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Geachte leden van de Bestuurlijke Afstemgroep Beter Bereikbaar Gouwe, 
 
Bij deze ontvangt u de reactie van de Bereikbaar Boskoop Alliantie op de onderzoeksresultaten naar 
de locaties voor een tweede oeververbinding bij Boskoop die u op 24 november hebt gepresenteerd. 
 
De Bereikbaar Boskoop Alliantie is een samenwerkingsverband van de Stichting Belangenbehartiging 
Greenport Boskoop, Dorpsoverleg Boskoop, Bedrijvenvereniging Internationaal Trade Center 
Hazerswoude. Deze organisaties hebben recent afgesproken samen op te trekken in de verdere 
discussie rond de tweede oeververbinding. Op deze manier worden de belangen van inwoners en 
bedrijfsleven bij elkaar gebracht. 
 
Wij hebben kennisgenomen van de resultaten van de schetsontwerpen die zijn gemaakt voor de drie 
varianten. Uit deze resultaten trekken wij de volgende conclusie: 
 
Bij aanleg van oeververbinding ‘Noord’ en ‘Midden’ blijkt dat de verkeersdrukte op de Zijde 
onvoldoende afneemt en er nauwelijks verbetering van de leefbaarheid en veiligheid op en rondom 
de Zijde waarneembaar is. De Midden variant heeft naast een beperkt doelbereik en hoge kosten als 
nadeel dat het sierteeltgebied voor een groot deel wordt doorsneden en op de restpercelen geen 
rendabele bedrijfsvoering meer mogelijk is. In de Noord variant is geen sprake van doorsnijding dus 
is beter inpasbaar dan de Midden variant. 
 
Bij aanleg van oeververbinding ‘Zuid’ neemt de verkeersdrukte op de Zijde weliswaar behoorlijk af, 
maar zal de verkeersdrukte in de dichtbevolkte wijk Snijdelwijk ontoelaatbaar toenemen. Het is 
evident dat er voor deze variant in de Boskoopse gemeenschap geen draagvlak is. Wel laat deze 
variant zien dat niet alleen de Zijde in Boskoop wordt ontlast, maar ook de kern van Waddinxveen. 
 
Dat brengt ons tot de conclusie dat gekoerst moet worden op een alternatieve variant voor 
oeververbinding ‘Zuid’. Deze variant gaat uit van aanleg van een aquaduct aan de Zuidkant van 
Boskoop op grondgebied van Waddinxveen. Bij deze variant zal er een significante afname zijn van 
de verkeersdruk op de Zijde, simpelweg omdat dit een efficiënte alternatieve route is voor het Oost-
West verkeer van aangrenzende wijken in Boskoop en Waddinxveen. Wij kennen de bezwaren die er 
leven tegen een ontsluiting door het Gouwebos. De nadelen kunnen worden weggenomen door 
mitigerende en compenseren maatregelen te treffen zodat de kwaliteit van het Gouwebos 
gehandhaafd kan blijven en de omvang zelfs kan toenemen.  
 
Als samenwerkende organisaties stellen wij dan ook voor dat uw inspanningen zich gaan richten op 
het bevorderen en uitvoeren van deze nieuwe variant. Wij realiseren ons dat dit een nieuwe 
bestuurlijke uitdaging biedt, maar stellen daar een aantal duidelijke en onvermijdelijke belangen 
tegenover. En dan hebben we het over de opheffing van het dreigende verkeersinfarct dat bewoners 
en bedrijven in de betrokken Gemeenten in toenemende mate treft.  
 
Een verkeersinfarct dat niet alleen grote gevolgen heeft voor de veiligheid en leefbaarheid van de 
bewoners, maar ook invloed heeft op de mobiliteit en de slagkracht van het bedrijfsleven. Kortom: 
vele redenen om de nieuwe variant te omarmen en met kracht te onderzoeken en uit te voeren. 
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Wij zijn ons ervan bewust dat de variant die wij voorstellen niet op korte termijn valt te realiseren. 
Tegelijk zijn wij ons er ook van bewust dat de kern Boskoop te lijden heeft onder het vele 
vrachtverkeer dat door deze kern rijdt. Deze verkeersstroom kan sterk verminderen door de 
versnelde aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan. Met een goede wegbewijzering kan dan de 
verkeersdruk van vrachtverkeer in de kernen worden teruggebracht. De aanleg van de Bodegraven-
boog zal eveneens effect opleveren. Wij doen dan ook een dringend beroep op de BAG om aan te 
dringen op uitvoering van deze oplossingen.  
 
Hoogachtend, 
 
Namens: Bereikbaar Boskoop Alliantie,  
bestaande uit: 
 
- Dorpsoverleg Boskoop 
- Bedrijvenvereniging ITC Hazerswoude 
- Rijnstreek Koepel Beraad 
- Vereniging Ondernemingen Alphen aan den Rijn 
- Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop 
 
 
 
 
 
 
Michiel Gerritsen 
Voorzitter 
Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop 
 
 

 
Sjaak Koster 
Voorzitter a.i. 
Stichting Dorpsoverleg Boskoop 


