Addendum Waddinxveen bij de brochure “Het kan anders, het kan beter”
In november 2019 heeft Het Molenberaad bovengenoemde brochure uitgebracht. Deze brochure
was gebaseerd op berekeningen die het bureau 4Cast uit Leiden op verzoek en op kosten van Het
Molenberaad heeft uitgevoerd gebruik makend van het provinciaal verkeersmodel met 2035 als
prognosejaar. Daarbij is aangetoond dat het scenario van Het Molenberaad, zonder een N207 Zuid,
veel beter uitpakt voor de knelpunten in de regio dan de oplossing van de Provincie Zuid-Holland,
met de N207 Zuid.
Reden waarom Het Molenberaad het standpunt inneemt eerst de knelpunten op te lossen, om dan
later te bezien of de N207 Zuid nog nodig is.
In het scenario van Het Molenberaad is voor Waddinxveen uitgegaan van een directe verbinding
tussen de Moordrechtboog en de Zuidelijke Rondweg (het zogenaamde pootje). Hoewel bekend was
dat de Vredenburghlaan snel aangelegd zou worden hebben wij willen aantonen welke positieve
effecten dit pootje heeft voor de verkeersafwikkeling in Waddinxveen –zuid, en daarmee de
overbodige aanleg van de Vredenburghlaan.
Tijdens de analyses van de berekeningen is Het Molenberaad tot de conclusie gekomen dat zelfs mét
de Vredenburghlaan het pootje zinvol zou zijn. Aan de hand van de ons bekende gegevens van zowel
onze eigen berekening als die van de Provincie hebben wij een inschatting gemaakt van deze situatie.
Het Ondernemers Platform Waddinxveen steunt inmiddels ons voorstel.
In ons gesprek met de gemeente over onze brochure was echter enige twijfel te bespeuren over onze
aannames. Om alle onzekerheid weg te nemen heeft Het Molenberaad 4Cast op 31 januari 2020 een
aanvullende opdracht gegeven de situatie met Vredenburghlaan én pootje modelmatig te
berekenen. De resultaten spreken voor zich: onze eerdere aannames worden bevestigd, zij het dat
wij de positieve werking van het pootje te voorzichtig hebben ingeschat. De Zuidelijke Rondweg
vooral het oostelijk deel wordt drukker wat er op wijst dat het Pootje een zeer gewaardeerde
verbinding is met Coenecoop. Overigens zit de Zuidelijke Rondweg hiermee nog lang niet aan de
capaciteit.
De belangrijkste positieve gevolgen van de aanleg van het pootje:





De kruispunten van de Parklaan en de Vredenburghlaan met de Beijerincklaan worden aanzienlijk
minder belast (zie de grafiek hieronder, waarbij ter vergelijking de aanvoer naar beide
kruispunten is gesommeerd).
Over de Coenecoopbrug rijdt in 2035 ca 15% minder verkeer in vergelijking met de provinciale
variant.
Het verkeer op de Parklaan verspreidt zich. Moeten in de provinciale variant de bewoners
Triangel voor ca 75% via de Beijerincklaan (om)rijden en 25% via de Zuidelijke Rondweg, in onze
variant is dat ca 50/50.

Het is van belang te vermelden dat, zoals te verwachten was, het resultaat van deze aanvullende
rekenslag alleen invloed heeft op het verkeer in Waddinxveen Zuid. Ten overvloede willen wij er
nogmaals op wijzen dat doorgaand verkeer door Waddinxveen in ons scenario voldoende
alternatieven heeft om andere routes te zoeken (zie toelichting op onze brochure op
https://www.molenberaad.nl/). Daartoe hebben wij al aanbevelingen gedaan, waardoor
Waddinxveen voor dit verkeer minder aantrekkelijk is, terwijl de situatie voor de wijkbewoners
veiliger en sneller wordt.
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