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Achtergrondinformatie bij het rekenmodel 

 

1. Inleiding 

 

De provincie heeft de afgelopen periode berekeningen uitgevoerd met een 

verkeersmodel om de verkeerseffecten van ingrepen in de wegenstructuur te 

kunnen voorspellen. In alle toekomstige scenario’s wordt uitgegaan van de 

aanleg van de N207 Zuid. Het Molenberaad heeft de consequenties onderzocht 

van een toekomstige verkeersstructuur waarin de N207 Zuid niet wordt 

aangelegd. In deze notitie wordt daarover verantwoording afgelegd. Het is een 

tamelijk technische toelichting, die evenwel noodzakelijk is om duidelijk te 

maken dat we niet over één nacht ijs zijn gegaan. 

In de notitie treft de lezer een kort overzicht van de gebeurtenissen -voor zover 

van belang- aan. Voorts een toelichting op de werking en uitkomsten van het 

verkeersmodel en een uitgebreidere beschrijving van de lokale effecten. 

 

2. Wat vooraf is gegaan. 

 

De N207 zuid 

In de voorliggende jaren is door de provincie, in samenwerking met de 

gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen, gewerkt aan de ontwikkeling 

van de N207 Zuid. Dit is een verbindingsweg van af de 

Moordrechtboog/Amaliabrug langs de westzijde van Waddinxveen en Boskoop 

naar de Hoogeveenseweg en wellicht verder naar de N11. Het laatste deel van 

deze verbinding is nog niet uitgewerkt; vooralsnog wordt uitgegaan van het 

gebruik van de N209 (Gemeneweg) om de N11 te bereiken. 

Het besluit om deze weg te gaan aanleggen is op 25 april 2018 door Provinciale 

Staten genomen en ook de gemeenteraden van Alphen aan den Rijn en 

Waddinxveen hebben met de aanleg van de N207 Zuid ingestemd.  

Daarmee is de weg geopend om de voorbereidingen voor het definitieve 

ontwerp te treffen. Momenteel wordt in dat kader gewerkt aan een 

uitvoerings-MER.  In die rapportage, die in 2020 zal worden afgerond, wordt 
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een vergelijking opgesteld van een situatie in 2035 met en zonder N207 Zuid. 

Omdat er een onherroepelijk besluit is genomen tot aanleg van het eerste deel 

van de N207 Zuid, te weten de Vredenburghlaan in Waddinxveen, maakt deze 

weg in 2035 deel uit van het regionale wegennet. De verschillende varianten 

worden vergeleken met de huidige situatie (2017) en ook onderling. Hieruit zal 

moeten blijken wat de toegevoegde waarde is van deze nieuwe weg, en op 

welke wijze de belangenafweging tussen de verschillende ruimtelijke, 

economische, verkeerskundige en milieuaspecten is gewogen.  

In het besluit van de provincie is ook een amendement opgenomen dat vraagt 

om een onderzoek in een breder kader. Dit werd, blijkens de discussie destijds, 

vooral ingegeven door het feit dat het niet bij de aanleg van alleen deze weg 

kan blijven. Immers de bestaande knelpunten in de regio worden door de 

aanleg van de N207 Zuid niet opgelost en bijvoorbeeld in Hazerswoude-Dorp 

zelfs substantieel vergroot. Welke aanvullende maatregelen dat moeten zijn 

zou voortvarend moeten worden onderzocht om er zeker van te zijn dat de 

aanleg van de N207 Zuid een verstandige keuze is. 

 

Beter Bereikbaar Gouwe 

Daarom is het project Beter Bereikbaar Gouwe (voorheen Programmatische 

Aanpak Gouwe) in de zomer van 2018 opgestart met verkenningen in een 

bredere context. Er zijn scenario’s ontwikkeld en er is een voorselectie gemaakt 

van maatregelen die een bijdrage zouden kunnen leveren aan het oplossen van 

bestaande en toekomstige knelpunten. Het gebied dat daarbij onder de loep 

genomen is, beperkt zicht tot het oostelijk deel van de “regio”, aan de oostzijde 

begrensd door de A12/N11 en aan de westzijde door de Gemeneweg (in 

Hazerswoude-Dorp). Andere belangrijke ontwikkelingen in de 

verkeersstructuur, zoals de aanleg van de verbinding A13/A16 bij Rotterdam en 

de consequenties daarvan op de N209 tussen de A12 (Bleiswijk) en de N11 

maken geen deel uit van het kerngebied van de studie maar zijn wel in de 

studies meegenomen.  

Inmiddels kennen we de kwetsbaarheid van sommige cruciale onderdelen van 

de infrastructuur. De hefbrug in Boskoop is langdurig afgesloten geweest voor 

zowel auto’s als voor de scheepvaart. De consequenties zijn ingrijpend. De roep 

om een aquaduct bij Boskoop is een logisch gevolg. Dit geldt ook voor de 

situatie in Hazerswoud-Dorp. De wachtrijen op de Dorpsstraat en de 
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Gemeneweg nemen onaanvaardbare lengte aan en kunnen in de toekomst niet 

meer met “eenvoudige maatregelen” worden opgelost.  

 

3. Acties van Het Molenberaad 

 

Meer dan een jaar zijn we op jacht geweest naar een onderbouwing van de 

effecten van het door Het Molenberaad voorgestelde scenario voor een Beter 

Bereikbare Gouweregio. Al in 2018 hebben we (op eigen kosten) door 

Goudappel Coffeng vingeroefeningen laten doen met de op dat moment 

bekende gegevens, afkomstig uit berekeningen die de gemeente Alphen aan 

den Rijn heeft laten uitvoeren om verschillende locaties voor een 

oeververbinding in Boskoop onderling te vergelijken. Daaruit hebben we twee 

conclusies kunnen trekken:  

1. Het is mogelijk om de regionale knelpunten op te lossen zonder de 

aanleg van de N207 Zuid 

2. Het effect van de aanleg van een aquaduct onder de Gouwe is het 

grootst als deze dichtbij de rotonde N207/Halve Raak wordt aangelegd. 

