom Boskoop en is daarmee 
relatief kort (18km). Echter er kleven nogal wat nadelen aan deze 
opties. Zo verhoogt het de veiligheid nauwelijks omdat sloepen 
alsnog de Gouwe op en afvaren. Overige nadelen en risico’s zijn: 
- Verhoogt de veiligheid niet of nauwelijks 
- Route doorkruist polders met peilverschillen** 
- Kostbare aanpassingen nodig bij verbinding Gouwe en 

omleidingsroute 
- Watergangen mogen niet dieper aangelegd worden dan de vaste 

bodem*** 
- Verbreden of verdiepen van watergangen kan instabiliteit 

opleveren van de oever**** 

2.1.2.4 Scenario 4 
V2(d) Aanleggen en promoten alternatieve vaarroute voor 

pleziervaart (tracé Alphen a/d Rijn – Boskoop - Gouda) 
 
V4 Sloepenverbod op gehele Gouwe, behalve oversteek bij 

Otwegwetering 
 
Aanleg alternatieve sloepenroute: Vanaf de Hollandse Ijssel, via 
Reeuwijkse plassen, via veenweidgebied, ten noorden van Boskoop, 
via Otweg Wetering, naar Oude Rijn ten oosten van Alphen. In dit 
scenario geldt een sloepenverbod op de gehele Gouwe met 
uitzondering van een oversteekpunt bij de Otwegwetering. Met een 
lengte van 27km is deze route relatief lang, maar hiermeer is wel een 
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goede Oost-West verbinding gecreëerd. De route is ook veel veiliger 
en heeft een zeer hoge omgevingswaarde. Nadelen en risico’s zijn: 
- Risico op toename van fosfaat door verbinden Reeuwijkse 

plassen met veenweidegebied* 
- Route doorkruist polders met peilverschillen** 
- Aanleg schutsluizen in gevoelige waterkeringen 
- Kostbare maatregelen nodig 
- Uitgebreid vaarwegen netwerk, dus zeer grote investering 

vereist" 

Merk hier op dat deel van deze route ten Westen van de Gouwe ook 
met een van de andere routes kan worden gecombineerd. 

2.1.2.5 Scenario 5  
V2(e) Aanleggen en promoten alternatieve vaarroute voor 

pleziervaart (tracé Oude Rijn – Gouwe – Reeuwijkse plassen 
- Gouda) 

 
V4 Sloepenverbod ten zuiden van Otwegwetering 
 
Aanleg alternatieve sloepenroute: Vanaf de Hollandse Ijssel, via 
Reeuwijkse plassen, via veenweidgebied ten noorden van Boskoop 
naar Gouwe, naar de Oude Rijn. In dit scenario geldt een 
sloepenverbod op de Gouwe ten zuiden van de Otwegwetering, 
omdat er een goede alternatieve sloepenroute beschikbaar is. Met 
een lengte van 22km is deze route iets langer dan over de Gouwe 
(15km), maar de route is wel veel veiliger en met een hogere 
omgevingswaarde. Ook zijn er meekoppelkansen met betrekking tot 
de aanleg van de Bodegravenboog. Nadelen en risico’s zijn:  
- Risico op toename van fosfaat door verbinden Reeuwijkse 

plassen met veenweidegebied* 
- Route doorkruist polders met peilverschillen** 
- Aanleg schutsluizen in gevoelige waterkeringen 
- Kostbare maatregelen nodig 
- Watergangen mogen niet dieper aangelegd worden dan de vaste 

bodem*** 

- Verbreden of verdiepen van watergangen kan instabiliteit 
opleveren van de oever**** 

 
* Reeuwijkse plassen zijn vanwege waterkwaliteit (fosfaat) 
afgekoppeld van omliggende veenweidegebieden.  
** T.b.v. de waterkwaliteit moet voorkomen worden dat chloriderijk 
water in het poldersysteem komt. Op het moment van langdurige 
droogte neemt het chloridegehalte in het boezemstelsel toe. 
*** In veenpolders bevindt zich een rode veenlaag, die niet 
aangeroerd mag worden in verband met mogelijk opdrijven van de 
ondergrond. 
**** Bij het verbreden of verdiepen van watergangen afgeweken 
wordt van het bestaande leggerprofiel oppervlaktewateren (o.m. het 
onderwatertalud) kan dit instabiliteit opleveren van de oever. 
Bron: Hoogheemraadschap Rijnland: Zienswijze 
vaarwegenverordening 
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2.1.3 V3  
V3: Maatregelenpakket ‘Variant 3 Balancerapport’: Gouwe 
versterken/verbreden, en CEMT-Va-bevaarbaar maken 
 
Deze variant biedt kans voor verdere capaciteitstoename met een 
minimum veiligheidsprofiel (richtlijnen vaarwegen) voor CEMT V. 
Door de benodigde breedte volgens de richtlijnen vaarwegen 
betekent dit dat de extra oppervlakte ten koste gaat van de 
omliggende infrastructuur zoals de N207. 
 
