
Q&A 

Groot onderhoud N207 bij Waddinxveen 



Aan welk gedeelte van de N207 wordt 

gewerkt?  

• Er wordt gewerkt aan de Henegouwerweg (N207) vanaf 

de noordkant van de kruising met de hefbrug 

Waddinxveen tot en met de kruising met de 

Henegouwernesse. 

 



Waarom zijn er werkzaamheden? 

• De weg is erg aan groot onderhoud toe. Groot 

onderhoud is periodiek nodig om de verkeersveiligheid te 

kunnen blijven garanderen. Het is erg lang geleden dat 

er goed onderhoud is uitgevoerd. 

 

• De veiligheid en de doorstroming van het verkeer op de 

kruising met de hefbrug moet verbeterd worden.  

 

 



Welke werkzaamheden worden 

uitgevoerd? (1) 

• Opnieuw asfalteren van de Henegouwerweg; 

 

• Fietspad op de Henegouwerweg vernieuwen; 

 

• Voorsorteerstrook voor links afslaand verkeer richting 

Kerkweg-Oost verlengen; 

 

• Onderdoorgang voor voetgangers onder de Brugweg 

realiseren; 

 

 



Welke werkzaamheden worden 

uitgevoerd? (2) 

• Nieuwe hellingbaan maken ten noorden van de Brugweg, 

aansluitend aan de voetgangersonderdoorgang; 

 

• Meer ruimte voor fietsers op de aanbrug tussen de kruising en 

de Brugweg creëren; 

 

• De afsluitbomen voor de hefbrug verder van de brug plaatsen; 

 

• Openbare verlichting vernieuwen; 

 

 

 



Welke werkzaamheden worden 

uitgevoerd? (3) 

• Reparaties aan de Brugweg;  

 

• Verkeersregelinstallatie vervangen voor een nieuwe 

innovatieve installatie die beter anticipeert op verschillende 

verkeerssituaties;  

 

• Verkeersregelinstallatie vervangen voor een nieuwe 

innovatieve installatie die beter anticipeert op verschillende 

verkeerssituaties; 

 

• Nieuwe geleiderail plaatsen. 

 

 

 



Hoe lang duren de werkzaamheden? 

De werkzaamheden duren volgens de huidige planning van 

28 april tot en met 11 juni 2018. 

 

De werkzaamheden worden in 5 fases uitgevoerd. 



Fase 1A - Maandag 9 april t/m zondag 29 april 
Voorbereidende werkzaamheden, geen verkeershinder 

Fase 1B - Zaterdag 28 april t/m zondag 13 mei 
Tweeweekse afsluiting van kruispunt, omleiding voor alle verkeer 

Fase 1C - Zaterdag 28 april t/m zondag 13 mei 
Tweeweekse afsluiting van kruispunt,  omleiding voor alle verkeer 

Fase 2 - Maandag 14 mei t/m zondag 27 mei 
Afsluiting voor gemotoriseerd verkeer, fietsers/voetgangers  
worden ter plaatse omgeleid 

Fase 3 - Maandag 28 mei t/m zondag 10 juni 
Afsluiting voor gemotoriseerd verkeer, fietsers/voetgangers worden  
ter plaatse omgeleid 

Fase 4 - Vrijdag 8 juni t/m maandagochtend 11 juni  
Weekendafsluiting voor gemotoriseerd verkeer, fietsers/voetgangers  
hebben doorgang 

Fase 5 - Maandag 11 juni t/m begin juli 
Afsluitende werkzaamheden,  geen verkeershinder 



Wanneer wordt er gewerkt? (1) 

Voorbereidende werkzaamheden (geen verkeershinder) 

Maandag 9 april t/m vrijdag 27 april 

 

Twee weken werkzaamheden kruispunt (volledige afsluiting)  

Zaterdag 28 april t/m zondag 13 mei 

 

Werkzaamheden vanaf De Ruijterstraat tot kruispunt (afsluiting) 

Maandag 14 mei t/m zondag 27 mei 

 

 

 



Wanneer wordt er gewerkt? (2) 

Werkzaamheden vanaf Henegouwernesse tot De Ruijterstraat (afsluiting) 

Zaterdag 28 mei t/m vrijdag 8 juni 

 

Werkzaamheden vanaf Henegouwernesse tot kruispunt (afsluiting) 

Vrijdag 8 juni t/m maandag 11 juni 

 

Realiseren onderdoorgang in aanbrug Brugweg (geen verkeershinder) 

Maandag 11 juni t/m vrijdag 29 juni 

 

 

 

 

 



Is er een omleiding voor verkeer tijdens de 

werkzaamheden aan het kruispunt van 

zaterdag 28 april t/m zondag 13 mei? 