Het ontbrak ons op dat moment aan een verdergaande doorrekening van de 

effecten van de maatregelen uit ons scenario. Daarvoor zouden wij de 

beschikking moeten krijgen over het regionale verkeersmodel dat ook door de 

provincie wordt ingezet om de onderbouwing voor de N207 Zuid te leveren. 

In april 2019 hebben we -onder voorbehoud- de uitkomsten van het provinciale 

rekenwerk ten behoeve van de MER ontvangen. Daarna hebben we nog vier 

maanden moeten plooien en overtuigen alvorens de provincie op 29 juli 2019 

de voor het rekenen noodzakelijke gegevens beschikbaar heeft gesteld. 

In de zomermaanden hebben we op basis van deze gegevens het adviesbureau 

4cast uit Leiden bereid gevonden om in onze opdracht het scenario door te 

rekenen en de uitkomsten te rapporteren. Half september 2019 konden wij 

eindelijk beschikken over de verkeersstromen die het gevolg zijn van uitvoering 

van het scenario van Het Molenberaad.  
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4. Korte toelichting op de werking van het verkeersmodel 

 

Het verkeersmodel dat zowel door de provincie en Het Molenberaad wordt 

gebruikt om toekomstige verkeersstromen de voorspellen is ontwikkeld in 

opdracht van de Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH), een 

samenwerkingsverband van overheden. Het verkeersmodel wordt ingezet om 

de verkeers- en milieugevolgen van maatregelen op het gebied van 

infrastructuur en ruimtelijke ontwikkelingen in beeld te brengen. Het model is 

een vereenvoudigde weergave van de bestaande en toekomstige werkelijkheid. 

 

Het rekenmodel bestaat uit 3 onderdelen: 

1. Een wegennet waarlangs het verkeer zich kan bewegen. Vrijwel alle 

wegen in het studiegebied zijn opgenomen met hun kenmerken: 

capaciteit en wettelijke snelheid. Ook de kruispuntvormen (rotonde, 

voorrangskruising of verkeerslichten) zijn in het netwerk ondergebracht. 

2. Een opdeling van het studiegebied in kleine zones waarin inwoners en 

arbeidsplaatsen zijn ondergebracht. 

3. Een gereedschapskist waarin verbanden tussen autoverplaatsingen, 

routekeuze, reismotief zijn vastgelegd. Ook hoge en lage CPB-scenario’s 

(bevolkingsontwikkeling, inkomensontwikkeling, mobiliteitsontwikkeling 

naar de toekomst) zijn ondergebracht. Er worden afzonderlijk gegevens 

gebruikt voor personenauto’s en vrachtauto’s.  

Heel Nederland is in het model opgenomen, evenals de belangrijke 

grensovergangen. Naarmate de afstand tot het studiegebied groter is, zijn 

wegennet en zone-indeling ook grover.  

Voordat er prognoses met het verkeersmodel worden opgesteld wordt de 

werking ervan eerst zorgvuldig getest. Dit gebeurt door een bestaande situatie 

(2017) na te bootsen en de uitkomsten te vergelijken met telcijfers uit 2017. In 

het studiegebied zijn op meer dan 100 plaatsen verkeerstelcijfers beschikbaar. 

Pas als het verkeersmodel in staat is om in voldoende mate een bestaande 

toestand te beschrijven is het geschikt om prognoses op te stellen. Er wordt 

getest op plausibiliteit, op routekeuze van het verkeer, verkeersintensiteiten en 

samenstelling van het verkeer en verdeling over de uren van de (werk)dag. 
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Prognoses worden opgesteld door voor een moment in de toekomst (2030) de 

veranderingen in aantallen inwoners en arbeidsplaatsen per zone aan te geven. 

Voorts worden de aanpassingen van het wegennet (nieuwe wegen, 

capaciteitsuitbreidingen en afsluitingen) opgenomen in het netwerk voor 2030. 

Met de groei- of krimpfactoren tussen 2017 en 2030 worden nieuwe 

verplaatsingspatronen uitgerekend en de daarbij behorende (vracht) autoritten 

bepaald en toegedeeld aan het wegennetwerk. Personenauto’s kiezen voor de 

meest efficiënte route. Als er op een bepaalde plaats files ontstaan vanwege 

een groot verkeersaanbod kunnen personenauto’s een andere route kiezen die 

op dat moment efficiënter is. Vrachtverkeer kiest altijd voor de kortste routes 

(in km). Deze verkeercijfers geven een indicatie van de hoeveelheden verkeer 

die in 2030 verwacht mogen worden.  

Ten behoeve van de berekeningen voor de N207 Zuid is bovenop de groei tot 

2030 nog een generieke opslag toegepast die de groei tussen 2030 en 2035 

vertegenwoordigt. 

(Voor een zeer uitgebreide verantwoording van het regionale model verwijzen 

we naar de website van de ODMH. Zoekterm RVMH, dan naar technische 

rapportage) 

 

5. Uitkomsten van de modelberekeningen 

Ongeveer een keer per twee jaar wordt het verkeersmodel opnieuw tegen het 

licht gehouden. In snel veranderende gebieden gebeurt dit soms nog vaker. In 

zo’n update wordt het model gevoed met de meest recente telcijfers en de 

ruimtelijke ontwikkelingen die zich hebben voltrokken. Ook de nieuwste 

voornemens en inzichten van gemeenten en provincie op het gebied van 

woningbouw en bedrijvigheid worden ingebracht. Zo kan het gebeuren dat de 

eerste berekeningen voor onze regio deels zijn gebaseerd op oude gegevens. 

