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Bewoners spreken over bereikbaarheid N207 Zuid - Gr eenport Boskoop  
 
Rijnwoude - Ruim 120 inwoners en ondernemers uit de gemeenten in de regio 
Boskoop spraken op 13 mei in het Plantarium te Haze rswoude over mogelijke 
oplossingen voor een betere bereikbaarheid van de G reenpoort Boskoop, nu en in de 
toekomst. Vertegenwoordigers van de provincie en de  gemeenten Alphen aan de Rijn, 
Boskoop, Rijnwoude en Waddinxveen lichtten verschil lende onderzochte en nog 
verder te onderzoeken mogelijkheden toe. De aanwezi gen gingen het gesprek aan met 
elkaar en met de vertegenwoordigers van de provinci e en de gemeenten.  
De avond was bedoeld om geïnteresseerden te informe ren over de problematiek en de 
verschillende varianten en om iedereen de gelegenhe id te geven met nieuwe ideeën 
en reacties te komen. Later dit jaar wordt een keuz e gemaakt uit de mogelijkheden om 
de Greenport Boskoop beter bereikbaar te maken.  
 
Op 13 mei hingen in het Plantarium verschillende grote presentatiekaarten met 
mogelijkheden voor het verbeteren van de bereikbaarheid van het gebied. Medewerkers van 
provincie en gemeenten gaven toelichting en beantwoordden vragen. Er ontstond op 
verschillende plaatsen een levendige discussie. Waarbij het niet alleen ging over een betere 
bereikbaarheid, maar ook over het verminderen van de overlast, over het verbeteren van de 
leefbaarheid en over het rekening houden met het waardevolle landschap. De aanwezigen 
konden hun opmerkingen en suggesties opschrijven en aan de provincie meegeven. Daar is 
veel gebruik van gemaakt. De reacties zijn onderdeel van het onderzoek naar de 
verschillende mogelijkheden. Verschillende bezoekers gaven aan het te waarderen dat zij 
informatie kregen, voordat er een besluit is genomen.  
 
Het proces 
De verschillende besproken mogelijkheden om de bereikbaarheid te verbeteren zijn 
voortgekomen uit het lopende onderzoek van de provincie en gemeenten naar een betere 
bereikbaarheid van en leefbaarheid in de Greenpoort Boskoop, de quick scan N207 Zuid. 
Sommige mogelijkheden worden nog verder onderzocht en uitgewerkt. In de loop van dit 
jaar maakt de stuurgroep een keuze uit de verschillende mogelijkheden om de 
bereikbaarheid van de Greenport  te verbeteren. In de stuurgroep zitten bestuurders van de 
provincie en de vier gemeenten. Nadat de stuurgroep een of meerdere voorkeursvariant(en) 
heeft bepaald, nemen de provincie en de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop, 
Rijnwoude en Waddinxveen ieder apart een formeel besluit hierover. Daarna vindt een 
verdere uitwerking van de voorkeursvariant(en) plaats. Met de informatieavond van 13 mei is 
er bewust voor gekozen om ondernemers en inwoners vroeg in het planproces te 
informeren. 
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Corridor N207 Leimuiden - Gouda 
Het verbeteren van de bereikbaarheid van Greenport Boskoop komt voort uit de 
Corridorstudie N207. Op basis van die studie hebben provincie en omliggende gemeenten 
afspraken gemaakt om de verkeersdoorstroming tussen Leimuiden en Gouda te verbeteren. 
Een betere bereikbaarheid is goed voor de economie, zorgt voor minder gebruik van 
sluiproutes en verbetert de leefbaarheid. Het project is opgedeeld in een noordelijk deel 
(Leimuiden – Alphen aan den Rijn) tussen de A4 en N11 en een zuidelijk deel (Alphen aan 
den Rijn - Gouda) tussen de N11 en A12. Onder de N207 Zuid vallen, naast het verbeteren 
van de Greenport Boskoop, ook de Westelijke Randweg Vredenburghlaan-Bentwoudlaan bij 
Waddinxveen en de bypass tussen de N11 en N459 bij Boskoop.  
 
Op www.zuid-holland/n207zuid kunt u meer lezen over de plannen tussen Alphen aan den 
Rijn en Gouda. 
 