Maatregel uit Balance-rapport 
2017 Hoe meegenomen in scenario’s 

Extra Verbreden vaarweg CEMT
Va krap profiel inclusief amoveren
verplaatsen N207 (regionale en 
lokale functie)   

Dit is alleen mogelijk als de N207
afgewaardeerd kan worden. 

Oplossen knelpunt Coenecoop 

In het scenario is er vanuit gegaan 
dat de huidige Coenecoopbrug 
aangepast of vervangen wordt door 
een andere brug op de huidige 
locatie, zodanig dat de zichtlijnen 
en doorvaarthoogte verbeterd 
worden ten behoeve van de 
scheepvaart. 

 
 
 
 
 
 
De overzichtskaart hiernaast geeft aan waar verbreding moet 
plaatsvinden. 
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2.2 Oeververbindingen 

2.2.1 O1  
O1: Spitssluiting hefbruggen (brug niet open 07.00-09.00 en 
16.00-18.00) 
Hefbruggen blijven dicht (dus volledig voor autoverkeer beschikbaar) 
tussen 07.00-09.00 en 16.00-18.00, en geeft hiermee op deze tijden 
voorrang aan het wegverkeer. 

2.2.2 O2 
O2: Hefbruggen openen indien gewenst voor scheepvaart 
Zoals in de huidige situatie ook gebeurt. 

2.2.3 O3 
O3: Nieuw aquaduct (combineren met ongelijkvloerse kruising 
spoorlijn) 
a. Ten noorden van Boskoop 
Zie ook W12. 
b. Tussen Boskoop en Waddinxveen 
Dit is een nieuwe verbinding tussen de Verlengde Bentwoudlaan en 
de N207, direct ten zuiden van Boskoop. Het spoor en de Gouwe 
worden ongelijkvloers gekruist. De nieuwe verbinding wordt met 
rotondes aangesloten op de bestaande wegen. Er is ook een 
aansluiting op het Noordeinde (N455). Deze verbinding wordt 
ingericht als 80 km/h-weg. 
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2.3 Wegen 

2.3.1 W1 
W1: Aanleg Vredenburghlaan + (Verlengde) Bentwoudlaan + 
Verlengde Beethovenlaan 
Het gaat hier om de aanleg van enkele nieuwe wegen ten westen 
van Waddinxveen en Boskoop. Deze structuur loopt tussen de 
Moordrechtboog, via de Vredenburglaan, Bentwoudlaan en 
Verlengde Bentwoudlaan naar de Hoogeveenseweg. De verlengde 
Beethovenlaan is een nieuwe aansluiting op deze structuur vanuit 
Waddinxveen. 
De kaart hiernaast laat zien hoe de verkeersoplossing is 
vormgegeven  
(bron: kaart ‘Voorbereiding uitvoering N457 Bentwoudlaan; 
Verbetermaatregelen N209 Hazerswoude-Dorp 
Realisatiefase Vredenburghlaan’ van de Provincie Zuid-Holland). 
 
Onderstaande kaart laat zien hoe het kruispunt Vredenburglaan – 
Beijerincklaan in het model is opgenomen.  
 

 
(Bron: Arcadis) 
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Er zou aanleiding kunnen lijken voor het in het verkeermodel 
aanpassen van nog twee kruispunten, namelijk: 
- Kruispunt Juliana van Stolberglaan - Willem de Zwijgerlaan; 
- Kanaaldijk - Dreef):  
Op deze locaties laat het model echter geen knelpunten zien, maar 
slechts een lichte vertraging voor het verkeer bij de verkeerslichten. 
Het doorvoeren van kruispuntaanpassingen heeft daarnaast eerder 
een ongewenste verkeersaantrekkende werking (want gelegen aan 
oostzijde dicht bij de N207), zodat deze kruispunten onveranderd in 
het model zijn gebleven. 

2.3.2 W2 
W2: Maatregelenpakket ‘Pakket X Robuust’ Hazerswoude-Dorp  
Hazerswoude-Dorp krijgt met dit maatregelenpakket twee nieuwe 
aansluitingen op de N209. Daardoor kan de bestaande kruising 
N209-Dorpsstraat afgewaardeerd worden. De linksaf-bewegingen 
vervallen hier. 
De kaart hiernaast laat zien hoe de verkeersoplossing is 
vormgegeven (bron: kaart ‘Voorbereiding uitvoering N457 Bentwoudlaan; 
Verbetermaatregelen N209 Hazerswoude-Dorp 
Realisatiefase Vredenburghlaan’ van de Provincie Zuid-Holland). 

2.3.3 W3 
W3: Verlengde Roemer 
De bestaande Roemer wordt, meet ongeveer gelijke lengte, in 
noordelijke richting doorgetrokken, ter verbetering van de ontsluiting 
van dit deel van de Greenport. 

2.3.4 W4 
W4: Afsluiting Parklaan voor vrachtverkeer  
De Parklaan wordt afgesloten voor vrachtverkeer. Dit verbetert de 
doorstroming op de Zijde en de leefbaarheid op en langs de 
Parklaan. Vrachtverkeer dient via de Roemer te rijden. 
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2.3.5 W5 
W5: Verkeersveiligheidsmaatregelen kruising Roemer – 
Hoogeveenseweg  
Op deze kruising worden veiligheidsmaatregelen genomen. Onder 
andere vanwege W4.  

2.3.6 W6 
W6: Rechtstreekse aansluiting ICT-PCT-terrein op 
Hoogeveenseweg (bevordering efficiëntie) 
Het ICT-PCT-terrein wordt met een nieuwe verbinding op de 
Hoogeveenseweg aangesloten, waarmee het terrein sneller ontsloten 
wordt. 

2.3.7 W7 
W7: Logistiek concept GreenFlow (bevordering efficiëntie 
distributienetwerk kwekersgoederen) 
Binnen GreenFlow Boskoop werken ondernemers uit Greenport 
Boskoop, de gemeente Alphen aan den Rijn, de provincie Zuid-
Holland, Smartid Services en Delphy succesvol samen aan een 
efficiëntere logistiek. De focus ligt daarbij op de optimalisatie van 
kleinere orders. Er zijn een aantal initiatieven gestart, zoals een 
nieuwe hub (verzamelplaats) in Boskoop Oost waar kwekers hun 
kleine orders voor handelsbedrijven in Boskoop West kunnen 
brengen. Er is een reverse-hub in Boskoop West, een busroute 
opgezet voor het oppikken van kleinere orders en een app ontwikkeld 
om de openingstijden van de brug en vrachtcommunicatie te 
verbeteren. 
Deze maatregel is overigens niet verwerkt in het verkeersmodel, 
omdat het effect niet is te voorspellen, en naar alle waarschijnlijkheid 
op de schaal van deze studie minimaal zal zijn. 

2.3.8 W8 
W8: Verbreding A20 Gouda – Nieuwerkerk a/d IJssel (naar 2x3 
rijstroken) 
De A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en knooppunt Gouwe 
wordt uitgevoerd met 2x3 rijstroken. Er komt dus één rijstrook per 
richting bij. De A20 voegt bij knooppunt Gouwe in op de A12. Dit 
gebeurt vóór het Gouwe-aquaduct. Het aantal rijstroken in het 
aquaduct wordt niet aangepast. Ook zijn er geen aanpassingen 
gepland aan toe- of afritten langs de A20. 

2.3.9 W9 
W9: Verbetering verbinding N11 - A12 (‘Bodegravenboog’) 
De aansluiting van de N11 op de A12 wordt volledig ongelijkvloers. 
Ook de route N11-A12(west) en v.v. kan nu worden gereden zonder 
gebruik te moeten maken van het onderliggend wegennet (N459). 

2.3.10 W10 
W10: Vermindering files A4 (knooppunt Burgerveen – Den Haag 
/ N14)  
Het gaat hier om een capaciteitsuitbreiding met één rijstrook in beide 
richtingen.  

2.3.11 W11 
W11: N207 deels afwaarderen:  
a) Scenario 2: 80 km/h-delen -> 60 km/h  

De weggedeelten waar 80 km/h geldt worden afgewaardeerd 
naar 60 km/h 

b) Scenario’s 3 + 4:  
De weggedeelten waar 80 km/h geldt, worden afgewaardeerd 
naar 60 km/h. Het gedeelte tussen Boskoop en Alphen waar dit 
geldt, blijft ongewijzigd  

c) Scenario 5: alleen middendeel afwaarderen: 80 -> 60 kmh 
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Het weggedeelte tussen de kruising met de Halve Raak en de 
kruising met de hefbrug in Waddinxveen waar 80 km/h geldt, 
wordt afgewaardeerd naar 60 km/h. 

2.3.12 W12 
W12: Aanleg noordwestelijke rondweg Boskoop 
Dit is een nieuwe verbinding tussen de Hoogeveenseweg en de 
N207. Het spoor en de Gouwe worden ongelijkvloers gekruist. Hierbij 
is uitgegaan van ‘tracé noord’, via de Roemer en verlengde Roemer. 
De verbinding wordt deels ingericht als 60 km/h- weg (ten westen van 
Compierekade) en deels als 80 km/h-weg (ten oosten van 
Compierekade). 

2.3.13 W13 
W13: Afwaarderen N209 bij Hazerswoude-Dorp (80 -> 60 km/h) 
Het gedeelte van de N209 tussen de Hoogeveenseweg en de N11 
wordt afgewaardeerd. Het gaat om de gedeelten buiten de bebouwde 
kom. Hier wordt de snelheid verlaagd van 80 km/h naar 60 km/h. 

2.3.14 W14 
W14: Afwaarderen De Zijde: 
a) Scenario’s 3 + 4 

50 -> 30 km/h, en verbod vrachtverkeer. 
b) Scenario 5:  

Alleen snelheidsverlaging van 50 -> 30 km/h. 

2.3.15 W15 
W15: Verbeteren oostelijke randweg Boskoop (60 -> 80 km/h, 
optimalisatie tracé) 
Enkele haakse bochten in het zuidoostelijke gedeelte zijn 
‘gladgetrokken’. 

2.3.16 W16 
W16: Knip N207 voor motorvoertuigen  
Direct ten noorden van Boskoop wordt de N207 geknipt.  

2.3.17 W17 
W17: Afwaarderen Kerkweg-oost  
De maximale rijsnelheid wordt gereduceerd van 50 -> 30 km/h, en er 
gaat een verbod gelden voor vrachtauto’s. 

2.3.18 W18 
W18: Aanleg alternatieve N209 
Tussen de Hoogeveenseweg en de N11 (bij de bestaande 
aansluiting de Leidsche Schouw) wordt een nieuwe verbinding 
aangelegd. Deze verbinding wordt ingericht als 80 km/h-weg. 

2.3.19 W19 
W19: Uitbreiding oostelijke randweg Boskoop (60 -> 80 km/h, 
optimalisatie tracé) + voortzetting naar het zuiden 
De oostelijke Randweg Boskoop wordt als het ware verruimd met 
een (indicatief) tracé via de Middelburgseweg en de Brugweg. Deze 
verruimde Randweg wordt vormgegeven als 80 km/h-weg. Het 
huidige gedeelte tussen de Middelburgseweg en N207 wordt niet 
aangepast. 
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2.4 OV en Fiets 

2.4.1 OV1 
Goed systeem van R-net, lijbussen en buurtbussen 
De regio is ruim voorzien van R-NET (treindienst Gouda – Alphen 
aan den Rijn), lijnbussen en buurtbussen. 

2.4.2 OV2 
Voortdurende optimalisatie lijnvoering 
Jaarlijks wordt de lijnvoering van de bussen geoptimaliseerd. Dit in 
overleg tussen concessieverlener, concessiehouder, regio en 
gemeenten. 

2.4.3 F1  
F1: Stimulering gebruik fiets  
Fietsers voorrang op hoofdroutes en rotondes, betere 
oversteekmogelijkheden, promotie en fietsles arbeidsmigranten. 

2.4.4 OVF1: 
OVF 1: Verbeteren fietsroutes naar R-net-haltes, aanleg 
snelfietsroutes / fietsstraat:  
a) Noord-zuid: naast N207 
b) Oost-west: Gouda – W’veen – Z’meer 
c) Noord-zuid: nabij spoorlijn 
Beoogd effect: modal shift van 2% ten gunste va OV en fiets. 
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Bijlage 3: Fact sheets Beroepsvaart en 
Recreatievaart  
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Bijlage 4: Fact sheet Waterafvoercapaciteit 

 