De besluitvorming in april 2018 is gebaseerd op RVMK 2.4 en geeft cijfers voor 

2030. 

Voor de berekeningen van de uitvoerings-MER voor de N207 Zuid is RVMK 3.1 

gebruikt. Daar is zoals gezegd een ophoging van de cijfers toegepast om de 

verkeersontwikkeling tussen 2030 en 2035 na te bootsen. Dat is ook de versie 

(RVMK 3.1 2035) die Het Molenberaad heeft gebruikt voor haar berekening. 
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a. De autonome groeisituatie 2035 hoog 

Dit is een beschrijving van de situatie in 2035 met een hoog 

ontwikkelingsscenario. Naast de “zekere plannen” waarvoor al besluiten 

zijn genomen en die in uitvoering zijn, zijn ook ontwikkelingen 

opgenomen waarvoor al wel plannen zijn maar waarvoor de 

besluitvorming nog niet geheel is afgerond. Wat betreft de 

wegenstructuur zijn naast enkele kleine ingrepen ook de realisatie van de 

Vredenburghlaan in Waddinxveen en de Verlengde Roemer in Boskoop 

gerealiseerd. Het is de situatie die je bij een doorgroeiende economie 

kunt verwachten.  

Als gevolg van bouwactiviteiten zoals Triangel en bedrijvigheid in 

Waddinxveen wordt het verkeer in de omgeving van de Beijerincklaan en 

de nieuwe Vredenburghlaan veel drukker. Wat ook opvalt is dat het 

verkeer op alle provinciale wegen enorm toeneemt. Met als uitschieter 

de N209, vooral als gevolg van extra verkeer dat uit de richting 

Bleiswijk/Zoetermeer komt. Dat lijkt mede het gevolg van de aanleg van 

de verbinding A13/A16 in Rotterdam waarop de N209 wordt 

aangesloten. Andere uitschieters zijn de wegen rond het ITC-terrein en 

rond het Alpherium. 

 

b. De ingrepen die de provincie voorstelt  

 

De provincie gaat in haar berekeningen uit van de aanleg van de N207 

Zuid en de Verlengde Beethovenlaan. Daar maken zo’n 14.000 

motorvoertuigen per etmaal gebruik van. De gevolgen hiervan zijn op 

verschillende plaatsen te merken. Natuurlijk verkiest een deel van het 

verkeer de nieuwe weg boven de route door Waddinxveen (Chopinlaan, 

Esdoornlaan) en het Noordeinde, maar op andere plaatsen in de regio 

neemt het verkeer verder toe. Vooral Hazerswoude-Dorp merkt deze een 

extra toename van het verkeer op de Gemeneweg. Weliswaar neemt het 

verkeer op de N209 ter hoogte van Benthuizen af (een deel van het 

verkeer verkiest de N207 Zuid boven de N209), maar de toestroom vanaf 

de N207 Zuid neemt sterker toe. Er trekt een grotere stroom doorgaand 

verkeer door Hazerswoude-Dorp. Het is welhaast onmogelijk om het 

verkeer op het kruispunt met de Dorpsstraat te verwerken. In het 

scenario X robuust wordt een deel van dat verkeer op rotondes ten 
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noorden en zuiden van het dorp afgeleid van de N209. Als gevolg 

daarvan wordt het op de kruising van de Dorpsstraat iets minder druk, 

maar worden woonstraten in het dorp extra belast met verkeer. 

Voor de andere knelpunten, zoals de Zijde en de Hefbrug in Boskoop en 

de Goudseweg in Bodegraven biedt de N207 Zuid geen soelaas.  

 

Andere ingrepen zijn in het provinciale plan momenteel nog niet aan de 

orde, maar er is al wel aangekondigd dat het niet bij de aanleg van de 

N207 Zuid kan blijven.  

 

c. De ingrepen die het Molenberaad voorstelt 

Het Molenberaad stelt een pakket van 4 maatregelen voor, die samen de 

nu al bestaande knelpunten oplossen en ook perspectief bieden voor de 

lange termijn. Alle maatregelen komen voort uit de gedachte dat het 

voor de regio doorgaande verkeer zoveel mogelijk via de rijkswegen 

buitenom geleid moet worden en dat de wegen in de regio vooral voor 

het ontsluiten van de regio worden gebruikt. Een ring met inprikkers. 

 
 

• Voor Hazerswoude-Dorp zoekt Het Molenberaad naar een manier 

om het doorgaande noord-zuid verkeer, zo’n 14.000 auto’s, niet 

via het kruispunt met de Dorpsstraat te leiden. Een onderdoorgang 

voor het dit verkeer biedt de meest duurzame oplossing en heeft 

daarom onze voorkeur. Er blijft ongeveer een derde van het 

verkeer op de kruising over (7.300 auto’s) en het dorp kan weer 

tot een geheel worden gesmeed. Een alternatief in de vorm van 

een rondweg aan de westzijde van het dorp biedt voor het 

kruispunt hetzelfde voordeel. Maar zo’n nieuwe weg betekent een 
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ingreep die ten koste gaat van landbouwgrond. Daarvoor zullen de 

betrokken agrariërs moeten worden gecompenseerd.  

