
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Rapportage knelpunten en oplossingsrichtingen 

Uitwerking infra agenda  

Logistieke Hotspot A12 Corridor  
 

 

Opdrachtgever:  Projectnummer: Datum: 

A12 Corridor 71023193 10 februari 2021  

 



 

 

 

 

 



Uitwerking infra agenda Logistieke Hotspot A12 Corridor – Rapportage knelpunten en oplossingsrichtingen 

R01-D02-71023193-pbn2 
I 

 

 

Uitwerking infra agenda Logistieke Hotspot A12 Corridor 

Rapportage knelpunten en oplossingsrichtingen 

R01-D02-71023193-pbn2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectgegevens 

Naam: Uitwerking infra agenda Logistieke Hotspot A12 

Corridor 

Nummer: 71023193 

Documentnummer: R01-D02-71023193-pbn2 

Status:  Definitief/021 

Datum: 10 februari 2021  

Auteur: ing. K. Scherphof / ing. R.H. van Veen / ing. P.A.J. Bouman 

 

 

Opdrachtgever 

A12 Corridor 

p/a Gemeente Zoetermeer 

Postbus 15 

2700 AA  Zoetermeer 

 

 

Autorisatie 

 

Naam:   ing. C.T. Adema 

Handtekening: 

 

Datum:   10 februari 2021 

 

 

 

 

 

Niets uit deze rapportage mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op 

welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever. Noch mag het zonder dergelijke 

toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. 

Bezoekadres 

Curieweg 13 

3208 KJ  Spijkenisse 

 

Postadres 

Postbus 12  

7683 ZG  Den Ham 

 

T +31 (0) 546 67 88 88 

F +31 (0) 546 67 28 25 

E info@roelofsgroep.nl 

 

Tevens vestigingen in 

Den Ham 

Sneek 

Stadskanaal  

Steenwijk 

Veenendaal 

Weesp 

Pbn2
Schrijfmachine
b/a



Uitwerking infra agenda Logistieke Hotspot A12 Corridor – Rapportage knelpunten en oplossingsrichtingen 

R01-D02-71023193-pbn2 

II 

Inhoudsopgave 

Inleiding ............................................................................................................................ III 

Leeswijzer ................................................................................................................ IV 

1 Werkwijze inventarisatie .............................................................................................. 1 

1.1 Interviews .................................................................................................... 2 

1.2 Workshop partners ........................................................................................ 2 

1.3 Locatiebezoeken ............................................................................................ 2 

2 Uitwerking knelpunten en oplossingsrichtingen ............................................................... 3 

2.1 Oplossingsrichtingen toetsen op basis van criteria ............................................. 3 

2.2 Oplossingsrichtingen prioriteren ...................................................................... 6 

3 Resultaten, conclusies en adviezen ............................................................................... 7 

3.1 Resultaten .................................................................................................... 7 

3.2 Prioritering, Conclusies en Adviezen ................................................................. 8 

3.2.1 Uitwerking gezamenlijk beleid en visie................................................... 9 

3.2.2 Versterking grootschalige infrastructuur ............................................... 10 

3.2.3 Kleinschalige infraprojecten / Quick wins .............................................. 11 

3.2.4 Verandering mobiliteit ........................................................................ 12 

 

Bijlagen: Factsheets 

1. Regionale ontwikkelingsvisie logistieke terreinen 

2. Wegverbindingen met Noordelijke Randstad 

3. Wegverbindingen met Zuidelijke Randstad 

4. Capaciteit A12 

5. Ontsluiting Logistiekpark A12 en Doelwijk 

6. Ontsluiting Klappolder en Bleizo 

7. Ontsluiting Broekvelden en Groote Wetering 

8. Alternatieve vervoerswijzen werknemers 

9. Truckparkings 

 

 

 

 

 

 



Uitwerking infra agenda Logistieke Hotspot A12 Corridor – Rapportage knelpunten en oplossingsrichtingen 

R01-D02-71023193-pbn2 
III 

Inleiding 

In het Groene Hart en het Oostland ligt een achttal bedrijventerreinen rondom de A12 die samen 

een belangrijke rol (kunnen) spelen in de (inter)nationale logistieke sector. Om gezamenlijk een 

sterkere en gecoördineerde ontwikkeling te bereiken hebben de diverse betrokken overheden, 

werkgevers, parkmanagementorganisaties en ontwikkelaars in het begin van 2019 een 

samenwerkingsovereenkomst gesloten naar goed voorbeeld van onder andere succesvolle logistieke 

clusters in onder andere Venlo en Brabant-West.  

 

Het doel van de samenwerking in de Logistieke Hotspot A12 corridor is in de 

samenwerkingsovereenkomst omschreven als: 

Partners hebben de samenwerking gezocht om het gebied nationaal concurrerend te maken ten 

opzichte van andere logistieke regio’s. Samenwerking uit zich onder andere door het gezamenlijk 

creëren van een sterk planologisch aanbod en gezamenlijke marketing.  

 

De logistieke bedrijfsterreinen die deel uitmaken van de A12 corridor zijn: 

• Prisma; 

• Bleizo; 

• Klappolder; 

• Logistiekpark A12; 

• Distripark Doelwijk; 

• Knibbelweg-Oost (in ontwikkeling); 

• Broekvelden; 

• Groote Wetering. 

 

 

Afbeelding 1. Logistieke bedrijventerreinen in de A12 corridor 

Als onderdeel van deze samenwerkingsovereenkomst is onder andere afgesproken in 

gezamenlijkheid een infra-agenda uit te gaan werken betreffende de bereikbaarheid en 

infrastructuur. In de samenwerkingsovereenkomst is hierover het volgende gemeld: 

In de infra-agenda worden voorstellen voor verbetering van de bereikbaarheid van de logistieke 

terreinen (weg, OV) besproken en waar mogelijk geprioriteerd en uitgewerkt. De beslissingen over 

infrastructuur kennen een eigen zelfstandig besluitvormingstraject bij diverse overheden deels buiten 

de Stuurgroep. 
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De projectorganisatie Logistieke Hotspot A12 corridor heeft Roelofs Advies en Ontwerp gevraagd om 

te ondersteunen bij het opstellen van een knelpunteninventarisatie en het benoemen van 

oplossingsrichtingen, inclusief een advies voor de prioritering. Deze rapportage is daarvan het 

resultaat. Op basis van deze rapportage kunnen de betrokken partijen in nauw onderling overleg 

verder met het uitwerken / nader onderzoeken van de genoemde oplossingsrichtingen. 

 

Leeswijzer 

Het zwaartepunt van de studieresultaten hebben wij beschreven in een aantal factsheets, die per 

stuk ingaan op een specifiek onderwerp met betrekking tot de infrastructuur en ontwikkelingen in de 

Logistieke Hotspot A12 Corridor. Deze factsheets zijn als bijlage opgenomen bij deze rapportage. De 

factsheets zijn afzonderlijk te gebruiken in besluitvorming en nadere uitwerking: 

1. Regionale ontwikkelingsvisie logistieke terreinen; 

2. Wegverbindingen met Noordelijke Randstad; 

3. Wegverbindingen met Zuidelijke Randstad; 

4. Capaciteit A12; 

5. Ontsluiting Logistiekpark A12 en Doelwijk; 

6. Ontsluiting Klappolder en Bleizo; 

7. Ontsluiting Broekvelden en Groote Wetering; 

8. Alternatieve vervoerswijzen werknemers; 

9. Truckparkings. 

 

In deze rapportage wordt de werkwijze en beoordelingssystematiek zoals toegepast in de factsheets 

verantwoord. Dit gebeurd in respectievelijk hoofdstuk 1 en 2. In hoofdstuk 3 is een totaaloverzicht 

gegeven op de scores van de oplossingsrichtingen binnen de verschillende factsheets. Dit hoofdstuk 

sluit dan ook af met conclusies en adviezen richting het vervolg van het verbeteren van de 

infrastructuur in de Logistieke Hotspot A12 Corridor. Deze conclusies vormen het startpunt voor 

(zoals omschreven in de samenwerkingsovereenkomst) een eigen zelfstandig besluitvormingstraject 

bij de betrokken organisaties vertegenwoordigd binnen de Logistieke Hotspot A12 Corridor. 
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1 Werkwijze inventarisatie 

 

De basis voor alle werkzaamheden die in het kader van deze opdracht zijn uitgevoerd betreft de infra 

agenda die in oktober 2019 is opgesteld binnen de projectorganisatie van de Logistieke Hotspot A12 

Corridor. In deze rapportage is een aantal knelpunten genoemd die als startpunt hebben gediend 

van deze studie. Deze knelpunten zijn: 

• R1-Verlengde Bentwoudlaan, Vredenburghlaan (reeds in aanleg); 

• R2-Bodegravenboog (N11-A12); 

• R3-N206 Zoetermeer – Leiden; 

• R4-N219 rotonde ontsluiting Knibbelweg Oost; 

• R5-Extra ontsluiting Klappolder op de N209, gekoppeld aan optimalisering interne ontsluiting; 

• R6-Aansluiting N209 op A13/16; 

• R7-Aanpak N209/N11; 

• R8-Opwaardering N209/N470/N471; 

• R9-Aansluiting N219-A12/Rotonde N219-Bredeweg in relatie tot onder andere Lidl; 

• R10-Rotonde N207-N457; 

• R11-Ontsluiting voor werknemers; 

• BB4-Truckparkings; 

• BB5-Parkmanagement. 

