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Waddinxveen, 25 september 2019 

Geachte leden van de Raad, 

Ik spreek hier namens het Molenberaad, vier verenigingen die hun vraagtekens zetten bij de 

wegenplannen in de regio Waddinxveen, Boskoop en Hazerswoude, momenteel onderdeel van 

Beter Bereikbaar Gouwe. 

Wat wij voorstaan is een andere wijze van inrichting van de infrastructuur, waarbij het 

doorgaand verkeer  op de rijkswegen blijft, de bereikbaarheid van de kernen verbetert, de 

knelpunten opgelost worden, en de leefbaarheid toeneemt. Het feit dat we hier uitgenodigd zijn 

voor deze Themaraad Beter Bereikbaar Gouwe waarderen we. 

Beter Bereikbaar Gouwe vraagt om gedragen oplossingen voor problemen oost en west van de 

Gouwe. 

 

Wij zijn voorstander van: 

- De Bodegravenboog (A12 => N11) 

- Het aquaduct plus noordwestelijke rondweg Boskoop 

- Een onderdoorgang in de Gemeneweg bij Hazerswoude, of een westelijke randweg.  

- Het handhaven van de huidige N207; de Bodegravenboog zal deze weg rustiger maken. 
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Wij zien graag toegevoegd het korte boogje van de Moordrechtboog naar de Zuidelijke Rondweg 

(los even van de Vredenburghlaan die reeds in aanleg is). Dit korte stukje zal de 

verkeersafwikkeling op de Beijerincklaan, de Coenecoopbrug en de Parklaan verbeteren. 

 

De Vredenburghlaan/Bentwoudlaan/Verlengde Bentwoudlaan (VBL,BWL,VBWL), bieden geen 

oplossing voor de huidige verkeersproblemen, integendeel, die worden versterkt. Dat geeft ook 

de provincie toe. De Provincie verdedigt de aanleg door aan te geven dat die de basis is voor een 

“robuuste infrastructuur”. Hoe die er uit komt te zien is wordt niet genoemd, maar de kans 

bestaat dat dit voor Waddinxveen slecht gaat uitpakken. Op dit moment wordt namelijk ook een 

vervolgtracé uit het voormalige scenario 5 onderzocht, dat door het historische landschap van 

het Rietveld tussen Boskoop en Alphen loopt, dwars door Klein Giethoorn en natuurgebied 

Spookverlaat.  

Hiermee zou dus de gevreesde verbinding Maximabrug – Amaliabrug (beide bruggen 2x2 

rijstroken) als onderdeel van een doorgaande noord-zuid verbinding tot stand worden gebracht.   
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Op 4 maart jl was bij een verkiezingsdebat in Alphen/Rijn (n.a.v. de verkiezingen PS) 

gedeputeerde Vermeulen als lijsttrekker van de VVD aanwezig. In zijn visie zou de N207 tussen 

Alphen en Leimuiden een autoweg moeten worden met ongelijkvloerse kruisingen waarbij de 

busstroken worden opengesteld worden voor alle verkeer. In dat debat gaf hij aan voorstander 

te zijn van bebouwing van de Gnephoek, wat betekent een rondweg van de Maximabrug in 

Alphen richting dit deel van de N207. Zou dit een vervolgtracé kunnen worden? 
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Wanneer voor dit scenario gekozen worden, dan ontstaat een verbinding tussen A12/A20 naar 

de N11/A4, dus een autoweg tussen Rotterdam-oost en Amsterdam. De aantrekkingskracht op 

doorgaand verkeer zal enorm zijn; een weg met 1 strook per richting zal niet meer volstaan. En al 

dat verkeer moet  vlak langs de bebouwde kom van Waddinxveen (lawaai, fijnstof). Vooral de 

wijken Triangel en Zuidplas waarvan de leefbaarheid toch al wordt aangetast door de nabijheid 

van bestaande snelwegen en toekomstige biomassacentrales, zullen daarvan hinder 

ondervinden. 

De Provincie heeft, met 1 stem verschil, in april vorig jaar besloten tot aanleg van de 

VBL/BWL/VBWL. Daarbij is wel een amendement aangenomen waarbij de “toekomstvastheid” 

van de weg/wegen bewezen dient te worden. De gedeputeerde heeft dit toegezegd, de 

uitvoering verloopt via Beter Bereikbaar Gouwe.
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Wij willen geen complotdenkers zijn, en hopen dat het niet zo ver gaat komen, maar wij 

verzoeken de Raad wel alert te zijn op de ontwikkelingen. 

Voor de Gemeente Waddinxveen is het goed te weten dat wanneer de lanen onderdeel worden 

van een noord-zuid-verbinding, de verkeers-getalswaarden van de MER van destijds niet meer 

kloppen en aanzienlijk hoger zullen uitvallen.  

Wij zijn dat met verkeersmodellen (dezelfde als de provincie gebruikt) aan het doorrekenen. 

Wellicht kan dat leiden tot voorstel voor een fasering waarbij eerst de echte knelpunten worden 

weggenomen alvorens wordt overgegaan tot aanleg van de BWL/VBWL. 

Wij vertrouwen er op dat u, Gemeenteraad van Waddinxveen, zich het welbevinden en de  

gezondheid  van de Waddinxveners aantrekt en ons daarin steunt. Het Molenberaad wil graag de 

gelegenheid krijgen over dit onderwerp nader met u in gesprek te gaan en u ook verdere 

getalsmatige achtergronden geven op basis van bovengenoemde voorgestelde wegstukken. 

 

Kees Bot 