• Voor Boskoop kiest Het Molenberaad voor een aquaduct onder de 

Gouwe, ter hoogte van Halve Raak met een verbindingsweg naar 

het ITC-terrein en naar de kern van Boskoop. Er zullen meer dan 

11.000 auto’s gebruik gaan maken van deze “ongestoorde” 

verbinding. Deze rijden niet meer over de hefbrug. De hefbrug kan 

worden gesloten voor vrachtverkeer en de gebieden Boskoop 

noordwest en noordoost zijn onderling prima verbonden. Goed 

dus voor Greenpoort Boskoop. Maar ook goed voor de 

Scheepvaart op de Gouwe.  

• Voor Waddinxveen stelt Het Molenberaad voor een extra 

verbinding tussen de Zuidelijke Rondweg en de Vredenburghlaan 

aan te leggen. Dan hoeft het verkeer niet helemaal door te rijden 

naar de Beijerincklaan, maar ontstaat een korte verbinding vanuit 

Coenecoop en Triangel naar de A12/A20. Voor de doorgaande 

route Chopinlaan/Esdoornlaan biedt dit plan geen vermindering 

van verkeer. Wel is het mogelijk om deze route voor doorgaand 

verkeer (ca 15% van al het verkeer) onaantrekkelijker te maken. De 

aanleg van extra rotondes bij de uitgang van woongebieden en 

fiets/voetgangersoversteekplaatsen wordt de route ook veiliger en 

toegankelijker voor de inwoners van Waddinxveen. 

• De enorme drukte op de Goudseweg tussen Bodegraven en 

Reeuwijk is volgens Het Molenberaad alleen op te lossen met een 

directe verbinding tussen de A12 west en de N11 

(Bodegravenboog) Deze verbinding zorgt er ook voor dat het 

verkeer op de Henegouwerweg fors afneemt. Dat komt de situatie 

bij de hefbruggen te goede. Het doorgaande verkeer wordt buiten 

de regio om geleid en daarmee komt een belangrijke doelstelling 

van het plan van Het Molenberaad dichterbij.  

Een uitvoeriger effectbeschrijving per knelpunt is in het volgende 

hoofdstuk opgenomen. 
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6 De oplossingen van het Molenberaad nader verkend 

Hazerswoude-Dorp 

Hazerswoude-Dorp wordt doorsneden door de drukke N209 (Gemeneweg). Het 

meeste verkeer heeft geen herkomst en bestemming in het dorp, maar 

beweegt zich tussen Zoetermeer/Lansingerland/Rotterdam en de N11. Het 

verkeer op de Gemeneweg ter hoogte van de Dorpsstraat neemt in 2035 in die 

situatie toe van 15.000 motorvoertuigen per etmaal (2017) naar 22.000! Een 

toename van maar liefst bijna 50%.  

Er zijn drie redenen waarom het verkeer door Hazerswoude in 2035 zo 

explosief toeneemt.  

• De N207 Zuid, die doorgaand verkeer A12/A20 – N11 aantrekt (ca 4.500 

motorvoertuigen per etmaal),  

• De autonome groei van het verkeer,  

• De nieuwe verbinding tussen de A13 en de A16 waardoor verkeer uit 

zuidelijke richting bij Bergschenhoek eenvoudig de N209 richting N11 kan 

bereiken. 

Niet alleen wordt daarmee het dorp nog verder gesplitst, maar het is ook 

onmogelijk omdat het kruispunt dat verkeer niet meer kan verwerken. 

In het voorstel van de Provincie zijn op het kruispunt de linkshalfbewegingen 

vanaf de Gemeneweg dorp-in en naar de 

Gemeneweg dorp-uit niet meer mogelijk. 

Daarom wordt ook een tweede rotonde aan de 

zuidzijde, een noordelijke rotonde en een 

noordoostelijke rondweg aangelegd (X-

robuust).  

Het Molenberaad vindt dit een onwenselijke 

oplossing omdat dit het doorgaand verkeer 

bevoordeelt ten opzichte van verkeer van en 

naar het dorp. Bovendien worden woonstraten 

in het dorp belast met doorgaand verkeer. Het 

kruispunt Dorpsstraat wordt in die situatie iets minder zwaarbelast. Om een 

eerlijke vergelijking te krijgen heeft het Molenberaad ervoor gekozen alle 

aankomend verkeer op de 4 poten van het kruispunt bij elkaar te nemen en die 

X-Robuust  
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onderling te vergelijken (kruispuntbelasting). Er is een toename van ongeveer 

30% in 2035. 

Het Molenberaad is van mening dat de leefbaarheid van Hazerswoude-Dorp nu 

al onaanvaardbaar slecht is en dat de oplossing die door de Provincie in het in 

de studie N207 Zuid is aangedragen per saldo een negatief effect heeft.  

Wij komen tot de conclusie dat er slechts twee effectieve mogelijkheden zijn 

om de leefbaarheid te verbeteren: 

1. Een tunnel (eigenlijk moeten wij spreken van een onderdoorgang) in de 

Gemeneweg binnen de bebouwde kom.  

Eerdere voorstellen om het doorgaande verkeer op de N209 met een 

onderdoorgang onder het dorp door te voeren stuitten in het verleden op 

de kosten terwijl niet alle bewoners even gelukkig waren met deze 

oplossing. Over de kosten gaan wilde verhalen rond. Een ervaren 

projectleider op het terrein van tunnelbouw van een gespecialiseerd 

ingenieursbureau, geraadpleegd door Vereniging Groenpoort 

Hazerswoude, heeft de onderdoorgang geraamd op circa 40 miljoen euro. 