 

 

Figuur 1.1  Overzicht knelpunten en noord-zuid routes Infra-agenda Logistieke Hotspot A12 Corridor  
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Met deze knelpunten als uitgangspunt is als eerste stap een inventarisatie uitgevoerd van knelpunten 

die worden ervaren vanuit de deelnemers binnen de samenwerkingsovereenkomst en de partners. 

Dit is gebeurd door: 

• Het afnemen van interviews met verkeerskundige vertegenwoordigers van de betrokken 

gemeenten en Provincie Zuid-Holland; 

• Het organiseren van een workshop met de partners; 

• Diverse locatiebezoeken door het team van Roelofs waarin de lokale verkeerssituatie is 

geïnventariseerd en beoordeeld.  

Hoe en wanneer deze werkzaamheden zijn uitgevoerd is beschreven in paragraaf 1.1, 1.2 en 1.3. 

 

Na het gereedkomen van de eerste stap is een tweede stap gezet waarin oplossingsrichtingen voor 

de knelpunten zijn benoemd alsmede een score is bepaald op haalbaarheid en prioriteit. Hoe dit is 

uitgevoerd is beschreven in hoofdstuk 2 van deze rapportage. 

 

1.1 Interviews 

In het kader van deze studie zijn diverse interviews gehouden met verkeerskundige 

vertegenwoordigers van de betrokken overheden: 

• Gezamenlijke sessie verkeerskundigen gemeenten: 3 februari 2020; 

• Provincie Zuid-Holland, Gerard Wesselink: 5 februari / 2 maart 2020; 

• Gemeente Zoetermeer, Annemarie Bakker: 13 februari 2020; 

• Gemeente Zuidplas, Tino Petradakis: 13 februari 2020; 

• Gemeente Lansingerland, Peter Nederlof: 17 februari 2020; 

• Gemeente Waddinxveen, Joris Tensen: 18 februari 2020; 

• Provincie Zuid-Holland, Peter Carton: 26 februari 2020; 

• Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Peter Koot: 15 september 2020. 

 

In het najaar van 2020 heeft daarnaast nog diverse malen afstemming plaatsgevonden met de 

verschillende verkeerskundige vertegenwoordigers omtrent het opstellen van de prioritering van de 

maatregelen. 

 

1.2 Workshop partners 

Op 4 maart 2020 is er vanuit de Logistieke Hotspot A12 Corridor een avondsessie voor de partners 

georganiseerd. Bij deze sessie was onder andere een afvaardiging aanwezig van de betrokken 

gemeenten (zowel bestuurlijk als ambtelijk), provincie Zuid-Holland, VNO-NCW, diverse 

ontwikkelaars en parkmanagementorganisaties. Als onderdeel van deze avond is met deze partijen 

inzichtelijk gemaakt die knelpunten zij ervaren in het dagelijks functioneren van de infrastructuur in 

de Logistieke Hotspot A12 Corridor. 

 

De geïnventariseerde punten zijn verwerkt in de uiteindelijke knelpuntenanalyse. 

 

1.3 Locatiebezoeken 

Op basis van de geïnventariseerde knelpunten heeft Roelofs Advies en Ontwerp met een aantal 

verkeerskundigen de aangewezen locaties bezocht. Bij deze bezoeken is een nadere indruk verkregen 

van de knelpunten en zijn mogelijkheden voor oplossingen in beeld gebracht. De locatieonderzoeken 

hebben plaatsgevonden op 19 februari, 2 maart en 15 september 2020. Op 26 februari is tevens een 

ronde gemaakt over het terrein bij Klappolder. Hierbij is Roelofs bijgepraat door de terreinbeheerder 

en een vertegenwoordiging vanuit de VVE. In de afrondende fase is met deze beheerder nogmaals 

bijgepraat omtrent de laatste ontwikkelingen, dit overleg heeft plaatsgevonden op 25 augustus 2020. 
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2 Uitwerking knelpunten en oplossingsrichtingen 

 

Op basis van de interviews, de sessie met de partners in de Logistieke Hotspot A12 Corridor en door 

het inbrengen van verkeerskundige kennis vanuit Roelofs Advies en Ontwerp is een negental 

knelpuntclusters vastgesteld. Deze clusters van knelpunten zijn onderbouwd en uitgewerkt in negen 

factsheets. Deze factsheets zijn opgenomen in de bijlagen en gaan in op de volgende onderwerpen: 

1. Regionale ontwikkelingsvisie logistieke terreinen; 

2. Wegverbindingen met Noordelijke Randstad; 

3. Wegverbindingen met Zuidelijke Randstad; 

4. Capaciteit A12; 

5. Ontsluiting Logistiekpark A12 en Doelwijk; 

6. Ontsluiting Klappolder en Bleizo; 

7. Ontsluiting Broekvelden en Groote Wetering; 

8. Alternatieve vervoerswijzen werknemers; 

9. Truckparkings. 

 

Passend bij de genoemde knelpunten zijn diverse oplossingsrichtingen aangegeven. Deze 

oplossingsrichtingen bestaan uit: 

• Bestaande plannen, aangedragen vanuit beleidsstukken en/of studies die bekend zijn bij de 

overheden binnen de Logistieke Hotspot A12 Corridor; 

• Ideeën en visies vanuit de interviews en vanuit de partnerbijeenkomst; 

• Eigen inbreng vanuit de verkeerskundigen van Roelofs Advies en Ontwerp. 

 

Alle oplossingsrichtingen en knelpunten zijn gebaseerd op de logistieke terreinen. Dat houdt in dat 

met name wordt ingegaan op knelpunten die worden ervaren door het (vracht)verkeer van en naar 

de logistieke terreinen alsmede de knelpunten die worden ervaren op de woonwerkrelaties van het 

personeel. Het feit dat de focus ligt op de logistieke terreinen hoeft niet te betekenen dat er alleen 

is gekeken naar oplossingen voor vrachtauto’s. Op het moment dat een knelpunt wordt opgelost in 

het netwerk wat dagelijks lange files veroorzaakt is het immers ook zo dat al het verkeer, inclusief 

het goederenvervoer hiervan profiteert.  

 

2.1 Oplossingsrichtingen toetsen op basis van criteria 

 

De gevonden oplossingen zijn globaal en functioneel uitgewerkt, waarna Roelofs aan alle 

oplossingsrichtingen een score heeft toegekend op basis van een aantal criteria. In onderstaande 

tabellen zijn de toegekende scores en criteria opgenomen en nader onderbouwd.  
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Oplossend vermogen 

Onder de titel oplossend vermogen heeft Roelofs beoordeeld in hoeverre een beschreven 

oplossingsrichting een positieve invloed zal hebben op enerzijds de verkeersafwikkeling in de 

Logistieke Hotspot A12 Corridor en anderzijds het imago van de A12 corridor.  

 

Symbool Score Toelichting 

 

Hoog 

Het oplossend vermogen is hoog. Deze oplossingsrichting lost een 

bereikbaarheidsknelpunt op of zorgt voor een beter gezamenlijk beleid 

en daarmee voor een sterkere uitstraling van de Logistieke Hotspot A12 

Corridor 

 

 

Gemiddeld 

Het oplossend vermogen van deze maatregel is gemiddeld. Het lost een 

doorstromings- of beleidsprobleem gedeeltelijk op, maar veroorzaakt 

tegelijkertijd ook weer nieuwe uitdagingen. 

