
Aan: College van B&W en Raadsleden 

         Gemeente Alphen aan den Rijn, 

 

Van: Dorpsoverleg Boskoop, 

         P.J. (Sjaak) Koster, Interim-voorzitter 

 

Boskoop 25 januari 2022, 

 

Geachte College en Raadsleden, 

Als Dorpsoverleg Boskoop vragen wij uw aandacht voor het volgende. Het is een vraag, maar 

inmiddels ook een schreeuw. Een schreeuw om aandacht voor een kwestie die wij niet 

kunnen uitleggen aan onze dorpsgenoten. En daar is geen letter van overdreven.  

Waar gaat het om? 

De gemeente staat op het punt om geld uit te geven aan een onnodig project. Veel geld. 

En dat terwijl er geen geld zou zijn voor een ander project. En dat is nu net een project dat 

belangrijk wordt voor de toekomst van Boskoop. Dat wil er bij ons niet in. 

 

Het gaat allemaal om twee bruggen in de Biezen, een prachtige straat in Boskoop Oost die 

de komende tijd voor meer dan vijf miljoen gulden geheel gereconstrueerd wordt.  

De gemeente gaat in de komende tijd de brug in deze straat bij het nieuwe wijkje De 

Biezenlanden geheel vernieuwen.  

Zelfs de oude fundering wordt verwijderd en vernieuwd.  Het wordt, net als vroeger, een 

authentieke beweegbare brug. En dat beweegbare gedeelte brengt, zoals u zult begrijpen, 

nogal wat meerkosten met zich mee.  

Het punt is echter dat er geen enkele noodzaak is om deze brug weer beweegbaar te maken. 

Aan de kant van De Biezenlanden kan je slechts ongeveer 200 meter varen en dan loopt de 

sloot dood voor boten. Aan de andere kant, richting Rijneveld, is het zelfs nog een geringere 

afstand voordat de sloot onbevaarbaar wordt. Daar wordt elke bootje, hoe klein dat ook is, 

al snel gestuit door een betonnen dam die geen kant op gaat.  

Deze dam ligt er al een jaar of twaalf. Sinds die tijd wordt dus de brug al niet meer gebruikt. 

Vijf jaar geleden werd de stalen bovenbouw, door een vrachtwagen, zo vernield, dat deze 

bovenbouw verwijderd moest worden. Dat betekende toen definitief het einde voor deze 

karakteristieke brug in deze karakteristieke straat. Erg jammer. Vroeger was dat anders. 

Toen was de brug belangrijk voor enkele kwekers/handelaren die aan weerskanten van de 

Biezen hun kwekerij hadden. 

 

  



‘Een brug van niks naar nergens’ 

Het wordt dus  zoals wij op Facebook publiceerden, ‘een brug van niks naar nergens’.  

Dat noemen wij in Boskoop ‘zondegeld’, een verspilling van belastingcenten. 

 

Voor zover wij de redenering van de gemeenten begrijpen, is één van de belangrijkste 

beweegreden om de brug totaal te herstellen, de besteding van dat het ‘verzekeringsgeld’ 

De verzekering heeft dit uitgekeerd nadat de beweegbare bovenbouw brug vijf jaar geleden 

kapot werd gereden.   

De tweede reden om de brug beweegbaar ie maken is wellicht het feit dat de Gemeente aan 

de nieuwe bewoners van De Biezenlande belooft ‘dat zij varend op ontdekkingstocht kunnen 

gaan, in de polder’. Een belofte die de gemeente nooit zal kunnen waarmaken. Met of 

zonder deze nieuwe beweegbare brug. De vaarwegen zijn domweg afgesloten. 

 

De tweede brug in deze kwestie ligt een paar honderd verderop. Dat is de brug bij het bedrijf 

RACS Van Gelderen aan de Goudse Rijweg kant van de Biezen.  

 

Deze lage vaste brug maakt al een paar jaar deel uit van de toekomstplannen van Boskoop. 

Plannen uit onze gemeenschap, vastgelegd in gemeentelijke beleidsplannen. Watervisies en 

convenanten.  Maar dan moet eerst deze brug, volgens deze plannen, weer beweegbaar 

gemaakt worden.    

In die vastgelegde plannen is deze toekomstige beweegbare brug een essentieel onderdeel 

van de vaarroutes van de polder Rijneveld naar de polder Reijerskoop en verder naar het 

natuurgebied ‘de Lansing’. 

 Van het ene gedeelte, waar Boskoop het toerisme stimuleert, naar het andere gedeelte dat 

hiervoor in de planning staat.  

Van Esveld en het Tuinpad Rijneveld naar het Boomkwekerijmuseum en ‘de Tuinen van 

Boskoop’, dat momenteel wordt ontwikkeld.  

 

In groter verband gezien is dit de gewenste vaarroute vanaf de Halve Raak, via veel 

toeristische hotspots, via het Museum en de VVV op de Overslag, naar natuurgebied ‘ de 

Lansing’.  

 Er is echter één minpuntje: de brug bij RACS Van Gelderen is niet beweegbaar! Alle plannen 

en tekeningen en visies ten spijt. Er kan nog geen kano onderdoor. 

 

En toen dacht het Dorpsoverleg Boskoop, in navolging van een aantal belangengroepen: 

“zou het niet handig zijn als het geld voor die éne ‘zinloos’ beweegbare brug gebruikt wordt 

om de andere, lage vaste brug beweegbaar te maken?  

Dan zal er vast nog wel geld bij moeten, maar deze ‘ruil’ maakt het probleem wel 

overzichtelijker.  

Dit voorstel klinkt wellicht logisch, maar tot nu toe stuitte ons idee op een ondoordringbare 

muur van onwil en onbegrip.  



 

Geacht College en Raadsleden, 

 

Zie deze brief als een noodkreet. Wij hebben onze hoop gevestigd op het gezonde verstand 

en de rationele afweging van ons gemeentebestuur. Heroverweegt u alstublieft deze 

moeilijk uit te leggen uitgave en besluiten. En het heeft ook nog haast, want de eerste 

werkzaamheden ten behoeve van de reconstructie zijn al begonnen. 

  

Uiteraard zijn wij bereid om één en ander nader uit te leggen en te bespreken. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

P.J. (Sjaak Koster) 

Interim-voorzitter 

Dorpsoverleg Boskoop 