 

2. Een rondweg ten westen van het dorp.  

De onderdoorgang heeft onze voorkeur, want het Molenberaad is in 

principe tegen de aanleg van nieuwe wegen in het landelijk gebied. Echter, 

wanneer dit onmogelijk blijkt opteren wij voor een westelijke rondweg. Dit 

sluit beter aan op de stijgende vervoersvraag op de N209 dan een 

verbinding ten oosten van het dorp. Er dient met nadruk rekening te 

worden gehouden met de belangen van de agrariërs. Zoveel als mogelijk 

moeten het tracé de kavelgrenzen volgen, en bij eventuele doorsnijding van 

een kavel dient de bereikbaarheid van de percelen voor de betreffende 

agrariërs te worden gewaarborgd. Onderzocht moet worden of verlies van 

grond kan worden gecompenseerd. Wellicht behoort een beperkte 

ruilverkaveling tot de mogelijkheden. 

Er kunnen meerdere varianten worden onderzocht: 
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a. Een variant over de voormalige 

bouwweg van Tennet. De weg 

begint op de N209 

(Hoogeveenseweg) ter hoogte van 

de oude hoogspanningsleiding 

met een rotonde en volgt het 

tracé van de tijdelijke bouwweg 

ten behoeve van de aanleg van de 

nieuwe hoogspanningsmasten 

noordwaarts. Voorbij het 

Westeinde buigt de weg eerst 

mee met de kavelrichting om 

vervolgens met een bocht ten 

noorden van de Eerste Tocht naar 

het oosten (400 m van de woonbebouwing) aan te sluiten met een 

rotonde aan de Gemeneweg ter hoogte van de Katjesweg. 

b. Een variant gebundeld met het HSL-spoor. Ook hier weer afbuigend na de 

kruising met het Westeinde om langs de noordzijde van de Eerste Tocht 

aan te sluiten op de Gemeneweg bij de Katjesweg. Deze omleidingsweg 

begint en eindigt uiteraard ook weer met rotondes bij de aansluitingen 

van respectievelijk de Hoogeveenseweg en de Gemeneweg.  

Het voorstel voor een onderdoorgang is al eerder door de Provincie uitgewerkt.  

Ten aanzien van de uitwerking van een westelijke rondweg hebben wij de 

volgende ideeën. 

• De rondweg in de voorstellen 2a en 2b kruist het Westeinde onderlangs. 

Het Westeinde ligt ca 3,5 meter boven het maaiveld, zodat ter plekke 

kan worden volstaan met een beperkte verlaging van het tracé en een 

kleine verhoging van het Westeinde. Het Westeinde wordt niet 

aangesloten op de rondweg.  

• De rondweg is een 80-kmweg. De “oude” N209 door het Dorp kan 

heringericht worden tussen de rotonde Katjesweg en de rotonde bij de 

brandweer. Voorstel is dit weggedeelte aanzienlijk te versmallen en 

binnen de bebouwing in te richten als een 30km-zone. Er zijn dan goede 

mogelijkheden om de kruising met de Dorpsstraat veilig te herinrichten. 
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Het deel ten zuiden van de rotonde bij de brandweerkazerne tot aan de 

Hoogeveenseweg kan een 60-km weg worden.  

• Voor de fietsers op het fietspad langs de Gemeneweg-noord dient een 

veilige oplossing gevonden te worden voor de oversteek van en naar de 

30-km zone. Dit kan betrekkelijk eenvoudig omdat de Gemeneweg ca 3 

meter hoger ligt dan de 

Katjespolder. Ten noorden 

van de aansluitende 

rotonde kan het fietspad 

onder de Gemeneweg 

gevoerd worden en komt 

dan uit bij de Katjesweg, 

het zwembad, de 

sportvelden het 

scholeneiland.  Een 

voorbeeld van een dergelijke onderdoorgang ligt tussen Stompwijk en 

Zoeterwoude waar het Zwetpad onder de N206 door gaat (zie 

afbeelding). 

 

Het Molenberaad heeft met het 

Provinciale model berekend dat 

het verkeer op het kruispunt met 

tunnel of westelijke rondweg 

aanzienlijk afneemt in het eigen 

voorstel. Er blijft slecht 30% van 

de kruispuntbelasting over, 

waardoor Hazerswoude-Dorp 

weer één dorp wordt met een 

veilig en verkeersluw centrum.  

 

Boskoop 

Het grote knelpunt is de route Zijde – hefbrug. Over deze brug rijden maar 

liefst ruim 3.000 motorvoertuigen per etmaal méér dan over de Amaliabrug. En 

dat met een zeer krap dwarsprofiel, huizen vlak aan de weg en fiets- en 
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voetpaden die eigenlijk die naam niet verdienen. Daar staan de hele dag files 

als gevolg van de spoorovergang (8x/uur dicht), krappe rotondes waar 

vrachtauto’s overig verkeer belemmeren en natuurlijk de hefbrug. De Zijde 

heeft het karakter van een wijkontsluitingsweg en is totaal ongeschikt voor 

doorgaand en zwaar verkeer. In Boskoop zijn en worden veel woningen 

gebouwd, zoals momenteel de wijk Waterrijk 2. Het wordt daarmee steeds 

noodzakelijker om verkeer van de Zijde en hefbrug te weren en een alternatief 

te zoeken waarbij ook het verkeer dat in Boskoop zelf moet zijn (=75%) gebaat 

is. De aanleg van de N207 Zuid verbetert de situatie niet. In 2035 neemt het 

verkeer op de hefbrug dan zelfs nog toe met 10%.  