 

 

Laag 

Het oplossend vermogen is laag. De maatregel heeft weinig toegevoegde 

waarde voor de bereikbaarheid van de terreinen, of heeft slechts een 

zeer beperkte periode een positief effect voor de A12 Corridor. 

Tabel 2.1 Omschrijving scores oplossend vermogen 

Kosten 

In alle besluitvormingsprocessen spelen de financiën een voorname rol. Daarom is op basis van de 

globale oplossingsrichting een inschatting gemaakt van de kosten voor de genoemde oplossing.  

 

Symbool Score Toelichting 

 

Laag De verwachte kosten liggen lager dan EUR 150.000,- 

 

Gemiddeld De verwachte kosten liggen tussen EUR 150.000,- en EUR 500.000,- 

 

Hoog De verwachte kosten liggen boven de 500.000,- 

Tabel 2.2 Omschrijving scores kosten 

Doorlooptijd 

Op basis van onder andere de bekende informatie over ruimtelijke procedures zoals 

bestemmingsplannen, kennis over grondeigendommen en expert judgement is een inschatting 

gemaakt van de doorlooptijd die nodig is om projecten van initiatief tot gerealiseerd te kunnen 

krijgen. De resultaten zijn verwerkt op basis van de inhoud van onderstaande tabel. 

 

Symbool Score Toelichting 

 

Kort De verwachte doorlooptijd is minder dan 18 maanden 

 

Gemiddeld De verwachte doorlooptijd ligt tussen de 18 maanden en 3 jaar 

 

Lang De verwachte doorlooptijd ligt boven de 3 jaar 

Tabel 2.3 Omschrijving scores doorlooptijd 

 



Uitwerking infra agenda Logistieke Hotspot A12 Corridor – Rapportage knelpunten en oplossingsrichtingen 

R01-D02-71023193-pbn2 
5 

Inpassing 

Inpassing heeft voornamelijk betrekking op de omgeving. De vraag die hierbij wordt beantwoord is 

of een oplossingsrichting eenvoudig in te passen is in de omgeving. Te denken hierbij valt aan 

opstallen die in de weg staan, watergangen die verlegd moeten worden, groen wat verloren gaat etc. 

Maar hierbij wordt ook een oordeel geveld over de gevolgen in termen van hinder of veiligheid op de 

woningen en bedrijven in het invloedsgebied van de maatregel. 

 

Symbool Score Toelichting 

 

Eenvoudig 
De geschetste oplossingsrichting is eenvoudig in te passen in de 

bestaande omgeving. 

 

Gemiddeld 

 

Er zijn technische of juridische uitdagingen die niet onoverkomelijk zijn, 

maar ook zeker niet altijd eenvoudig. Het inpassen van deze 

oplossingsrichting vergt een zorgvuldig inpassingsproces 

 

 

Moeilijk 

Het is niet eenvoudig om een oplossingsrichting in te passen. Er is weinig 

ruimte beschikbaar, of er zullen vele aanpassingen aan de openbare 

ruimte moeten worden verricht om inpassing mogelijk te maken. 

Tabel 2.4 Omschrijving scores inpassing 

Prioritering 

Prioritering geeft een oordeel over het nut en de noodzaak voor de Logistieke Hotspot A12 Corridor 

met betrekking tot een oplossingsrichting. Hoe belangrijker het is voor de A12 corridor dat een 

maatregel wordt uitgevoerd, hoe hoger deze scoort op dit onderdeel. Uitgangspunt hierbij is dat de 

logistieke terreinen beter bereikbaar worden, dat de doorstroming van het (vracht)verkeer van/naar 

deze terreinen wordt verbeterd, of een extra alternatieve route wordt geboden. 

 

Symbool Score Toelichting 

 

Hoog 
De geschetste oplossingsrichting is van groot belang voor de 

bereikbaarheid en het imago van de A12.  

 

Gemiddeld 

De uitgewerkte oplossingsrichting heeft geen topprioriteit, maar is 

alsnog wel belangrijk voor de bedrijven in de Logistieke Hotspot A12 

Corridor. 

 

Laag 
De geschetste oplossing heeft voor de bedrijventerreinen verenigd in de 

Logistieke Hotspot A12 Corridor weinig tot geen prioriteit. 

Tabel 2.5 Omschrijving scores prioritering 

Koppelkansen 
Koppelkansen heeft betrekking op “werk met werk maken”. Door nu gebruik te maken van het 
momentum kan het belang van de Logistieke Hotspot A12 Corridor worden ingebracht in een 
project of initiatief dat al gaande is. Een koppelkans is er wel of niet, vandaar dat hier maar 2 
scores mogelijk zijn. 

 

Symbool Score Toelichting 

 

Ja 
Er zijn projecten of initiatieven bekend die de mogelijkheid geven om 

snel te kunnen schakelen. 

 

Nee 
Er zijn geen koppelkansen gedefinieerd. Het voorgestelde project moet 

als zelfstandig worden gezien. 

Tabel 2.6  Omschrijving scores koppelkansen 
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2.2 Oplossingsrichtingen prioriteren 

Nadat alle oplossingsrichtingen op de criteria zijn getoetst was het van belang om alle 

oplossingsrichtingen te prioriteren. Op die manier is een advies opgesteld voor de te hanteren infra 

agenda. De scores op de criteria zoals beschreven in paragraaf 2.1 zijn voor deze stap omgezet in 

een gewogen cijferscore. Daarmee ontstaat er een beeld welke oplossingsrichting het meest kansrijk 

is / het meest van belang is voor de Logistieke Hotspot A12 Corridor. 

 

Bij het bepalen van de scores voor prioritering zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• Het oplossend vermogen en prioriteit scoren het hoogst. De oplossingsrichtingen die hierop 

goed beoordeeld zijn bieden immers de meeste meerwaarde bieden voor de bedrijven in de 

Logistieke Hotspot A12 Corridor; 

• Doorlooptijd en inpassing zijn kenmerken van een oplossingsrichting en zeggen iets over 

de uitdagingen die er zijn voor het realiseren hiervan. Om die reden scoren 

oplossingsrichtingen op deze criteria gemiddeld. Ze bepalen immers de haalbaarheid; 

• De kosten scoren laag. De reden hiervan is dat de kosten van een oplossingsrichting niet 

vanuit gelden van de Logistieke Hotspot A12 Corridor opgebracht kunnen worden. In de 

samenwerkingsovereenkomst is afgesproken dat de deelnemers per project afspraken 

maken over financiering. De prioriteit ligt dan ook bij de oplossing en de fysieke 

haalbarheid, pas als een ieder daar achter staat wordt verondersteld dat naar de kosten zal 

worden gekeken; 

• Koppelkansen scoren ja of nee. Wanneer er een koppelkans is vastgesteld scoort een 

oplossingsrichting op dit punt. Waar dit niet het geval is scoort deze waarde 0. 

 

In de onderstaande tabel staan de scores van elk criterium weergegeven.  

Score 
Oplossend 
vermogen 

Kosten Doorlooptijd Inpassing Prioriteit 

 

Score 
Koppel-
kansen 

Hoog 5 1 2,5 2,5 5 
 

Ja 2,5 

Gemiddeld 2 0,5 1 1 2 
 

Nee 0 

Laag 0,1 0,5 0,5 0,5 1 
   

Tabel 2.7 Scores per criterium 

 

In paragraaf 3.2 zijn de toegekende scores op een rij gezet. Hierbij zijn ook adviezen gegeven met 

betrekking tot het uitvoeren van quick wins en projecten met een hoge prioriteit voor de Logistieke 

Hotspot A12 Corridor.  
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3 Resultaten, conclusies en adviezen 

3.1 Resultaten 

In deze paragraaf zijn de scores van de in de factsheets verzamelde oplossingsrichtingen 

samenvattend gepresenteerd. Dit geeft een beeld van de mogelijkheden voor quick wins en projecten 

die van groot belang zijn voor een sterke Logistieke Hotspot A12 Corridor. Deze beoordeling heeft 

plaatsgevonden vanuit de logistieke scope. Vanzelfsprekend is het goed mogelijk dat projecten 

anders scoren als er vanuit een andere scope naar de projecten wordt gekeken. Zo zal een project 

als de Verlengde Bentwoudlaan Vredenburghlaan hoog scoren als wordt gekeken naar de 

leefbaarheid binnen woonkernen, het oplossen van congestie op de N207 en de ontsluiting van de 

greenport Boskoop”. Voor een sterke logistieke sector is deze verbinding echter minder van belang, 

vandaar dat deze hier lager scoort. De conclusie welke zijn getrokken op basis van deze scores en 

daarbij behorende aanbevelingen zijn beschreven in paragraaf 3.2.  

