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         11 maart 2019 
 
Aan de Raadsleden van de Gemeente Alphen aan den Rijn 
 
 
Geachte heer / mevrouw, 
 
Op 14 maart worden raads- en commissieleden geïnformeerd over de actuele stand van zaken over de 
Programmatische Aanpak Gouwe (PAG) fase 1 en diverse verkeersaspecten Boskoop/Hazerswoude-
Dorp. In de uitnodiging is aangegeven dat tijdens deze bijeenkomst geen nieuwe feiten worden 
gepresenteerd.  
Toch wil het Molenberaad u graag enkele nieuwe inzichten doen toekomen. 
Het Molenberaad bestaat uit zeer betrokken bewoners en verenigingen in de regio Waddinxveen, 
Boskoop, Hazerswoude. Het afgelopen anderhalf jaar hebben we ons intensief bezig gehouden met de 
provinciale plannen rond de N207-Zuid en de Programmatische Aanpak Gouwe. Beide projecten 
hebben een grote impact op de regio. 
 
Op 25 april 2018 is door de Statenvergadering het tracé-besluit N207-Zuid genomen. Mede door onze 
inbreng heeft men zich ook gerealiseerd dat dit besluit betekent dat er 15-20% meer verkeer de regio 
ten westen van de Gouwe wordt ingezogen dan zonder de N207-Zuid. 
De grote verkeersproblemen in Boskoop (hefbrug en de Zijde) worden met de weg niet opgelost. In 
Hazerswoude (kruising) wordt de problematiek alleen maar vergroot door het verkeer dat de weg van 
buiten de regio aantrekt. 
Op 25 april is daarom ook een amendement aangenomen dat o.a. vraagt te kijken naar oplossingen 
voor dit effect van het N207-Zuid besluit (als stromenschema bijgevoegd).  
 
Uiteraard is het Molenberaad er van overtuigd dat er wat moet gebeuren om de bereikbaarheid van 
de regio ook in de toekomst te garanderen. Ons uitgangspunt daarbij is dat geen extra doorgaand 
verkeer moet worden aangetrokken. Dit verkeer dient op de (verbeterde) rijkswegen te blijven. 
Idealiter zit er in ons plan in het geheel geen N207 Zuid. 
Daarom hebben leden van het Molenberaad voorstellen uitgewerkt die daadwerkelijk de knelpunten 
in de regio aanpakken, zonder niet-regiogebonden verkeer aan te trekken. Ons voorstel hebben wij 
scenario 6 (bijgevoegd) genoemd. Wij zien dat een paar van onze voorstellen ook terugkomen in 
scenario 3 van de Programmatische Aanpak Gouwe zijnde een aquaduct ten noorden van Boskoop en 
de aanleg van de Bodegravenboog. 
 
Wij realiseren ons dat het lastig is op een eerder genomen besluit terug te komen, en pleiten daarom 
sterk voor de prioriteitstelling. Daarbij zou op de eerste plaats gewerkt moeten worden aan 
maatregelen in Programmatische Aanpak Gouwe die een daadwerkelijke oplossing bieden voor de 
verkeersknelpunten binnen Boskoop en Hazerswoude Dorp, zoals het aquaduct en de 
Bodegravenboog (samen met de rijksoverheid), en daarna pas de N207-Zuid aanleggen als dat dan nog 
nodig blijkt. Dus niet eerst verkeer de regio inbrengen dat er niet hoort, en dan pas gaan bekijken 
welke vervolgmaatregelen nodig zijn om de inwoners van Boskoop en Hazerswoude-Dorp tegemoet te 
komen. 
Wij voelen ons in deze gesteund door het Gemeentebestuur van Alphen aan den Rijn. Immers, in de 
brief van 23 april 2018 van B&W aan de Gemeenteraad (2e voortgangsrapportage 
verkeersmaatregelen N207-Zuid) staat letterlijk: “Duidelijk is inmiddels dat oneigenlijk gebruik van 
gemeentelijke en provinciale wegen, door doorgaand verkeer binnen de ring A4-N11-A12 als alternatief 
voor de rijkswegen, door alle partners als ongewenst wordt gezien”. 
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Het Molenberaad wil nog enkele punten met betrekking tot de PAG onder uw aandacht brengen, en 
wel aangaande het scenario 5 in de PAG. 
De verantwoordelijke gedeputeerde in dit project, de heer Vermeulen, is ook van mening dat de N207-
zuid -op zichzelfstaand- niets oplost, maar dat het in zijn woorden “de basis moet vormen van een 
robuuste infrastructuur in de regio”. Daarmee wijzen wij u op de volgende signalen in verband: 