 

Boskoop heeft één oeververbinding, de oude monumentale hefbrug. Die 

vereist veel onderhoud en is defectgevoelig. Afsluiting van de brug zal daarom 

meer dan eens voorkomen. Wanneer geen maatregelen worden genomen om 

het verkeer een alternatief te bieden, worden Waddinxveen en Hazerswoude 

bij iedere storing of onderhoudsklus met nog veel meer verkeer 

geconfronteerd. 

Beschouwen wij het vele verkeer op de Zijde in Boskoop in vergelijking tot het 

veel rustiger Noordeinde, dan komen wij tot de conclusie dat er veel meer 

oost-westverkeer is dan noord-zuidverkeer (waarvoor de N207-zuid bedoeld 

is).  

Aan de Noordwestkant van Boskoop is weinig bebouwing en vooral sierteelt. 

Het Molenberaad heeft enkele jaren 

geleden al voorgesteld een snelle directe 

verbinding tussen de Hoogeveenseweg 

(N455) nabij het International Trade 

Center en de N207 nabij de rotonde 

Halve Raak aan de overzijde van de 

Gouwe aan te leggen. Dit levert een 

enorme verbetering op in de 

verkeersafwikkeling binnen de regio in 

het algemeen en binnen Boskoop in het 

bijzonder. 

Hoe aantrekkelijker de oeververbinding 

en de weg daarheen, des te meer verkeer 

die wegtrekt uit Boskoop. Wij pleiten daarom voor een eenvoudig aquaduct, 

waarmee het verkeer op de hefbrug in Boskoop met 40% afneemt.  
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Over de kosten van een aquaduct 

lopen de meningen sterk uiteen. 

Om een voorbeeld te noemen; in 

Friesland is het Galamadammen 

Akwadukt onder het Johan 

Frisokanaal 10 jaar geleden voor 25 

miljoen euro gebouwd. Laat het 

Boskoopse aquaduct nu eens 40 

miljoen kosten. Daarbij valt op dat 

het “lege” Friesland 14 aquaducten 

telt, terwijl het “volle” Zuid-Holland 

er slechts 9 heeft. 

Het is vanwege het vele verkeer uit Boskoop zelf beslist noodzakelijk dat er een 

goede verbinding komt vanaf een van de twee rotondes op de Zijde naar de 

noordelijke rondweg. 

Wanneer de rondweg gerealiseerd is, kan voor de hefbrug in Boskoop een 

vrachtwagenverbod worden afgekondigd. Dit zal de veiligheid en doorstroming 

op de Zijde sterk bevorderen. 

 

De voordelen van de rondweg Boskoop: 

• Een zeer sterke afname van verkeer en vrachtwagens op de Zijde in 

Boskoop. 

• Sierteeltgebied Greenport West wordt direct verbonden met Greenport 

Oost, 

• De bedrijven binnen Greenport West (zoals die op het ITC-terrein) krijgen 

een rechtstreekse verbinding met de op 3 kilometer afstand gelegen N11 

en zo naar de A12 en de A4. 

• De bereikbaarheid van de kwekerijen wordt veel beter, 

• Enige afname van verkeer door Hazerswoude-Dorp. 

Het werk kan gecombineerd worden met een toch al geopperde herverkaveling 

van het kwekerijgebied in Boskoop-noordwest. Een business-case voor weg en 

aquaduct kan duidelijkheid verschaffen over de ligging, de kosten en 

(milieu)effecten. 

Eventuele twijfel of de verbinding ten noorden van Boskoop moet worden 

aangelegd, of aan de zuidzijde door het Gouwebos en vogelweidegebied 
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Voorofschepolder is ongegrond. Metingen uit 2018 en prognoses van de 

Provincie voor 2035 zijn duidelijk: een aquaduct moet aan de noordzijde 

komen, zoals uit onderstaande figuren blijkt. 

 

Waddinxveen 

De milieu- en gezondheidsproblemen in Waddinxveen zijn niet te 

onderschatten. De grote wijken Zuidplas en Triangel worden nu reeds geplaagd 

door, voor de luchtkwaliteit, nadelige situaties en ontwikkelingen. Het gaat om 

de zeer nabijgelegen A12 en A20, het bedrijventerrein Glasparel, en de 

biomassacentrales. De N207 Zuid trekt daarbij ook nog eens significant meer 

(doorgaand) verkeer dat langs de windkant (westzijde) vlak langs de bebouwde 

kom van Waddinxveen rijdt, terwijl deze weg zomaar kan doorgroeien naar een 

heuse autoweg tussen Rotterdam en Amsterdam. 

Waddinxveen kent verschillende verkeersknelpunten: 

• De hefbrug is ook hier een probleem. Hoewel hier circa een kwart 

minder verkeer over gaat dan over de Boskoopse brug, slaat de file bij 

opening van de brug terug tot voorbij de rotonde, waardoor het centrum 

vastloopt. Ook voor dit punt biedt de N207 Zuid geen soelaas. 

• De Beijerincklaan is nu al een erg drukke weg, maar als gevolg van de 

N207 Zuid dreigt het kruispunt Vredenburghlaan-Beijerincklaan een 

bottleneck te worden door het zeer vele verkeer dat moet worden 

afgewikkeld tussen de Zuidelijke Rondweg en de Vredenburghlaan 

(toename op dit deel circa 60% in 2035). 

• De route via Beijerincklaan – Dreef – Chopinlaan. Dit is een route 

waarvoor de N207 Zuid wel verlichting brengt. 