 

Fact- 

sheet 
Oplossingsrichting 

Opl. 

Verm. 
Kosten 

Doorl. 

Tijd 

Inpas- 

sing 

Priori- 

teit 

Koppel- 

kansen 

1
.R

e
g
io

n
a
le

 

o
n
tw

ik
k
e
li
n
g
sv

is
ie

 

Totaaloverzicht verkeerseffecten 

van ontwikkelingen opstellen       

Gemeenschappelijke visie 

logistieke terreinen opstellen       

Verkeersmodel van de regio 

opstellen       

2
.V

e
rb

in
d
in

g
e
n
 m

e
t 

d
e
 n

o
o
rd

e
li
jk

e
 r

a
n
d
st

a
d
 

Versterking infrastructuur N206 
      

Rekening houden met N206 in 

kilometerheffing trucks       

Aanpak afrit Hazerswoude N11 
      

Ontlasting Hazerswoude Dorp 
      

Aanleg Verlengde Vredenburghlaan 
      

Bodegravenboog 
      

3
.V

e
rb

in
d
in

g
e
n
 m

e
t 

d
e
 z

u
id

e
li
jk

e
 r

a
n
d
st

a
d
 Reistijdinformatie gebruiken voor 

routesturing        

Neveneffect kilometerbeprijzing 

aanpakken       

Capaciteitsvergroting N219 

Knibbelweg – A12       

Alternatieve nieuwe weg voor 

N219-N209       

Aanpak onderbenutting 

Moordrechtboog       

4
. 

C
a
p
a
ci

te
it
 A

1
2
 

Rijkswaterstaat betrekken bij 

Logistieke Hotspot A12 Corridor       

Verkeersinformatie bieden voor 

alternatieve routes A12-A20       

Aanleg parallelstructuur 
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Fact- 

sheet 
Oplossingsrichting 

Opl. 

Verm. 
Kosten 

Doorl. 

tijd 

Inpas- 

sing 

Priori- 

teit 

Koppel- 

kansen 
5
. 

O
n
ts

lu
it
in

g
  

lo
g
is

ti
e
k
 p

a
rk

 A
1
2
  

&
 D

o
e
lw

ij
k
 

Twee rotondes Bredeweg 

vervangen door gekoppelde VRI’s       

Afsluiten aansluiting Doelwijk op 

rotonde Bredeweg       

6
. 

O
n
ts

lu
it
in

g
 K

la
p
p
o
ld

e
r 

e
n
 

B
le

iz
o
 

Vrije rechtsaffer Klappolder 

richting A12       

Aanpassing entree Klappolder 
      

2e ontsluiting Klappolder 
      

Beperken linksafbewegingen 

N209       

7
. 

O
n
ts

lu
it
in

g
 B

ro
e
k
v
e
ld

e
n
 

Rechtsafbeweging N11 richting 

A12 buiten rotonde aanleggen       

Ombouwen rotonde in DDI met 

VRI’s        
Burgemeester van Zwietenweg 

Woerden verlengen t/m 

Bodegraven        

8
. 

A
lt
e
rn

a
ti
e
v
e
 v

e
rv

o
e
rs

w
ij
ze

n
 w

e
rk

n
e
m

e
rs

 

Omleggen busroutes / realisatie 

extra haltes       

Leenfietsen voor natransport ter 

beschikking stellen       

Collectief vervoer onderzoeken en 

organiseren       

Aanpassen werktijden bedrijven 

aan OV       

Versterken fietsroutes naar 

terreinen       

Verbeteren voorzieningen fietsers 
      

9
.T

ru
ck

-p
a
rk

in
g
s 

Bouw parkeer- en 

stallingsvoorziening Klappolder       
Bouw truckparking met 

voorzieningen voor 

overnachtende chauffeurs       

Ontwikkeling gezamenlijke visie 

op truckparkeren       

Tabel 3.1 Samenvatting scores oplossingsrichtingen genoemd in factsheets 

 

3.2 Prioritering, Conclusies en Adviezen 

In paragraaf 2.2 is beschreven hoe de prioritering van de geïnventariseerde oplossingsrichtingen tot 

stand is gekomen. In deze paragraaf zijn de resultaten van deze aanpak beschreven. Tijdens de 

beoordeling bleek dat plannen en oplossingsrichtingen zich soms slecht laten vergelijken, dit omdat 

ze te veel verschillen van elkaar. Daarom is een onderverdeling gemaakt in een viertal categorieën: 

• Uitwerking gezamenlijk beleid en visie; 

• Versterking grootschalige infrastructuur; 

• Kleinschalige infraprojecten / Quick wins; 

• Verandering mobiliteit. 
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Per categorie is in deze paragraaf een overzicht gemaakt van de oplossingsrichtingen en de score op 

het onderdeel prioriteit. Direct na de tabel zijn de conclusies beschreven. Tevens is een advies 

uitgebracht hoe het project aangepakt zou kunnen worden en welke van de betrokken partijen in de 

Logistieke Hotspot A12 Corridor trekker zou moeten zijn van de beschreven aanpak. 

 

3.2.1 Uitwerking gezamenlijk beleid en visie 

 

Prioritering 

 

Conclusie 

Op dit moment is er op verkeerskundig gebied weinig samenwerking tussen de overheden bij 

ontwikkelingen in de Logistieke Hotspot A12 Corridor. Dit beeld wordt ook ondersteunt door de 

geïnterviewden. Binnen de betrokken overheden is men voornamelijk bezig met de 

woningbouwopgaven en de verkeerskundige gevolgen daarvan. Er is een gebrek aan inzicht in de 

gevolgen van alle ontwikkelingen, inclusief logistiek, op netwerkniveau.  

 

Uit de tabel komt dan ook naar voren dat er vooral behoefte is aan het samenbrengen van de kennis 

van ontwikkelingen op het gebied van de regionale (logistieke) ontwikkelingen en verkeer. Ook het 

heroverwegen van de routes die zullen worden opgenomen in de kilometerbeprijzing voor 

vrachtverkeer scoort hoog, omdat dit een direct verband heeft met de te verwachten toekomstige 

drukte op de noord-zuid verbindingen. 

 

Advies 

Het advies is om als gemeenten nauwer samen te gaan werken aan een gezamenlijke visie op de 

ontwikkeling van de logistieke terreinen in de Logistieke Hotspot A12 Corridor en de verkeerskundige 

gevolgen daarvan. Hiervoor is juist nu het moment, aangezien er nu wordt gewerkt de nieuw 

verplichte omgevingsvisies. Een gezamenlijke visie moet leiden naar een goed evenwicht tussen 

woningbouw en logistieke ontwikkeling met een optimale benutting van de infrastructuur. Hierbij 

moet ook over de eigen beheersgrenzen heen worden gekeken. Mobiliteit houdt immers niet op bij 

een (gemeente)grens. Zonder een gezamenlijke aanpak staat het wegennet in de Logistieke Hotspot 

Oplossingsrichting Categorie

O
p
lo

s
s
e
n

d
 v

e
r
m

o
g
e
n
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D
o
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g

P
r
io

r
it

e
it

K
o
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a
n

s
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n

E
ff

e
c
ts

c
o
r
e
 t

o
ta

a
l

Totaaloverzicht verkeerseffecten 

van ontwikkelingen in de regio 

opstellen

Beleid en Visie 5 1 2,5 2,5 5 2,5 18,5

Gemeenschappelijke visie 

logistieke bedrijventerreinen 

opstellen

Beleid en Visie 5 1 2,5 2,5 5 2,5 18,5

Rekening houden met N206 in 

kilometerheffing trucks
Beleid en Visie 5 1 2,5 2,5 5 2,5 18,5

Neveneffect kilometerbeprijzing 

aanpakken N209/N219/N470
Beleid en Visie 5 1 2,5 2,5 5 2,5 18,5

Verkeersmodel van de regio 

opstellen
Beleid en Visie 5 0,5 1 2,5 5 2,5 16,5

Rijkswaterstaat betrekken bij A12 

corridor
Beleid en Visie 5 1 2,5 2,5 5 0 16

Omleggen busroutes / realisatie 

extra haltes op bedrijfsterreinen
Beleid en Visie 5 0,1 0,5 2,5 5 2,5 15,6

Ontwikkeling gezamenlijke visie 

op truckparkeren
Beleid en Visie 5 1 1 2,5 5 0 14,5

Reistijdinformatie A20/A12 

gebruiken voor routesturing en 

verdeling capaciteit

Beleid en Visie 5 0,5 1 2,5 5 0 14
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A12 Corridor binnen een aantal jaren een groot deel van de dag stil. Dit gaat uiteindelijk ten koste 

van de aantrekkelijkheid van de A12 als logistieke hotspot. 

