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Inwoners in de regio hebben er dagelijks mee 

te maken: grote drukte tijdens de spits, uitstoot 

en geluidsoverlast. Om dit op grote schaal aan 

te pakken heeft de provincie een samenwer-

kingsverband in het leven geroepen: ‘Beter Be-

reikbaar Gouwe’. Dit overkoepelende plan pakt 

de verkeersproblematiek in de gehele regio aan, 

tussen de N11 en de A12.

Het Beter Bereikbaar Gouwetraject, voorheen 

‘Programmatische Aanpak Gouwe’, borduurt 

voort op de aanleg van de nieuwe randweg ten 

westen van Waddinxveen, de Vredenburghlaan-

(Verlengde) Bentwoudlaan. Deze weg, ook be-

kend als de N207-Zuid, loopt van de A12 in het 

zuiden door het Glasparel-gebied naar de oos-

telijke kant van de Hoogeveenseweg (de N455) 

in het noorden. Volgens de provincie is deze 

noord-zuidverbinding hard nodig om de druk-

te in Waddinxveen te verminderen.

Lokaal tegenwicht
Hier tegenover staan de opvattingen van het 

Molenberaad. Dit verbond van vier lokale groe-

pen met een kleine duizend leden ziet er niets 

in om de regio vol te bouwen met wegen, met 

de N207-Zuid als speerpunt. Ze hebben daarom 

hun eigen, kleinschaligere oplossingen ontwik-

keld. Volgens het Molenberaad weigert de pro-

vincie, die het samenwerkingsverband aan-

stuurt, haar alternatief serieus te nemen, en ze 

vreest dat de geplande wegen extra verkeer 

zullen gaan aantrekken. Kees Bot, lid van be-

langengroep ‘Vrienden van het Bentwoud’ en 

inwoner van Waddinxveen, maakt deel uit van 

het Molenberaad. “Zolang er nog geen schop in 

de grond is gegaan is er een kans, en ik denk 

dat wij goede argumenten hebben om hem te-

gen te houden”, zegt Bot. 

De knelpunten
Hazerswoude-Dorp is een bekend knelpunt in 

de regio. Dwars door het dorp loopt een belang-

rijke noord-zuidverbinding voor onder andere 

vrachtverkeer vanuit de Greenport en Zoeter-

meer. “Het dorp wordt in tweeën gesplitst”, zegt 

Bot. “Voor omwonenden is dat zeer bezwaarlijk. 

Er is een heleboel doorgaand verkeer, verkeer 

wat niks in de regio te zoeken heeft.” Twee an-

dere belangrijke knelpunten zijn de hefbruggen 

over de Gouwe in Boskoop en Waddinxveen. 

Vooral de Boskoopse hefbrug die aansluit op 

de Zijde is volgens Bot ‘rampzalig’. “De Zijde is 

een smalle weg, het is heel gevaarlijk om daar 

te fi etsen en bovendien, de huizen verzakken. 

Het is eigenlijk een wijkontsluitingsweg, niet 

geschikt voor veel verkeer”, zegt hij. “En dan 

heb je ook nog de hefbrug, die nu om de haver-

klap openstaat.” Samen met het Molenberaad 

concludeerde Bot dat de N207-Zuid geen oplos-

sing is voor deze twee knelpunten. “Het ene 

knelpunt wordt alleen maar verslechterd, en 

dat is Hazerswoude-Dorp, en het andere knel-

punt, in Boskoop, daar lost het niks op.”

Alternatief voor Vredenburghlaan
Het Molenberaad, vernoemd naar de molen in 

Benthuizen waar begin 2018 de eerste ontmoe-

ting plaatsvond, heeft zich daarom over de ver-

keerssituatie gebogen. Samen met een, inmid-

dels gepensioneerde verkeersexpert, heeft ze 

een alternatief plan opgesteld waarbij volgens 

Bot de aanleg van de N207-Zuid niet meer nodig 

is. De drie belangrijkste elementen zijn ten eer-

ste een korte aansluiting tussen de Waddinx-

veense Zuidelijke Rondweg en de A12/A20 (via 

de Moordrechtboog), ten tweede een directe 

verbinding tussen de N11 en de A12 (ook wel 

de ‘Bodegravenboog’ genaamd), en als laatste 

een aquaduct ten noorden van Boskoop. De pro-

vincie heeft deze elementen uitgewerkt tot een 

mogelijk scenario, maar steeds met de N207-

Zuid als basis (zie scenario ‘Oeververbinding 

noord’ op de volgende pagina).

Vervolg op volgende pagina >>

Dankzij grootschalige woningbouw, intensivering van de bedrijventerreinen en nieuwe glastuinbedrijven wordt het steeds 

drukker op de wegen. Daarom moet de infrastructuur grondig worden aangepakt. De gemeente Waddinxveen werkt 

momenteel mee aan een regionaal plan om de verkeersdoorstroming te verbeteren. Niet iedereen is even enthousiast, en 

lokale belangengroepen maken zich zorgen over de mogelijke aanleg van een autoweg dwars door het Groene Hart.

Rondom de hefbrug in Waddinxveen 

loopt het verkeer dagelijks vast.



Onderweg naar betere verkeers-
doorstroming
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westen van Alphen verdwijnt. “Dat gaat dan 

door het Spookverlaat en het Rietveld, dat is 

een heel mooi gebied. Als dat verloren gaat, dan 

wordt toch een groot deel van het Groene Hart 

door zo’n weg vernietigd, dat krijg je nooit meer 

terug.”

De provincie, die de voorgestelde maatregelen 

dit jaar verder gaat uitwerken, zegt de verschil-

lende belangen zorgvuldig met elkaar te zullen 

afwegen. Ze stelt dat de N207-Zuid (met of zon-

der doortrekking richting het noorden) geen 

extra verkeer naar de regio zal trekken. Van 

Duijnhoven: “Wat je wel ziet is dat het meer 

verspreidt.”

DE GROOTSTE EN MOOISTE COLLECTIE 
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DE GROOTSTE EN MOOISTE COLLECTIE 

Knooppunt Bodegraven
Parallel loopt het rijksonderzoek naar de haalbaarheid 

van de Bodegravenboog. Hierin wordt gekeken naar 

een mogelijke ongelijkvloerse verbinding tussen de 

A12 en de N11. Nu gaat de noord-zuidverbinding via 

een aantal rotondes. Bot zegt: “Het is een chaotische 

toestand daar in de spitsuren, en ook buiten de spits.”

De voorstellen van het Molenberaad zouden volgens 

Bot de bereikbaarheid van de regio aanzienlijk verbe-

teren, zonder extra doorgaand verkeer aan te trekken, 

waardoor de N207-Zuid niet meer noodzakelijk is. Van 

Duijnhoven spreekt dit tegen, daarnaast zullen de re-

sultaten van het onderzoek naar de Bodegravenboog 

pas na de zomer bekend zijn. “Je wilt niet dat het com-

pleet vast komt te staan voordat je wat doet, dus pro-

beer je van tevoren te zorgen dat de wegen er liggen.”

Begin 2020 zal er een nieuw pakket aan maatregelen 

worden samengesteld binnen het Beter Bereikbaar 

Gouweplan. Daarmee wordt fase twee afgesloten. Fase 

drie - de uitvoering - zal tussen 2020 en 2030 stapsge-

wijs plaatsvinden. Beter Bereikbaar Gouwe is samen-

werking tussen de provincie, gemeenten Alphen, 

Gouda en Waddinxveen, het Hoogheemraadschap van 

Rijnland en de Regio Midden-Holland.

Deze productie in het dossier verkeer is mede mogelijk dankzij een 
bijdrage van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Reacties zijn van harte welkom: redactie@hvh-zuidplas.nl
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>>  Vervolg van voorpagina

Bot ziet liever een scenario dat eerst de grote 

verkeersknelpunten in de regio oplost. “Je moet 

beginnen met een masterplan en als dat er is, 

de onderdelen invullen. Nu wil de provincie 

eerst de N207-Zuid aanleggen, om vervolgens 

te onderzoeken hoe de problemen die deze weg 

veroorzaakt teniet kunnen worden gedaan. Die 

N207-Zuid heeft niet alleen vervelende conse-

quenties zoals extra verkeer door de regio, hij 

gaat ook vlak langs de bebouwde kom van Wad-

dinxveen, hij doorsnijdt het land van de ak-

kerbouwers die aan het Noordeinde wonen, en 

hij doorsnijdt het Bentwoud.” 

Robuuste infrastructuur
De provincie, die deze zomer wil beginnen met 

de aanleg van de N207-Zuid benadrukt het be-

lang van de weg en verklaart dat deze de basis 

vormt voor een toekomstbestendige infrastruc-

tuur. Gabi van Duijnhoven is sinds 2012 project-

leider van de N207-Zuid. “Het is een structuur-

verbetering aan de westkant van Boskoop en 

Waddinxveen om onder andere de N207 te ont-

lasten. Maar dan ben je er nog niet helemaal; 

deze is voornamelijk bedoeld voor het lokale 

verkeer wat nu nog via de Beijerincklaan, dwars 

door Waddinxveen heen, het Noordeinde op-

rijdt.”

Van Duijnhoven kent de kritiekpunten van het 

Molenberaad, maar zegt dat de berekeningen 

laten zien dat de N207-Zuid essentieel is om 

lokale wegen te ontlasten. De provincie noemt 

het een ‘robuuste infrastructuur’. “Je ziet dat die 

wegen daar niet voor bedoeld zijn, en zeker niet 

de wegen die door Waddinxveen en Boskoop 

lopen. Dus door een nieuwe weg aan te leggen 

aan de westkant creëer je – en dan is de term 

‘robuuster’ gebruikelijk – een beter wegennet, 

en eentje die meer de verkeersaantallen van de 

toekomst aan kan.” De provincie verwacht de 

N207-Zuid in 2025 klaar te hebben. Omdat de 

weg meer verkeer richting Hazerswoude-Dorp 

trekt, wordt tegelijkertijd de doorstroom daar 

aangepakt door middel van nieuwe rotondes 

en een mogelijke randweg. Van Duijnhoven: 

“We hebben daar nog twee varianten lopen die 

we onderzoeken. Daar moet ook nog besluit-

vorming over plaatsvinden.”

Aquaduct onder de Gouwe
Het Molenberaad stelt voor een aquaduct te 

bouwen ten noorden van Boskoop. Dit zou zo-

wel de weg door Hazerswoude-Dorp als de hef-

brug in Boskoop rustiger maken. Daarnaast 

wordt in het kader van Beter Bereikbaar Gouwe 

de optie onderzocht om de N207-Zuid door te 

trekken naar de N11 bij Alphen aan den Rijn 

(zie het kader ‘Een snelweg door het Groene 

Hart’). Bot wil dat laatste koste wat kost vermij-

den, omdat anders het natuurgebied ten zuid-

Een snelweg door het Groene Hart?

In de tekening van scenario ‘Ringwegen’ staat een 

kleine pijl in de noordwesthoek van Alphen, wat de 

suggestie wekt dat de weg wellicht verder wordt 

doorgetrokken. De provincie ontkent dit, maar kan 

niet goed uitleggen waarom er überhaupt een pijl-

tje op de kaart staat (op dit moment ligt daar geen 

weg). In de toekomstige tekeningen zijn ze dan ook 

van plan om het pijltje weg te halen omdat het 

blijkbaar ‘heel veel verwarring schept’.

Het Molenberaad ziet de bui al hangen en verwacht 

dat de weg op termijn verder naar het noorden zal 

lopen richting Amsterdam. De gevreesde verkeers-

aantrekkende werking zou er dan toe kunnen lei-

den dat de weg wordt uitgebreid tot dubbele rijba-

nen. “Dan heb je echt een autoweg door dit gebied,” 

zegt Bot.

De oplossingen
In de eerste fase van het samenwerkingsproject Beter Bereikbaar Gouwe zijn er verschillende scenario’s 

opgezet met oplossingen voor de (toekomstige) verkeersproblemen. Eind dit jaar zal hieruit een nieuw 

maatregelenpakket worden ontworpen om aan te bieden aan de Provinciale Staten. De beste maatregelen 

uit deze beschreven scenario’s worden geselecteerd.

‘Sterke Gouwe’
Dit scenario richt zich onder andere op het 

gedeeltelijk verbreden en verdiepen van de 

Gouwe. De huidige N207 gaat naar een 50-60 

kilometer-per-uurweg met een ‘fietssnelweg’ 

ernaast. Verder krijgt de N207 twee keer een 

knip (bij Boskoop en Waddinxveen) zodat al-

leen bestemmingsverkeer de weg zal gebrui-

ken. Verkeer ten westen van Waddinxveen 

neemt de Vredenburghlaan-Bentwoudlaan, en 

ten oosten zal er betere doorstroming komen 

van de A12 naar de N11 dankzij de Bodegra-

venboog. De Coenecoopbrug zal worden vervangen of verbeterd en daarnaast wordt het gebruik van het 

openbaar vervoer en de fiets gestimuleerd.

‘Oeververbinding Noord’
Dit scenario bevat grotendeels de voorstellen 

van het Molenberaad, zoals een aquaduct ten 

noorden van Boskoop (aansluitend op de Hal-

ve Raak), de Bodegravenboog en een snelheids-

verlaging in Hazerswoude-Dorp van 80 naar 

60 kilometer per uur. De extra noordelijke oe-

ververbinding ontlast de hefbrug in Boskoop 

van vrachtverkeer en de Zijde kan dan terug-

gebracht worden tot een 30 kilometer-per-

uurzone. De Bodegravenboog zorgt voor min-

der sluipverkeer op de N207 die grotendeels 

een 60 kilometer-per-uurweg wordt. De enige verandering die het Molenberaad zou willen zien in dit 

scenario is het - in elk geval voorlopig - schrappen van de Vredenburghlaan-Bentwoudlaan (N207-Zuid).

‘Ringwegen’
Als blijkt dat de Bodegravenboog niet haalbaar 

is, is dit scenario ontworpen als alternatief. Het 

verkeer langs De Gouwe wordt deels omgeleid 

via een nieuwe oostelijke randweg van 80 ki-

lometer per uur, en de N207 krijgt een knip ten 

noorden van Boskoop. In het westen wordt de 

Vredenburghlaan-Bentwoudlaan doorgetrok-

ken naar het noorden tot aan Alphen aan den 

Rijn als ‘alternatieve N209’. Deze twee nieuwe 

noord-zuidverbindingen ontlasten zowel de 

hefbrug in Boskoop als de weg door Hazers-

woude-Dorp, waardoor deze laatste een 60 kilometer-per-uurweg wordt.

Bij het verder doortrekken van deze ‘alternatieve N209’ ten noorden van Alphen (zie het rode pijltje op de 

kaart), zou er een nieuwe verbinding ontstaan tussen Rotterdam en Amsterdam. Het Molenberaad vreest 

dat dit zoveel verkeer zal aantrekken dat verbreding van de weg tot twee-keer-twee rijbanen niet kan 

uitblijven (zie kader ‘Een snelweg door het Groene Hart’).

De Gemeneweg in Hazerswoude-Dorp snijdt het dorp doormidden.

Dagelijkse drukte in Boskoop. Een bijeenkomst van het Molenberaad.