• Het Noordeinde (de minst drukke provinciale weg van de regio) is geen 

echt knelpunt. Na de aanleg van de rotonde met de Zijde komt hier nog 

nauwelijks filevorming voor. De N207 Zuid vermindert het verkeer op het 
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Noordeinde, maar daar komt een flink nadeel voor terug. Als gevolg van 

de N207 Zuid worden de bedrijfsgebouwen langs het Noordeinde 

afgesneden van het achterliggende bouwland. Om hun land te bereiken 

moeten de agrariërs met hun zware landbouwvoertuigen flink omrijden 

over de openbare weg via het Noordeinde en de Verlengde 

Beethovenlaan naar de parallelweg langs de Verlengde Bentwoudlaan. 

Het Molenberaad heeft eerder aangegeven dat een korte verbinding tussen de 

Moordrechtboog en de Zuidelijke Rondweg de Vredenburghlaan overbodig 

maakt.  

Nu de Vredenburghlaan een feit is, stelt het Molenberaad voor om toch een 

korte verbinding tussen de Zuidelijke Rondweg en de Vredenburghlaan-oost te 

realiseren. Dit levert een veel betere aansluiting op voor Coenecoop, Triangel 

en Gouwepark naar de A12/A20, 

omdat dit 2 kilometer omrijden via 

de Beijerincklaan en 

Vredenburghlaan scheelt. Hierdoor 

komt minder verkeer op het - 

toekomstige- drukste deel van de 

Beijerincklaan (-30%) en de 

Coenecoopbrug (-15%).  

Bijkomend voordeel is dat verkeer 

op de Parklaan door Triangel zich 

beter verdeelt. Zien wij in de 

situatie met de N207 Zuid in 2035 

een intensiteit van 9.500 

motorvoertuigen per etmaal bij de aansluiting met de Beijerincklaan en 3.500 

bij de aansluiting met de Zuidelijke Rondweg, bij de realisatie van de 

voorgestelde korte verbinding ontstaat een 50/50 verdeling (ca 6.500 

voertuigen bij beide aansluitingen). 

Om een eerlijke vergelijking te kunnen maken in de gecompliceerde situatie 

met verschillende kruispunten op de Beijerincklaan, hebben wij de verkeerdruk 

bepaald door aankomend verkeer op 6 poten op te tellen. Het gaat om de 

Vredenburghlaan-oost en -west, de Zuidelijke Rondweg, de Sterrenlaan, de 

Beijerincklaan ten noorden van de aansluiting Zuidelijke Rondweg, en de 
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Beijerincklaan ten zuiden van het 

kruispunt met de Vredenburghlaan.  

Ook in deze vergelijking neemt de 

verkeersdruk in de situatie met de 

voorgestelde korte verbinding met 

20% af ten opzichte van de situatie 

met de N207 Zuid. 

 

Omdat de N207 (Henegouwerweg) 

in 2035 in ons voorstel ca 15% 

minder verkeer trekt dan in de situatie met de N207-zuid, kan meer groen licht 

gegeven worden voor verkeer het dorp uit. 

Op de route Chopinlaan-

Esdoornlaan-Dreef is het 

aandeel “voor Waddinxveen 

doorgaand” verkeer 

ongeveer 15%.  Belangrijk is 

dit verkeer te ontmoedigen 

door lokale maatregelen, 

waardoor voor de inwoners 

de veiligheid en 

bereikbaarheid van de 

wijken wordt verbeterd. Een 

suggestie welke die 

maatregelen eventueel 

zouden kunnen zijn is hier 

aangegeven. 

De regio ten oosten van de Gouwe 

Voor dit gebied is pas in een latere fase van het proces aandacht gekomen. De 

belangrijkste knelpunten zijn: 

• De Henegouwerweg (N207), waar vanwege de brugopeningen het 

afslaand verkeer het doorgaand verkeer blokkeert. De N207 Zuid doet 

het verkeer hier slechts beperkt afnemen. 

• In de polder is sprake van sluipverkeer richting Gouda en de A12 terwijl 

vrachtverkeer gevaarlijke situaties op smalle landwegen veroorzaakt. 
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• Het grootste knelpunt is evenwel de Goudseweg waardoor Bodegraven 

vanuit Reeuwijk als gevolg van het enorme verkeersaanbod slecht 

bereikbaar is. De N207 Zuid heeft daarop geen invloed.  

 

Alle regionale partijen willen de verbinding tussen de A12 west en de N11 

(Bodegravenboog) gerealiseerd zien, maar hier is het Rijk in eerste instantie 

aan zet.  

Ook in ons plan neemt de 

Bodegravenboog een prominente plaats in. Het bieden van deze directe 

verbinding betekent in het hele gebied ten oosten van de Gouwe een 

vermindering van de verkeersdruk. Het verkeer op de Goudseweg neemt tot 

minder dan de helft af. Op de Henegouwerweg (N207) scheelt het gemiddeld 

15% van het verkeer.  

 

7 De samenhang tussen de verschillende voorstellen van het 

Molenberaad 

De kracht van het voorstel van het Molenberaad is dat niet alleen de lokale 

knelpunten worden opgelost, maar dat de opbrengst voor de regio meer is dan 

de som der delen. De belangrijkste winst is dat de N207 Zuid niet nodig is voor 

de bereikbaarheid van de woningen en bedrijven in de regio. Er wordt een 

verbetering gebracht in de vaarroute door een aquaduct aan te leggen. Er 

ontstaat een alternatieve verbinding naar de N11 (oost) voor het oostelijk deel 
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van Hazerswoude-Dorp via de Voorweg. Er wordt een oplossing geboden voor 

de onafwendbare stijging van de verkeersdruk op de N209. De 

Bodegravenboog maakt het knippen van de Henegouwerweg (N207) 

overbodig. Ook de oostelijke randweg Boskoop kan in z’n huidige vorm blijven 

functioneren. De Bodegravenboog is immers een sneller en betrouwbaarder 

alternatief voor het doorgaande verkeer ten oosten van de Gouwe.  