 
Ja, tijdens de werkzaamheden aan het kruispunt maakt het 

gemotoriseerd verkeer gebruik van omleidingsroutes. Ook de 

Brugweg en de hefbrug Waddinxveen zijn gesloten voor gemotoriseerd 

verkeer. 

 

Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de A12 en de N11.  

 

Fietsers en voetgangers kunnen wel de hefbrug over richting de 

Brugweg en Gouda en worden door verkeersregelaars om de 

werkzaamheden heen geleid. Fietsers richting Boskoop worden 

omgeleid met borden.  

 

 

 

 

 

 

 



Is er een omleiding voor verkeer tijdens de 

werkzaamheden aan de Henegouwerweg 

van maandag 14 mei t/m maandag 11 juni ?  

Ja, tijdens de werkzaamheden aan de Henegouwerweg maakt het 

gemotoriseerd verkeer richting Gouda gebruik van omleidingsroutes.  

 

Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de A12 en de N11.  

 

De kruising met de hefbrug Waddinxveen is dan weer open. 

 

Fietsers en voetgangers worden ter plaatsen omgeleid langs de 

werkzaamheden en maken gebruik van een korte omleiding over de 

Kromme Esse.  

 

 

 

 

 

 

 



Hoe rijdt het vrachtverkeer dat normaal 

over de Brugweg gaat? 

Het vrachtverkeer van en naar Reeuwijk-Dorp krijgt een aparte 

omleidingsroute.  

 

Het vrachtverkeer richting Reeuwijk-Dorp rijdt via Gouwedreef, 

Randenburgseweg, Nieuweweg, Middelburgseweg, Zwarteweg 

en Reewal. 

 

Het vrachtverkeer vanaf Reeuwijk-Dorp rijdt via Kaagjesland, 

Middelburgseweg, Nieuweweg, Randenburgseweg en 

Gouwedreef.  

 

 

 

 

 





Er is veel vrachtverkeer in het gebied 

Reeuwijk-Dorp. Hoe wordt 

(verkeers)hinder tot een minimum 

beperkt? (1) 

• Er wordt intensieve verkeersbegeleiding ingezet 

 

• Verkeersregelaars worden ingezet om het vrachtverkeer en 

het overige verkeer op de diverse locaties in goede banen te 

leiden. 

 

• Verkeersregelaars op scooters zorgen ervoor dat het 

vrachtverkeer op lage snelheid door het gebied gaat. 

 

 

 

 



Er is veel vrachtverkeer in het gebied 

Reeuwijk-Dorp. Hoe wordt 

(verkeers)hinder tot een minimum 

beperkt? (2) 

• De omleidingen en het verkeer worden actief gemonitord. Als 

het nodig is, kunnen er aanpassingen worden doorgevoerd in 

de omleidingen.  

 

• De omleidingsroutes worden geschikt gemaakt voor 

vrachtverkeer: 

– De bocht op de kruising Kaagjesland/Middelburgseweg wordt 

tijdelijk verbreed. 

– De bermen op de Nieuweweg worden verbreed met rijplaten 

– Waar nodig worden gewichtsbeperkingen tijdelijk opgeheven.  

 

 

 

 



Wat zijn de maatregelen om sluipverkeer 

door Reeuwijk-dorp tegen te voorkomen? 

Er worden tijdelijke eenrichtingsroutes ingesteld op de 

Nieuwdorperweg en de Kerkweg.  

 

- De Nieuwdorperweg wordt eenrichtingsverkeer richting 

Reeuwijk-Dorp 

 

- De Kerkweg wordt eenrichtingsverkeer vanaf Reeuwijk-dorp 

 

 

 

 

 



Waarom wordt de weg afgesloten tijdens 

de werkzaamheden? 

• Om het werk sneller en veilig te kunnen uitvoeren is dat noodzakelijk. 