 

Trekker 

In de stuurgroep van de Logistieke Hotspot A12 Corridor is afgesproken dat het nader uitwerken van 

de geprioriteerde oplossingsrichtingen wordt opgepakt door 1 van de leden. Aangezien de gemeenten 

voor een groot deel bezig zijn met het opstellen van hun omgevingsvisies wordt voorgesteld op zoek 

te gaan naar een trekker vanuit 1 van de gemeentelijke organisaties. De stuurgroep zou de 

mogelijkheden in beeld kunnen brengen om 1 iemand vanuit hun organisaties trekker te maken en 

de kosten gezamenlijk te dragen. 

 

3.2.2 Versterking grootschalige infrastructuur 

 

Prioritering 

 

Conclusie 

Uit de prioritering in bovenstaande tabel komt duidelijk naar voren dat voor een sterke grootschalige 

infrastructuur in de Logistieke Hotspot A12 Corridor de aanpak van de onderbenutting van de 

Moordrechtboog en de aanleg van de Bodegravenboog de meest belangrijke projecten zijn. Ook de 

ontsluiting van Knibbelweg-Oost en Broekvelden-Groote Wetering is een belangrijk punt van 

aandacht. De knelpunten die volgen zijn op dit moment duidelijk minder nijpend. Daarbij dient ook 

opgemerkt te worden dat de ombouw van de rotonde N479-N11 waarschijnlijk niet meer nodig indien 

er wordt overgegaan tot de realisatie van de Bodegravenboog. 

 

Oplossingsrichting Categorie
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Aanpak onderbenutting 

Moordrechtboog

Infra - 

grootschalig
5 0,1 1 0,5 5 2,5 14,1

Bodegravenboog
Infra - 

grootschalig
5 0,1 0,5 1 5 2,5 14,1

Capaciteitsvergroting 

N219 Knibbelweg – A12

Infra - 

grootschalig
5 0,1 0,5 1 5 0 11,6

Ombouwen rotonde 

N479/N11 in DDI met 

VRI’s

Infra - 

grootschalig 5 0,1 0,5 1 2 2,5 11,1
Aanleg parallelstructuur

Waddinxveen-Prisma

Infra - 

grootschalig
5 0,1 0,5 0,5 1 0 7,1

Burgemeester van 

Zwietenweg Woerden 

verlengen t/m 

Bodegraven 

Infra - 

grootschalig
5 0,1 0,5 0,5 1 0 7,1

Versterking infrastructuur 

N206

Infra - 

grootschalig
1 0,1 0,5 0,5 1 0 3,1

Ontlasting Hazerswoude 

Dorp

Infra - 

grootschalig
1 0,1 0,5 0,5 1 0 3,1

Aanleg Verlengde 

Vredenburghlaan

Infra - 

grootschalig
1 0,1 0,5 0,5 1 0 3,1

Alternatieve nieuwe weg 

voor N219-N209

Infra - 

grootschalig
1 0,1 0,5 0,5 1 0 3,1
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Advies 

Het advies is om als Logistieke Hotspot A12 Corridor een nog duidelijkere lobby te gaan voeren 

richting het Rijk voor het meenemen van de aansluitingen van de Moordrechtboog in bijvoorbeeld 

het project verbreding A20. De lobby voor de Bodegravenboog staat al op het uitvoeringsprogramma 

van het RVVP-Midden-Holland. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is de trekker van dit project en 

ook deelnemer in de Logistieke Hotspot A12 Corridor. Aansluiten bij de bestaande lobby vanuit de 

logistiek zal deze lobby verder versterken. 

 

Trekker 

Provincie Zuid-Holland kan een trekkersrol vervullen in deze categorie projecten. Als hoogste 

wegbeheerder in de Logistieke Hotspot A12 Corridor zijn dit projecten waarin zij een belangrijke rol 

in de lobby kunnen vervullen. Daarbij dient natuurlijk nauw samengewerkt te worden met 

bijvoorbeeld de gemeenten in de omgeving, zoals bijvoorbeeld de gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

in het dossier Bodegravenboog. 

 

3.2.3 Kleinschalige infraprojecten / Quick wins 

 

Prioritering 

 

 

Oplossingsrichting Categorie
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Vrije rechtsaffer 

Klappolder richting 

A12

Infra - 

kleinschalig
5 1 2,5 2,5 5 2,5 18,5

Bouw parkeer- en 

stallingsvoorziening 

Klappolder

Infra - 

kleinschalig
5 0,5 1 2,5 5 2,5 16,5

Verkeersinformatie 

bieden voor routes 

A12-A20 en andere 

alternatieven

Infra - 

kleinschalig
5 1 2,5 2,5 5 0 16

Aanpassing entree 

Klappolder

Infra - 

kleinschalig
5 0,5 2,5 1 5 0 14

2e ontsluiting 

Klappolder

Infra - 

kleinschalig
5 0,5 0,5 1 2 2,5 11,5

Bouw truckparking 

met voorzieningen 

voor overnachtende 

chauffeurs

Infra - 

kleinschalig
2 0,5 1 2,5 5 0 11

Beperken 

linksafbewegingen 

N209

Infra - 

kleinschalig
5 1 0,5 2,5 1 0 10

Twee rotondes 

Bredeweg vervangen 

door gekoppelde 

VRI’s

Infra - 

kleinschalig
2 0,5 1 2,5 2 0 8

Afsluiten aansluiting 

Doelwijk op rotonde 

Bredeweg

Infra - 

kleinschalig
2 0,5 1 2,5 2 0 8

Aanpak afrit 

Hazerswoude N11

Infra - 

kleinschalig
1 0,1 0,5 1 1 0 3,6

Rechtsafbeweging 

N11 richting A12 

buiten 

rotonde aanleggen

Infra - 

kleinschalig
1 0,5 0,5 0,5 1 0 3,5
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Conclusie 

De huidige infrastructuur is in de afgelopen jaren al op veel punten aangepakt en verbeterd. Toch 

blijft er nog een aantal punten in het netwerk aanwezig waar met relatief kleine ingrepen nog 

verbeteringen kunnen worden bereikt. Verbeteringen die zorgen voor een betere doorstroming en 

meer comfort waardoor de A12 corridor een aantrekkelijkere plek is om als chauffeur naartoe te 

rijden. Dit geeft een positief signaal richting bedrijven en ontwikkelaars die aan de slag willen in de 

A12 corridor.  

 

De hoogst scorende optimalisaties zijn voornamelijk infrastructurele ingrepen rond Klappolder, waar 

door de grote veranderingen die daar gaande zijn het momentum aanwezig is om zaken grondig aan 

te pakken. Maar ook de bouw van goed stallings- en overnachtingsvoorzieningen voor chauffeurs 

zijn een belangrijk issue onderweg naar een hoogwaardige Logistieke Hotspot A12 Corridor. 

 

Advies 

Sommige quick wins zijn dermate actueel dat ze al in voorbereiding zijn. Andere dienen nog verder 

uitgewerkt te gaan worden. Dit zijn relatief overzichtelijk projecten. Advies is dan ook om met de 

betrokken partijen deze projecten snel op te gaan pakken. Dan worden de inspanningen en de 

waarde van het samenwerkingsverband direct duidelijk.  

 

Trekker 

De trekkers kunnen per quick win worden aangewezen. Advies is wel om daar een trekker voor aan 

te wijzen die een vertegenwoordiging kent in de stuurgroep, zodat de verantwoording van de 

voortgang eenvoudig tot stand komt. In de meeste gevallen zal dit de gemeente zijn, die dit samen 

met de betrokken parkmanagementorganisaties, ontwikkelaars eventueel andere wegbeheerders 

gezamenlijk kan oppakken. 