In de volgende tabel worden op een groot aantal plaatsen de verkeerseffecten 

van de verschillende scenario’s vergeleken. In de figuur is een beeld 

opgenomen van de etmaalintensiteiten op het wegennet in de regio.  
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Toelichting bij de tabel. 

In de tabel zijn onderling vergelijkbare cijfers opgenomen. Het betreft de 

hoeveelheid motorvoertuigen die op een bepaald wegvak per etmaal 

passeert (in twee richtingen samen). De cijfers voor 2017, 2035 

referentie en 2035 N207 Zuid (met “Robuust X” in Hazerswoude-Dorp) 

komen uit tabellen die de provincie ons beschikbaar heeft gesteld. De 

kolom onder het kopje Molenberaad geeft de aantallen weer van het 

Molenberaad-scenario in 2035. Er zijn enkele kolommen toegevoegd om 

de vergelijking tussen de varianten te vereenvoudigen (procentuele 

verschillen).   
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Toelichting bij de afbeelding van de verkeerstoedeling Molenberaad  

Deze afbeelding geeft in balkdiktes en kleuren weer op welke manier het 

verkeer over de wegen is verdeeld. Via deze link kunt u naar een kaartbeeld 

waarin ingezoomd kan worden zodat de verkeersaantallen (motorvoertuigen 

per etmaal per richting in 2035) leesbaar zijn.  

Op twee onderdelen is een toelichting noodzakelijk: 

• In Hazerswoude-Dorp zijn de resultaten berekend op basis van een 

westelijke rondweg (geel vlakje). Indien het verkeer dat van deze 

nieuwe verbinding gebruik maakt door een tunnel in Hazerswoude- 

Dorp wordt gevoerd (de voorkeur van het Molenberaad) is 

aangenomen dat deze auto’s (ca 14.000) via de Gemeneweg zullen 

rijden. Ter plaatse van het dorp wordt deze stroom door een tunnel 

geleid. Ten noorden en ten zuiden van het dorp wordt het 

bestemmingsverkeer voor Hazerswoude-Dorp afgeleid van de N209 

via de aangepaste Gemeneweg en de kruising met de Dorpsstraat. De 

verkeersintensiteit op de Gemeneweg ten noorden en ten zuiden van 

Hazerswoude-Dorp nemen in die situatie ook met ca. 14.000 auto’s 

toe. 

https://www.molenberaad.nl/wp-content/uploads/2019/11/2035H_Scen_MB_volledig_mvt_etmaal.pdf
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• In Waddinxveen hield het Molenberaadplan geen rekening met de 

aanleg van de Vredenburghlaan maar is er alleen een verbinding van 

de Zuidelijke Rondweg naar de rotondeaansluiting met de 

Moordrechtboog (roze vlakje). Op grond van de verkeersintensiteiten 

laat deze berekening zien dat de Vredenburghlaan ook niet nodig is. 

Maar de aanleg van deze weg is inmiddels gestart. Daarom zijn in de 

vergelijkende staafdiagrammen in de brochure en de toelichtende 

tabel (zie hiervoor) aanpassingen gemaakt waarbij het verkeer in 2035 

gebruik kan maken van de Vredenburghlaan.  

 

8  De berekeningen voor Beter Bereikbaar Gouwe 

 

De berekeningen voor Beter Bereikbaar Gouwe (BBG) die momenteel worden 

uitgevoerd door de Provincie en waarvan in november 2019 de eerste 

resultaten worden gepresenteerd zijn gebaseerd op de nieuwste versie van het 

Verkeersmodel: RVMK 3.2, prognosejaar 2030. Hierin zijn de laatst bekende 

gegevens opgenomen. De verschillen met RVMK 3.1 (2035) zijn zo beperkt dat 

het voor de uitkomsten van de hierboven gegeven vergelijking geen wezenlijke 

verschillen opleveren zal.  

Uit de eerste onderzoekfase zijn vijf scenario’s ontwikkeld. Drie ervan zijn 

gebruikt om “losse maatregelen” uit die scenario’s te toetsen op hun effect. 

Dat heeft geleid tot onderzoek naar 26 mogelijke ingrepen. Omdat sommige 

van die projecten volgens de projectgroep samenhangen, is gekozen voor 

enkele clusters van maatregelen. Deze aanpak is veelbelovend en kan inzicht 

geven in de effectiviteit van maatregelen en een uitgekiende aanleg-volgorde 

ervan.  

Het is evenwel nog steeds een aanpak waarbij de volledige N207 Zuid als een 

vast gegeven voor 2030 wordt beschouwd. Juist omdat in BBG gezocht wordt 

naar nut en noodzaak van losse onderdelen kan hier de opening worden 

gemaakt naar één of meer scenario’s waarbij de (verlengde) Bentwoudlaan 

niet, of niet in eerste instantie is aangelegd. Uit de berekeningen van het 

Molenberaad blijkt dit een volwaardig lange termijn-alternatief te zijn. 

Dat is de reden dat wij in de brochure bepleiten ook scenario’s te onderzoeken 

waarbij de N207 Zuid niet de eerste stap is naar een beter bereikbare 

Gouweregio.  Andere elementen zoals de Bodegravenboog, het aquaduct ten 
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noorden van Boskoop, een alternatief voor de kruising in Hazerswoude-Dorp 

en de kortsluitende verbinding in Waddinxveen Zuid doen zichtbaar meer voor 

de regio en verdienen met prioriteit te worden meegewogen in het project 

BBG. 

 

 