 

• Op het eerste deel van de Brugweg (de aanbrug) wordt het asfalt verwijderd. 

Voordat er nieuw asfalt wordt aangebracht, is het noodzakelijk om 

betonreparaties uit te voeren. De weg ligt tijdens die werkzaamheden open.  

 

• Op sommige plekken wordt de weg 75 cm afgegraven. Voertuigen kunnen 

niet over een weg met zulke hoogteverschillen. 

 

• Omdat er maar weinig ruimte is op de N207 en op de Brugweg (de aanbrug) 

is het niet mogelijk en heel onveilig om gemotoriseerd verkeer langs de 

werkzaamheden te leiden. 

 

 

 

 



Waarom worden de werkzaamheden 

deels uitgevoerd in de meivakantie?  

Omdat er dan veel minder fietsverkeer richting de scholen gaat.  

 

Het is voor de werkzaamheden het meest efficiënt om direct na de 

meivakantie ook de overige werkzaamheden uit te voeren. Op die 

manier blijft de totale uitvoeringsperiode zo kort mogelijk.  

 

 

 

 



Kunnen hulpdiensten blijven rijden? 

Alle woningen en bedrijven binnen het werkterrein blijven te allen tijde 

bereikbaar voor hulpdiensten.  

 

Er zijn afspraken gemaakt met de hulpdiensten. 

 

 

 

 



Waarom worden de afsluitbomen verder  

van de brug geplaatst? 

De slagbomen staan nu op een plek onder de toren van de hefbrug die 

niet meer voldoet aan de laatste richtlijnen van Machineveiligheid.  

 

In de huidige situatie staan mensen te wachten voor de slagbomen 

onder de toren van de hefbrug. Volgens de laatste richtlijnen is die 

situatie niet gewenst in verband met de veiligheid, bijvoorbeeld door 

valgevaar van onderdelen van de brug. 

 

 

 

 



Waarom komt er een onderdoorgang voor 

voetgangers onder de Brugweg? 

Om het voor voetgangers veiliger te maken. 

 

Voetgangers hoeven dan niet meer gebruik maken van de 

Brugweg om omhoog naar de N207 te lopen.  

In de nieuwe situatie lopen zij naast de Brugweg en nemen de 

trap of de hellingbaan om uiteindelijk de N207 over te steken. 

Het tunneltje zorgt ervoor dat de hellingbaan ook voor de 

bewoners aan de zuidzijde van de Brugweg bereikbaar is.  

 

Daarnaast wordt het door deze maatregel ook veiliger voor 

fietsers op de Brugweg richting de hefbrug. Zij krijgen meer 

ruimte op het fietspad.  

 

 



Wordt het brugbeleid ook aangepast? 

Nee, het brugbeleid wordt tijdens dit groot onderhoud niet 

aangepast. Het groot onderhoud aan de weg en aan het 

kruispunt staat los van het brugopenings-beleid. Dit project 

gaat echt alleen over de verbeteringen voor de weg en het 

verkeer 

 

Het gebied rondom de Gouwe en de N207 heeft de 

aandacht bij beleidsmakers van de provincie en 

gemeenten. Het is een druk gebied waar veel scheepvaart 

en verkeer gebruik van maakt waar andere discussies over 

worden gevoerd. 

 

 



Krijg ik last van geluidshinder? 

Dat is mogelijk tijdens de werkzaamheden. Met name het frezen van 

het asfalt en de werkzaamheden aan de aanbrug veroorzaken 

geluidsoverlast in de directe omgeving. 

 

Er wordt gewerkt tussen 06.00 uur ‘s ochtends en 22.00 uur ‘s avonds. 

 

 

 



Waar kan ik terecht met vragen over de 

werkzaamheden? 

Website: www.zuid-holland.nl/N207GoudaBoskoop 

 

Mailadres: zuidholland@pzh.nl 

 

Twitter: @verkeerZH 
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Hoe kan ik het beste op de hoogte blijven 

van de actuele situatie? 

• Via de gratis sms-service van de provincie.  

Sms ‘PZH N207 AAN’ naar 1008 

 

Alleen voor de aanmeldings-sms betaalt de abonnee eenmalig de 

normale sms-kosten van zijn/haar provider voor het versturen van een 

sms-bericht.  

 

 

 


