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Stap dichter bij een beter bereikbaar Gouwe 

Een duurzame, landelijke en bereikbare regio. Dat is waar de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Alphen aan den Rijn, 
Gouda en Waddinxveen, de Regio Midden-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland samen aan werken in het 
gebied rondom de Gouwe. In 2018 zijn deze partijen de Programmatische Aanpak Gouwe gestart. De aanpak heeft tot doel 
om bereikbaarheids- en leefbaarheidsknelpunten in het gebied op te lossen en economie te versterken. Dit staat in de 
gebiedsvisie Beter Bereikbaar Gouwe waarmee de betrokken bestuurders maandag 5 november 2018 instemden.  

Om de bereikbaarheids- en leefbaarheidsknelpunten op te lossen en de economie te versterken zijn de afgelopen maanden samen 
met partners en belanghebbenden in het gebied rondom de Gouwe vijf scenario’s met oplossingsrichtingen opgesteld en 
doorgerekend. Op 5 november is naast de instemming met de gebiedsvisie bovendien geadviseerd om in fase 2 van de 
Programmatische aanpak Gouwe toe te werken naar één gezamenlijk Uitvoeringsprogramma dat opgebouwd kan worden uit de 
hoofdoplossingsrichtingen van drie van deze vijf scenario’s. 

Het betreft de hoofdoplossingsrichtingen uit de scenario’s ‘Sterke Gouwe’, ‘Oeververbinding Noord’ en ‘Ringwegen’.  Het eerste 
scenario focust op een vlotte en veilige doorvaart, in het scenario ‘Oeververbinding Noord’ wordt een nieuwe oost-west verbinding 
voorgesteld waarmee de hefbruggen en de kernen worden ontlast en in scenario ‘Ringwegen’ zijn alternatieve noord-
zuidverbindingen het uitgangspunt. De bestuurders voegden daaraan toe om ook kansrijke elementen met toegevoegde waarde te 
benutten uit de scenario’s ‘Optimalisatie’ en ‘Oeververbinding Midden’, dit met uitzondering van een verbinding door het Gouwebos. 
Ook met een aantal andere zorgen wordt rekening gehouden in fase 2. Op de website www.beterbereikbaargouwe.nl staat onder 
Documentatie de presentatie met de verschillende scenario’s. 

 

Bewoners kregen persoonlijk uitleg over de scenario’s tijdens de inloopbijeenkomsten in oktober 2018 in Boskoop en Waddinxveen. 

Korte termijn maatregelen 
  
Vooruitlopend op de besluitvorming neemt de provincie Zuid-Holland met betrekking tot de brugbediening Gouwe al snel 
maatregelen. Al op korte termijn wordt onderzocht op welke manier vaar- en wegverkeer beter op elkaar aangesloten kunnen 
worden. Per 1 april 2019 worden schepen gegroepeerd bij de Julianasluis en de Spoorbrug Alphen aan den Rijn/Gouwesluisbrug 
(zowel de heen- als terugvaart). In de spits mag recreatievaart uitsluitend met beroepsvaart onder bruggen meevaren: er zijn dan 
geen aparte brugopeningen voor recreatievaart in de spits. Buiten de spits vaart recreatievaart zo veel mogelijk mee met 
beroepsvaart. Dit levert tijdwinst op doordat het omhoog en omlaag gaan van de hefbruggen maar één keer plaatsvindt voor 
meerdere schepen tegelijk. Er komen daardoor minder, maar wel iets langere brugopeningen. Op de website 
www.beterbereikbaargouwe.nl staat onder Documentatie een Lid-GS brief over de Korte termijn maatregelen. 
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Onder meer bij de Julianasluis  worden per 1 april 2019 schepen gegroepeerd (geclusterd varen). 
  
  
  
  
Hoe nu verder?  
  
De gebiedsvisie en de start van fase 2 wordt in Gedeputeerde Staten van 11 december bekrachtigd gelijktijdig met de instemming 
in de colleges van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Waddinxveen. Bij het dagelijks bestuur van de regio Midden-
Holland is dit op 17 december 2018 en bij het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland op 18 december 2018. 
  
Over deze instemming worden Provinciale Staten, gemeenteraden en de Algemene Vergadering van het Hoogheemraadschap van 
Rijnland actief geïnformeerd door middel van een aanbiedingsbrief. Het voornemen is om in 2019 te starten met fase 2 van de 
Programmatische aanpak Gouwe. Ook deze fase zal - net als in fase 1 - met de partners gezamenlijk worden voorbereid en ook 
hierbij zullen stakeholders in het gebied nauw worden betrokken. De aanpak van fase 2 is erop gericht om een 
Uitvoeringsprogramma en de benodigde bestuursovereenkomsten in het najaar van 2020 vast te kunnen stellen. 
  
  
  
Meer informatie en contact 
  
We houden u regelmatig via deze digitale nieuwsbrief op de hoogte van de voortgang van de Programmatische aanpak Gouwe. U 
kunt bovendien actuele informatie vinden op de website: www.beterbereikbaargouwe.nl. Heeft u een vraag? Stel deze via 
beterbereikbaargouwe@pzh.nl. Via dit mailadres kunt u zich ook afmelden voor deze nieuwsbrief: zet in het onderwerp ‘afmelden’.  
  

Dit is een samenwerkingsverband tussen de Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Waddinxveen, de 
Regio Midden-Holland en Het Hoogheemraadschap van Rijnland. 
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