1. In de PAG is op initiatief van de Provincie scenario 5 opgenomen waarin de N207-zuid als 
alternatieve N209 wordt doorgetrokken door het Rietveld (een door de Provincie zeer terecht 
aangewezen gebied binnen het Natuur Netwerk Nederland) naar de aansluiting Leidse Schouw 
op de N11 (en dus naar de Maximabrug). 

2. In het verkiezingsdebat van 4 maart j.l. in Alphen/Rijn heeft gedeputeerde Vermeulen 
aangegeven vóór het bouwen in de polder Gnephoek te zijn. Dit betekent impliciet dat 
daarmee een rondweg om deze bouwlocatie moet worden aangelegd. Het is niet 
ondenkbeeldig dat die rondweg een directe verbinding gaat vormen tussen de Leidse Schouw / 
Maximabrug en de N207 ten noorden van Alphen. 

3. De N207 tussen Alphen en Leimuiden is kortgeleden voorzien van busstroken. In het 
voornoemde debat gaf de heer Vermeulen aan de kruisingen op deze weg ongelijkvloers te 
willen maken, waarna de busstroken geschikt kunnen worden gemaakt voor overig verkeer. 

Door deze tracé-onderdelen met elkaar te verbinden, ontstaat een korte, snelle route tussen de 
A20/A12 enerzijds en de N11/A4 anderzijds, waarmee zeer veel doorgaand verkeer tussen de regio 
Rotterdam-oost en Amsterdam wordt gefaciliteerd. In deze ontwikkeling kan al snel een nieuwe 2x2-
strooks autoweg ontstaan, dwars door het Groene Hart (Bentwoud een Rietveld), vlak langs (ten 
westen van) de kernen Waddinxveen en Boskoop. 
 
Tenslotte willen wij nog een paar punten in het kader van de PAG onder uw aandacht brengen. 

- In de verkeersberekeningen heeft het Molenberaad fouten ontdekt die door de Provincie zijn 
erkend. Welke impact deze fouten hebben is nog onduidelijk, maar om een gedegen besluit te 
kunnen nemen moet wel vertrouwd kunnen worden op de berekeningen. 

- Bij de berekeningen voor de PAG wordt in Hazerswoude-Dorp door de Provincie uitgegaan van 
de oplossing “X-Robuust” waartegen de Gemeente en de inwoners van Hazerswoude-Dorp 
zich hebben verzet. Deze maatregelen zijn ten gunste van het doorgaand verkeer op de N209, 
maar ten nadele van het verkeer van en naar het dorp. 

 
Het Molenberaad blijft de ontwikkelingen kritisch volgen, en wij vertrouwen er op dat u als 
volksvertegenwoordigers ook het beste voor uw inwoners nastreeft, zeker wanneer het om 
leefbaarheid, veiligheid, milieu en natuur gaat, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens samenwerkende organisaties van het Molenberaad 
 
 
 
Siep Eilander 
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Pas als aan de 3 onderdelen is voldaan: opstellen PIP N207-zuid en maatregelen 

Hazerswoude-Dorp als onderdelen binnen een toekomstig totaalplan

Besluit N207-Zuid 25 april 2018 onder voorwaarden amendement 7044

Uitvoerings MER N207 Zuid