 

3.2.4 Verandering mobiliteit 

 

Prioritering 

 

 

Conclusie 

Op basis van de punten benoemd in bovenstaande tabel kan worden geconcludeerd dat er vooral 

behoefte is aan het onderzoeken van de mogelijkheden voor het bieden van collectief transport of 

Oplossingsrichting Categorie
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Collectief vervoer 

onderzoeken en 

organiseren

Verandering 

mobiliteit
5 1 1 2,5 5 2,5 17

Leenfietsen voor 

natransport ter 

beschikking stellen

Verandering 

mobiliteit
1 1 2,5 2,5 5 0 12

Verbeteren 

voorzieningen fietsers

Verandering 

mobiliteit
5 0,1 0,5 2,5 1 0 9,1

Andere werktijden bij 

bedrijven in de sector.

Verandering 

mobiliteit
2 0,1 0,5 0,5 1 0 4,1

Versterken fietsroutes 

naar terreinen

Verandering 

mobiliteit
2 0,1 0,5 0,5 1 0 4,1
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het verbeteren van het natransport vanaf een OV-knooppunt. In de huidige situatie komen nog veel 

werknemers met de auto naar het werk. Dit zorgt enerzijds voor veel verkeer, maar anderzijds ook 

voor het beperken van de mogelijkheden voor het aantrekken van medewerkers. Het is immers zo 

dat niet iedereen de financiële mogelijkheid heeft om een auto aan te schaffen om in de logistiek aan 

het werk te gaan. 

 

Advies 

Een goede start lijkt het onderzoeken van de mogelijkheden tot samenwerking tussen bedrijven op 

het gebied van collectief vervoer en het ter beschikking stellen van bijvoorbeeld leenfietsen. Dit past 

in het huidige duurzaamheidsdenken en levert mogelijk meer personeel op dat in de logistiek kan 

komen werken.  

 

Trekker 

Wanneer we kijken naar het wijzigen van de mobiliteit ligt het initiatief hier in eerste instantie bij de 

bedrijven. Zij zijn het die medewerkers aannemen en kunnen sturen op hoe deze medewerkers naar 

het werk (kunnen) komen. VNO-NCW lijkt dan ook de meest aangewezen partij voor het trekken en 

opvolgen van deze dossiers. 
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Factsheet Logistieke Hotspot A12-Corridor 

1.Regionale ontwikkelingsvisie logistieke terreinen 
 

 

Documentnummer: FS01-D02-71023193-pbn2 

Status en datum: Definitief/02 10 februari 2021 

Auteur: C. van Mossel / K. Scherphof / P.A.J. Bouman  

Opdrachtgever: A12-Corridor 

Achtergrond 

De Logistieke Hotspot A12 Corridor ligt middenin de Randstad. Een plek centraal gelegen tussen Den 
Haag, Rotterdam en Utrecht waarvandaan ook Schiphol en Amsterdam eenvoudig te bereiken zijn. 
De stormachtige ontwikkeling van de logistieke activiteiten laat zien dat de Logistieke Hotspot A12 

Corridor een gewilde locatie is voor bedrijven om zich te vestigen. Alleen al op het gebied van 
supermarktdistributie kan worden gesteld dat nagenoeg alle supermarkten die actief zijn in de regio 

logistieke activiteiten hebben of aan het ontplooien zijn op één van de terreinen in de Logistieke 
Hotspot A12 Corridor. De aanwezige logistieke centra zorgen voor veel verkeersbewegingen als 
gevolg van aan- en afvoer van producten, maar zeker ook als gevolg van woon-werkverkeer van 
personeel. 
 
Tegelijkertijd met de groei van de logistieke activiteiten in de regio groeit ook de vraag naar woningen 
in de Randstad. Een aantal gemeenten in de Logistieke Hotspot A12 Corridor heeft dan ook enorme 

woningbouwopgaves voor de komende 10 tot 20 jaar. Zowel ontwikkelingen op het gebied van 
logistiek als op het gebied van woningbouw zullen verkeer genereren. Al dit verkeer moet gebruik 
maken van dezelfde infrastructuur. Veel van die infrastructuur is echter al zwaar belast. Het 
toevoegen van extra verkeer kan dus niet zonder een goede coördinatie van projecten, uitbreiding 
van infrastructuur en het bevorderen van het gebruik van andere modaliteiten dan de auto. 
 

 
Afbeelding 1. Logistieke bedrijventerreinen in de Logistieke Hotspot A12 Corridor 

Huidige situatie 

Tijdens de rondgang langs de betrokken gemeentes en vanuit de input van de partners in de 
samenwerkingsovereenkomst A12-Corridor is gebleken dat het niet gemakkelijk is om een eenduidig 
beeld te krijgen van de integrale verkeersgevolgen van alle ontwikkelingen in de regio.  
 
Een aantal initiatieven tot samenwerking op het gebied van bereikbaarheid is er wel. Dit betreft 

onder andere ‘Beter Bereikbaar Gouwe’ waarin de gemeenten Alphen aan de Rijn, Waddinxveen en 
Bodegraven samen met provincie Zuid-Holland samenwerken aan betere infrastructuur rondom de 
Gouwe, een gebied wat overlap kent met het oostelijke deel van de Logistieke Hotspot A12 Corridor. 



 

  2 

Tevens wordt er binnen het programma MoVe, mobiliteit en verstedelijking naar de versterking van 
bepaalde assen gekeken. MoVe is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, 

provincie Zuid-Holland, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.  
 
Op basis van de interviews en de inhoud van de genoemde samenwerkingsinitiatieven moet worden 

geconstateerd dat de kennis van elkaars ontwikkelingen tussen de onderlinge gemeentes en ook de 
provincie er wel is, maar dat de kennis over de gevolgen voor de bestaande infrastructuur erg 
versnipperd en projectgericht is. Hierdoor ontbreekt een totaaloverzicht voor de regio. 
 
Tegelijkertijd werken bijna alle gemeenten op dit moment aan hun omgevingsvisies in het kader van 
de nieuwe omgevingswet. Dit gebeurd meestal met de blik op de eigen beheergrenzen. Juist omdat 
de verkeers- en economische effecten van de ontwikkelingen over die grenzen gaan is een 

gezamenlijke aanpak en visie op het regionale verkeer van meerwaarde. 

Knelpunt(en) 

1. Er is onvoldoende inzichtelijk welke ontwikkelingen met elkaar conflicteren en of/welke ingrepen 
noodzakelijk zijn om de doorstroming van verkeer op de aanwezige infrastructuur te garanderen. 
 

2. Een gemeenschappelijke integrale visie op de ontwikkeling van logistieke terreinen versus 
woningbouw ontbreekt. Elke gemeente is bezig met het opstellen van plannen binnen zijn eigen 
grenzen.  

 

3. Het voorspellen van de verkeersgevolgen van alle ontwikkelingen is complex omdat de Logistieke 
Hotspot A12 Corridor is gelegen in een gebied op de grens van 2 verkeersmodellen; het Regionaal 
Verkeersmodel Midden-Holland en Verkeersmodel MRDH. Hierdoor is het moeilijk om een 
eenduidig beeld te krijgen op de gevolgen van een ontwikkeling voor de gehele regio. 

Oplossingsrichtingen 

Voor de in deze factsheet omschreven knelpunten zijn onderstaande oplossingsrichtingen opgesteld. 
 

Knelpuntnummer 
 

1. Totaaloverzicht van verkeersgevolgen voor de verschillende 
ontwikkelingen ontbreekt. 
 

 

Beschrijving 
 

In gezamenlijkheid met alle betrokken partijen een overzicht van de 

te verwachten verkeersstromen als gevolg van de te ontwikkelen 

locaties opstellen. 
 

 

Oplossend 
vermogen 
 

Hoog, maakt de gevolgen van alle ontwikkelingen inzichtelijk en 
helpt bij het opstellen en afstemmen van ontwikkelingen en 
omgevingsvisies. 
  

Kosten 
 

Laag, betreft alleen inzet eigen mensen overheden en eventueel 

ondersteunend bureau.  
  

Doorlooptijd 
 

Kort, in een aantal weken/beperkt aantal maanden realiseerbaar. 
 

 
Inpassing 
 

n.v.t. 

 

 
Prioritering 
 

Hoog, het inzichtelijk maken van de verkeerseffecten van alle 

regionale ontwikkelingen is de basis voor een heldere visie. 
  

Koppelkans Ja. Er wordt op dit moment gewerkt aan de omgevingsvisies. Om 

deze goed te kunnen opstellen en het gezamenlijke belang van de 
Logistieke Hotspot A12 Corridor te kunnen benadrukken is een goed 
overzicht nodig.  
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Knelpuntnummer 
 

2. Gemeenschappelijke visie op ontwikkeling ontbreekt.  

Beschrijving 
 

Opmaak gezamenlijke visie tussen gemeenten en provincie 

betreffende ontwikkeling van woningbouw en (logistieke) 
bedrijfslocatiesi. Hierbij ook rekening houden met projecten van 
andere samenwerkingsverbanden zoals Beter Bereikbaar Gouwe en 
MoVe. 
 

 

Oplossend 
vermogen 
 

Hoog, alleen met een gezamenlijke visie is een goed evenwicht 
mogelijk tussen ontwikkeling en bereikbaarheid. 

  
Kosten 
 

Laag, betreft alleen advies- en overlegkosten. 
 

 
Doorlooptijd 
 

Kort, moet binnen 1 jaar te realiseren zijn. Iedereen werkt tenslotte 
op dit moment al aan de omgevingsvisies en provincie Zuid-Holland 

heeft haar provinciaal programma grootschalige logistieke 
bedrijventerrein al gereed. 
 

 

Inpassing 
 

n.v.t. 

 
Prioritering 
 

Hoog, juist nu gemeenten werken aan omgevingsvisies is dit hét 
moment om de gezamenlijke ambities vast te leggen. 
  

Koppelkans Ja. Er wordt op dit moment gewerkt aan de omgevingsvisies. Hierin 
regionaal samenwerken op het gebied van logistieke terreinen en 
bereikbaarheid is een kans.  

 

Knelpuntnummer 
 

3. Regio Logistieke Hotspot A12 Corridor zit in twee 
verkeersmodellen. 
 

 

Beschrijving 
 

Opmaak van één verkeersmodel voor de gehele Logistieke Hotspot 
A12 Corridor. Hiermee kunnen met dezelfde uitgangspunten de 
verkeersgevolgen van alle ontwikkelingen worden doorgerekend. 

 

 

Oplossend 
vermogen 
 

Hoog, door een gezamenlijk verkeersmodel te hebben kunnen de 
gevolgen van de verschillende ontwikkelingen ook ten opzichte van 
elkaar juist in beeld worden gebracht. Nu gaat er kennis verloren 
tussen de 2 modellen en worden verschillende uitgangspunten 
gehanteerd. 
 

 

Kosten 
 

Gemiddeld, opbouw nieuw verkeersmodel is niet goedkoop. In 
vergelijking met investeringen in infrastructuur zijn kosten dan wel 
weer beperkt. 
  

Doorlooptijd 
 

Gemiddeld, moet binnen 1-1,5 jaar te realiseren zijn. Iedereen 
werkt tenslotte op dit moment al aan de omgevingsvisies en 

provincie Zuid-Holland heeft haar provinciaal programma 
grootschalige logistieke bedrijventerrein al gereed. 
 

 

Inpassing 
 

n.v.t. 

 
Prioritering 
 

Hoog, juist nu gemeenten werken aan omgevingsvisies is hét 

moment om de juiste gevolgen voor infrastructuur vast te leggen. 
  

Koppelkans Ja. Ook hier geldt; hoe beter de onderbouwing, hoe beter de visie. 
Het belang van een gezamenlijke aanpak behoeft een eenduidig 
inzicht in de gevolgen van alle regionale ontwikkelingen.  

 



 

  4 

 
i Een visie op de ontwikkeling van woningbouw en bedrijfslocaties gaat enerzijds over locatie, dus op welke plaats 

ruimte wordt gegeven voor ontwikkeling en hoe wordt deze verkeerskundig ontsloten (link met belasting 
wegennet, factsheet 2, 3 en 4). Anderzijds bestaat een visie op ontwikkeling ook uit een visie op mobiliteit en 
parkeren, daarom kan hierin een link worden gelegd met onder andere alternatieve vervoerswijzen voor 
werknemers (factsheet 8) en het parkeren van vrachtwagens (factsheet 9). 
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Factsheet Logistieke Hotspot A12-Corridor 

2.Wegverbindingen met Noordelijke Randstad  

 

Documentnummer: FS02-D02-71023193-pbn2 

Status en datum: Definitief/02 10 februari 2021 

Auteur: C. van Mossel / K. Scherphof / P.A.J. Bouman 

Opdrachtgever: A12-corridor 

Achtergrond 

De A12 Corridor is een logistieke hotspot. Transport van en naar dit gebied is dan ook de levensader 

van de bedrijfsterreinen rondom de A12. Voor een veilige en snelle afwikkeling van verkeer zijn de 
autosnelwegen de meest wenselijke route; deze routes zijn gemaakt voor grote voertuigen en hoge 
snelheid en kennen vele leefbaarheidsmaatregelen voor de bewoners in de buurt van deze wegen. 

Vanuit de Logistieke Hotspot A12 Corridor richting de noordelijke Randstad, Schiphol en Amsterdam 
is de A4 de meest aangewezen route. De A4 is echter in 2019 uitgegroeid tot de nummer 1 in de file 
top 10 van de ANWB. 

 

  
Afbeelding 1. Top 3 ANWB file top 10 

 

Een slecht doorstromende A4 leidt tot tijdverlies voor de transporten naar onder andere de Logistieke 
Hotspot A12 Corridor. Zeker in het geval van calamiteiten die de doorstroming verder beperken. 
Veilige alternatieve routes zijn daarom van groot belang voor een sterke Logistieke Hotspot A12 
Corridor.  
 

  
Afbeelding 2. Route A12 – A4 
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Huidige situatie 

Gezien de grote filegevoeligheid op de A4 zoekt veel verkeer een alternatieve route. In afbeelding 3 
zijn de mogelijke alternatieve noord-zuid routes tussen de A4 en de Logistieke Hotspot A12 Corridor 
weergegeven. De N11 speelt in bijna alle routes een belangrijke rol. In alle gevallen moet, in meer 
of mindere mate, gebruik gemaakt worden van het provinciale wegennet: 

• N206: De N206 loopt vanaf de A12 via Stompwijk en de bebouwde kom van Zoetermeer 

richting de A12 en biedt via de Australiëweg of de Afrikaweg/Zuidweg/A12 een alternatieve 
verbinding met Prisma, Bleizo en Klappolder;  

• N11-N209: De N209 loopt van Hazerswoude Rijndijk via de bebouwde kom van Hazerswoude 
Dorp richting A12, Prisma, Bleizo en Klappolder. Vanuit de verkeersmodellen is bekend dat 
de afrit bij Hazerswoude Rijndijk in toekomstige scenario’s vast zal gaan lopen; 

• N11-N207: De N207 loopt parallel aan de Gouwe en verbind de N11 en A12 via Boskoop en 

Waddinxveen. Al jaren worden studies uitgevoerd naar de aanpak van de N207 omdat de 
weg zijn maximale belasting heeft bereikt en veel leefbaarheids- en veiligheidsproblemen 
veroorzaakt; 

• N11-N459: Bij de aanleg van de N11 zijn in het verleden geen directe verbindingsbogen van 
en naar het westen aangelegd. Om van de A12 op de N11 te kunnen komen moet nu gebruik 
worden gemaakt van de N459. 

 

 
Afbeelding 3. Routealternatieven richting noordelijke Randstad 
 

Toekomstige invoering kilometerheffing vrachtverkeer 

Het rijk is voornemens per 2023 een kilometerheffing in te gaan voeren voor vrachtwagens. Trucks 
moeten in dit geval een bedrag gaan afrekenen per gereden kilometer. Deze heffing gaat gelden op 
alle Rijkswegen (in dit geval A4, N11 en A12) en op een aantal provinciale wegen (in dit geval N209 
en N207). Op basis van ervaringen bij de invoering van een dergelijk systeem in België en Duitsland 
is de kans op het verschuiven van verkeersstromen naar korte en/of “gratis” routes groot. Een 
verandering van het gebruik van de verbindingen tussen de Logistieke Hotspot A12 Corridor en de 

noordelijke randstad is dan ook reëel. 

Knelpunt(en) 

Route N206 

1. De N206 tussen de A4 en de grens van de bebouwde kom van Zoetermeer loopt veelal door het 
buitengebied. Fietsers hebben overal een fietsvoorziening tot hun beschikking die is gelegen los 
van de hoofdrijbaan. Op een deel van de route moet de route van de fietsers worden gedeeld 
met (landbouw)verkeer op een parallelweg. Dit gedeelte van de route is in het algemeen ook 
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veilig voor (niet al te grote aantallen) vrachtverkeer. Daarna gaan echter de verschillende 
mogelijke routes naar het oosten (Logistieke Hotspot A12 Corridor) dwars door de bebouwde 

kom van Zoetermeer. Hierbij gaat de route over meerdere grootschalige kruispunten met hoge 
kruispuntbelasting. Het is daarom vanuit doorstroming, leefbaarheid en veiligheid niet wenselijk 
om de N206 als alternatief van de A4 te benoemen. 

 

Afbeelding 4. N206 thv Stompwijk (links) en t.h.v. bebouwde kom zoetermeer (rechts) 

 
Wanneer naast de huidige situatie wordt gekeken naar de toekomstige situatie op de N206 mag 
worden verwacht dat de komende jaren de intensiteit op de N206 verder fors zal toenemen als 
gevolg van onder andere de woningbouwopgave in Zoetermeer. De gemeente bouwt tot 2030 
10.000 tot 16.000 woningen. In de periode daarna, tot 2040, wordt gezocht naar ruimte voor 

nog eens 11.000 woningen. Het is aannemelijk dat daarmee ook het aantal verkeersbewegingen 
op de N206 in zal toenemen. Daarnaast is niet uit te sluiten dat er na de invoering van de 
kilometerheffing voor vrachtverkeer sprake zal zijn van een toename van vrachtverkeer op de 
N206. Deze biedt immers een “gratis” route naar het noorden, daar waar op de N209 en N207 
heffing betaald dient te worden en de routes via A12/N11 en A12/A4 niet alleen betaald, maar 
ook meer kilometers zijn. 

 

Route N11-N209 

2. De afrit van de N11 ter hoogte van Hazerswoude Rijndijk (N209) laat in de verkeersmodellen 
voor de toekomst een overbelasting zien. De aanwezigheid van de spoorwegovergang voor de 

weg in noordelijke richting zorgt hierbij mogelijk voor een terugslag vanaf het kruispunt richting 
N11. 

Afbeelding 5. Spoorwegovergang nabij noordelijke afrit (links) en luchtfoto aansluiting N11-N209 (rechts)De  

 

3. N209 loopt dwars door de bebouwde kom van Hazerswoude Dorp. In het hart van het dorp ligt, 

op een dijk, het kruispunt met de Dorpsstraat. Op dit, met verkeerslichten geregelde kruispunt, 
ontstaan in de huidige situatie dagelijks al wachtrijen en files. Een verdere toename van verkeer 
en wachtrijen zal hier een nadelige invloed hebben op de veiligheid en leefbaarheid in het dorp. 
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Afbeelding 6. Kruispunt N209 – Dorpsstraat te Hazerswoude Dorp 
 

4. De N207 is al jaren overbelast. Door de ligging van de N207 tussen de Gouwe en de bebouwing 
is het ruimtelijk zeer lastig en vaak onmogelijk om zwaardere infrastructuur in te passen zonder 

grootschalig bebouwing te slopen.  

 

Afbeelding 7. Ligging en wegbeeld N207 

 

Route N11-N459 

5. De N459 bij Bodegraven is totaal niet geschikt voor het verkeersaanbod dat het in de huidige 
situatie moet verwerken. De N11 is een goede verbinding voor verkeer uit de Logistieke Hotspot 
A12 Corridor richting de noordelijke Randstad. Echter kunnen de rotondes op de N459 het aanbod 
op geen enkele wijze goed verwerken. Dit leidt dagelijks tot files en onveilige situaties en 
bereikbaarheidsproblemen voor de Logistieke Hotspot A12 Corridor terreinen Broekpolder en 

Groote Wetering.1 
Afbeelding 8. Ligging en wegbeeld N459  

 
1 In factsheet 9 wordt nader ingegaan op de situatie rondom dit knelpunt. 
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Oplossingsrichtingen 

Voor de in deze factsheet omschreven knelpunten zijn onderstaande oplossingsrichtingen 
opgesteld. 
 

Knelpuntnummer 
 

1. N206 infrastructuur  

Beschrijving 
 

De N206 zou een alternatieve route kunnen bieden voor 
(vracht)verkeer van en naar de Logistieke Hotspot A12 Corridor bij 
een vastlopende A4. Op dit moment is de route door Zoetermeer 
daarvoor niet geschikt. Kijkend naar de kaart van Zoetermeer zou 
hiervoor een omlegging gemaakt kunnen worden ten westen van 
Zoetermeer. 

 

 

Oplossend 
vermogen 
 

Beperkt. Voor de A12 is het een extra mogelijkheid om van noord 
naar zuid te komen. Nadeel is echter dat een versterkte N206 
waarschijnlijk ook meer verkeer vanaf de A4 aan zal trekken. De 
winst op het gebied van bereikbaarheid is daarom beperkt en op het 
punt van veiligheid en leefbaarheid zelfs negatief. 

 

 

Kosten 
 

Hoog. De bouw van volledig nieuwe infrastructuur is duur. Mogelijk 
is een omgelegde N206 wel te realiseren in combinatie met de 
woningbouwopgave van Zoetermeer aan deze kant van de stad. 
  

Doorlooptijd 
 

Lang. Nieuwe infrastructuur ontwerpen, RO procedures doorlopen 
en aanleggen kost jaren. 
  

Inpassing 
 

Lastig. Er is wel ruimte, maar de eigendommen van gronden en RO 
procedures om inpassing mogelijk te maken bemoeilijken de 
inpassing. 
  

Prioritering 
 
 
 

Laag. Het oplossend vermogen van deze oplossing voor verkeer met 
een relatie met de Logistieke Hotspot A12 Corridor is beperkt, de 

kosten zijn hoog en de aanleg van een rondweg levert ook nieuwe 
knelpunten op.  

Koppelkans Geen actuele koppelkans met andere lopende projecten bekend. 
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Knelpuntnummer 
 

1. N206 effect kilometerheffing vrachtverkeer  

Beschrijving 
 

Er dient nogmaals nauwkeurig naar de gevolgen van 

kilometerheffing gekeken te worden. De N206 wordt mogelijk een 
interessante route voor vrachtverkeer na het invoeren van de 
kilometerheffing. Dit heeft een potentieel negatief effect op de 
veiligheid en de leefbaarheid op en rond de N206.  
 

 

Oplossend 
vermogen 
 

Hoog. Aanpassen van het beprijzingsbeleid zorgt direct tot sturing. 
Dat blijkt ook uit de ervaringen in onder andere België. 

 
Kosten 
 

Laag. Dit advies richt zich metname op het uitvoeren van onderzoek 
en (politiek) overleg. Deze kosten zijn relatief laag.  
  

Doorlooptijd 
 

Beperkt. Een onderzoek naar en een lobby over een aanvulling van 
aantal wegen waarop vrachtverkeer zal moeten betalen. moet 

binnen een aantal maanden te realiseren zijn.  
  

Inpassing 
 

Eenvoudig. Betreft nauwelijks hardware ingrepen. Inpassing 

daarvan moet geen probleem zijn. 

 
Prioritering 
 

Hoog. Wegen in het gebied kunnen vastlopen door vrachtverkeer 

wat probeert de tolkosten laag te houden. Dit leidt tot een 
verslechterde bereikbaarheid van de Logistieke Hotspot A12 
Corridor. De prioriteit ligt ook hoog omdat nu nog voorafgaand aan 
de implementatie kan worden geschakeld.  
 

 

Koppelkans Ja. Het beleid voor een kilometerheffing voor vrachtwagens is nog 
niet afgerond. Er kan dus mogelijk nog invloed worden uitgeoefend 

op de inhoud van het beleid.  
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Knelpuntnummer 
 

2. Afrit N11-N209 t.h.v. Hazerswoude Rijndijk  

Beschrijving 
 

Door de ligging nabij de spoorlijn is een goede oplossing voor een 

betere doorstroming op de aansluiting met name aan de noordzijde 
een uitdaging. Om de effecten van sluiting van de 
spoorwegovergang te mitigeren moet een ongelijkvloerse 
spoorkruising worden gemaakt. