Provinciale vernieling deel Groene Hart in beeld
Rij mee met de foto’s, maak het ritje zelf. En u ziet waarom er geen
geld is voor een aquaduct in Boskoop of een tunnel in
Hazerswoude-Dorp als dit doorgaat. Een beeld van de aantasting
van leefbaarheid, natuur- en recreatiewaarden door politici die
grossieren in onwaarheden. Het is nog tegen te houden.
De eerste 2 kilometer van de weg die “laan” wordt genoemd is klaar. Wij
nemen u in foto’s mee langs de aanloop en het aangelegde stuk. Dan weet u
wat ons te wachten staat als de gemeenten Waddinxveen en Alphen aan den
Rijn het Provinciaal Inpassings Plan (PIP) voor de N207 Zuid niet weigeren.
Door deze verspilling blijven Boskoop en Hazerswoude-Dorp nog minstens 15
jaar opgezadeld met enorme files, ziekmakende uitlaatgassen en lawaai. Het
Bentwoud is nu nog schitterend voor wie rustig wil wandelen en fietsen en
foto’s wil maken van de vele bijzondere vogels. Dat is voorbij als de
“Verlengde Bentwoudlaan” autoweg er komt en zeker bij een 2x2 die voor de
verbredingskosten wellicht verder uitstel dan 15 jaar voor de echte files
betekent.
Op het kaartje hierboven staan de nummers van de foto’s en de plaats en de
richting waarheen die gemaakt zijn. De nummers staan ook op de foto’s, de
toelichting vermeld het fotonummer ook.
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We beginnen de rit, komend vanuit de richting Utrecht, bij de afslag Gouda
van de A12 en rijden in Westelijke richting (foto1). Kort daarna kunnen we
rechtsaf naar de N207 langs de Oostkant van de Gouwe of rechtdoor over de
N451 richting den Haag/Waddinxveen. (foto 2) In de verte ziet u de oprit naar
de Amaliabrug over de Gouwe (deze 2x2 ‘parallelstructuur’ kostte 180
miljoen!)
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De brug is extra hoog gemaakt om de containerschepen te laten passeren
zonder brugopening. Maar de nooit geraadpleegde schippers vinden de
bocht inde Gouwe onoverzichtelijk, de stuurhut wordt niet naar beneden
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gebracht, waardoor de brug altijd open moet. Zelfs bij de avondspits vormt
zich een “file” van een handvol auto’s voor de open brug op de nauwelijks
bereden weg. De provincie had gedacht afrit 11 richting Den Haag /
Rotterdam op de A12 af te sluiten en al het verkeer vanuit Gouda in die
richting over de Amaliabrug te leiden. Kennelijk zonder overleg met het
Goudse bedrijfsleven, want dat verzette zich zo sterk tegen de afsluiting dat
de Provincie ervan af zag.
Als we deze weg vervolgen gaan we eerst omlaag en dan weer omhoog over
de spoorlijn Alphen-Gouda. Dan dalen we weer af naar een kruising met
verkeerslichten. Rechtdoor komt u weer op de A12. Linksaf op de A20 naar
Rotterdam via de zogenoemde “Moordrechtboog” waar ook de Wijk GoudaWestergouwe op is aangesloten. Rechtsaf komt u op wat het begin van de
N207 Zuid moet worden. Op dit punt is meer te zien.
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Foto 3 is genomen vanaf de Rotterdamse kant van de kruising de
“Vredenburghlaan” in, het eerste deel van de N207 Zuid, nu nog N457
genaamd. We komen in deze rit hier van rechts en draaien dan deze N457 op.
Het interessante van deze positie is dat u in de rechterhoek van de
fotowoningbouw ziet. Op foto 4 zoomen we in.
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Rechts de 2x2 Provinciale parallelweg van de A12 waar we op deze rit
vandaan komen. Maar nu zien we wat ontbreekt: de aansluiting naar de al
heel lang bestaande Zuidelijke Randweg langs de wijk Triangel en het
bedrijventerrein Coenecoop op deze kruising. Daar pleit de vereniging
Behoud van landelijk Waddinxveen al jaren voor.
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Op foto 5 staan we op de middenberm van de “Vredenburghlaan”, het eerste
deel van de N207 Zuid. Genoeg ruimte voor een 2x2 snelweg. De jongste
richtlijn voor Provinciale wegen is standaard gericht op uitbreiding naar 2x2!
De bomen links moeten het een provinciaal karakter geven. Dus alle zalvende
woorden van politici ten spijt: als zo’n weg verkeer Rotterdam – Amsterdam
gaat aanzuigen …. Terwijl de Bodegravenboog niets vernield en de capaciteit
er al ligt!
We zien op deze foto ook de kruising met de Beijerincklaan, de al heel lang
bestaande uitvalsweg van Waddinxveen naar de A12. Rechtsaf Waddinxveen,
linksaf Moerkapelle. Rechtdoor ‘Logistiekpark A12’ volgens de borden, maar
omgedoopt tot ‘Businesspark Vredenburgh’ waarop ook 2 vervuilende
BiomassaCentrales zijn gepland.
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We gaan na de verkeerslichten van de kruising omhoog over de Plasweg.
(foto 6) Voor 2x2 met 100 km/h is dit te smal, met een kleine aanpassing
voldoende voor een 2x2 autoweg. De weg draait hierna in Noordelijke richting
zodat de ‘Bentwoudlaan’ er op kan aansluiten.
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De weg eindigt op een rotonde, net voor een polderweggetje met de naam
‘Zesde Tochtweg’. (foto 7)
Rechts de Plasweg van Waddinxveen met vrijstaande huizen. Die wisten bij
de koop nog niet dat ze aan een snelweg in wording wonen. (foto 8)
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Linksaf het enorme ‘Businesspark Vredenburgh’, rechtsaf bereikt u de
Plasweg De namen met het toevoegsel “laan” zijn nogal misplaatst als u dit
ziet. Als u de Plasweg linksaf opgaat kunt u weer in Boskoop en
Hazerswoude komen. (foto 9)
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U ziet op het kaartje dat de N257/’Vredenburghlaan’ slechts een aansluiting
op de Plasweg van Waddinxveen en de Noordzijde van het ‘BusinessPark’
biedt en voor wie sneller van de Beijerincklaan richting A20 of A12 denkt te
rijden. Zinloos voor Waddinxveen. De enorme woonwijk ‘Triangel’ en het al
heel lang bestaande bedrijvenpark Coenecoop hebben er niets aan. Met een
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korte aansluiting naar de ‘Zuidelijke Rondweg’ was dat probleem goedkoper
opgelost.
We kunnen dit op wettelijke gronden nog stoppen. Onderteken de petitie
https://stopn207zuid.petities.nl
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