
Open brief aan de leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland. 

Betreft: Noodzaak van een integrale oplossing verkeershinder Groene Hart 

Geachte leden van de Provinciale Staten van Zuid-Holland, 

De aanleiding van deze brief is het onderzoek dat de gemeente Alphen aan den Rijn is  

gestart met de vraag of een nieuwe oost-westverbinding over of onder de Gouwe, de 

verkeersdruk op de Zijde en de hefbrug over de Gouwe in Boskoop kan verlichten. Dit is 

overdeel van de door u en de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn gevraagde integrale 

lange termijnvisie voor deze regio. 

Tijdens het startoverleg op 14 maart jl.  over de effecten van verschillende wegvarianten op 

de verkeersstromen werd ons duidelijk dat het onderzoek zich beperkt tot de aanleg van 

zo’n verbinding na de aanleg van een nieuwe N207 Zuid (Vredenburglaan-Bentwoudlaan-

Verlengde Beethovenlaan (Waddinxveen) en Verlengde Bentwoudlaan (Waddinxveen-

Boskoop)).  Zo’n nieuwe oost-westverbinding zou pas rond of na 2030 gerealiseerd kunnen 

worden.  

Daarmee dreigt het mis te gaan. Uit de onderzoeken waaronder de MER N207 Zuid blijkt dat 

de wegenplannen die nu worden voorgesteld de verkeers- en milieuhinder in Waddinxveen, 

Boskoop en Hazerswoude eerder verergeren dan verminderen. Omdat onbekend is of die 

weggedeelten wel passen in een integrale oplossing of die juist in de weg zitten hebben de 

gemeenteraad van Alphen en Provinciale Staten gevraagd om eerst een integrale visie te 

ontwikkelen. Vanuit de lokale kennis van de situatie heeft de gemeenteraad uitdrukkelijk 

gevraagd daarbij de oost-westverbinding in Boskoop te onderzoeken.  

 

Tijdens de avond bleek dat bij de aanleg van een “vlotte” verbinding tussen het ITC terrein in 

Boskoop noordwest en de rotonde Halve Raak (N207), in combinatie met een verbod voor 

vrachtverkeer op de hefbrug, het mogelijk lijkt om het verkeer op de Zijde bijna te halveren. 

Zo’n verbinding zou bij voorkeur met een aquaduct (een betaalbare en compacte oplossing 

naar Fries voorbeeld, zie bijlage) de Gouwe moeten kruisen. Hiermee worden ook de 

omvangrijke kwekerij-arealen van Boskoop noordwest en noordoost rechtstreeks met elkaar 

verbonden en ontstaat een directe verbinding met de N11 ten oosten van Alphen. 

Onze verwachting is dat deze effecten ook kunnen worden bereikt zonder de aanleg van de 

nieuwe N207 Zuid. Immers, deze verbinding staat los van de N207 Zuid en kan ook zonder 

deze weg worden aangelegd. Dan zou de N207 Zuid niet hoeven worden aangelegd en kan 

de verkeerssituatie in Boskoop worden geoptimaliseerd en tevens die in Hazerswoude Dorp 

worden verbeterd. Zeker in combinatie met de Bodengravenboog tussen de N11 en de A12  

die momenteel weer sterk in de aandacht staat, zou de aanleg van de N207 Zuid overbodig 

en zelfs contraproductief kunnen blijken. Uit eerder studie is immers gebleken dat de 

Bodegravenboog leidt tot 25% verkeersreductie op de N207! 

De Tussenrapportage Lange termijn verkenning Boskoop e.o. van de provincie (mei 2017) 

noemt “het gebrek aan samenhang als een gemiste kans” en formuleert de sterke “behoefte 

aan een regionaal toekomstperspectief” (pag. 42. Conclusies). In dat onderzoek ontbreekt de 

noordelijke verbindingsweg Boskoop. 

Vóór de verkiezingen hebben  de gemeenteraden van Alphen aan den Rijn en Waddinxveen 

schoorvoetend ingestemd met de Verlengde Bentwoudlaan, mede om te voorkomen dat de 



cofinanciering van de provincie zou wegvallen. Nu Provinciale Staten echter zelf het besluit 

hierover hebben opgeschort biedt dat u de kans om alsnog kennis te nemen van de 

resultaten van de lopende onderzoeken. Zowel het provinciale onderzoek naar een integrale 

oplossing als het gemeentelijke onderzoek naar de effecten van de noordelijke verbinding 

Boskoop. Beide met en zonder de N207 Zuid.  Onze verwachting is dat dit kan leiden tot 

betere oplossingen van de urgente knelpunten in Boskoop, Hazerswoude-Dorp en 

Waddinxveen. Oplossingen die door de aanleg van de N207 Zuid zouden worden uitgesteld 

of mogelijk zelfs onmogelijk gemaakt door de provincie. 

 

Concreet vragen wij u om de onderzoeken te laten aanvullen, zodat een goede afweging 

gemaakt kan worden of de noordelijke verbinding daadwerkelijk als alternatief kan dienen 

en om het uitvoeringsbesluit van de gehele N207 Zuid aan te houden tot dat de 

uitkomsten van de onderzoeken bekend zijn teneinde te voorkomen dat nu besluiten 

worden genomen waar u later spijt van krijgt en de regio de dupe is. 

 

Boskoop, 3 april 2018 
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Gedeputeerde Adema opent aquaduct 

Galamadammen 

 

Bron: Persbericht provincie Fryslân 

Leeuwarden - Gedeputeerde P. Adema opende woensdagochtend 7 november om 8.30 
uur het aquaduct Galamadammen in Koudum door de naam Galamdammenakwadukt te 
onthullen. Dit deed hij onder toeziend oog van burgemeester Boekhoven van de gemeente 
Nijfurd. De bedrijfsleider van het hotel GalamaDammen overhandigde symbolisch een 
bankje aan Plaatselijk Belang voor bij het aquaduct.  
 
Met de openstelling van het aquaduct is een groot knelpunt voor weg- en waterverkeer 
opgelost. Watersporters kunnen doorvaren en automobilisten hebben geen oponthoud 
meer door het opengaan van de brug. Dit zorgt voor een betere verkeers- afwikkeling op de 
provinciale weg Bolsward – Balk, de enige ontsluiting voor het gebied. De komende 
maanden zal het weg- en waterverkeer nog wel enige hinder kunnen ondervinden van de 
sloop van de oude brug met opritten. Ook wordt het omliggende gebied nog verder ingericht 
en ingeplant. In het voorjaar van 2008 is alles helemaal klaar.  

Totale kosten voor de bouw van het aquaduct bedragen € 25 miljoen.  

Het Galamadammen Akwadukt, ook vaak afgekort tot Galamadammen, is een aquaduct dat 
is gebouwd op de kruising van de N359 en het Johan Frisokanaal. Het is vernoemd naar de 
buurtschap Galamadammen dat nabij Koudum ligt in de Nederlandse provincie Friesland. 
Het aquaduct werd op 7 november 2007 opengesteld voor verkeer. 

Met de bouw werd begonnen in december 2005. Het aquaduct bestaat achtereenvolgens uit 
een zuidoostelijke oprit van 193 meter, een gesloten tunneldeel van 73 meter en een 
noordwestelijke oprit van 203 meter. De totale lengte bedraagt daarmee 469 meter. Details: 
Aantal heipalen: 282, aantal Gewi-palen: 107. Vaardiepte 3,50 m. 

Het aquaduct biedt ruimte aan een tweetal rijbanen en een fietspad. Boven de 
noordwestelijke oprit bevindt zich een voetgangersbrug, welke voetgangers de mogelijkheid 
biedt om vanuit het naastliggende hotel de provinciale weg over te steken richting 
de jachthaven. Langs de zuidelijke oever van het Johan Frisokanaal is een ecozone gekomen, 
waarlangs de fauna gelegenheid krijgt de provinciale weg over te steken. Het gesloten deel is 
uitgevoerd als zinktunnel, zodat het kruisende waterverkeer zo weinig mogelijk hinder heeft 
van de bouwactiviteiten. 
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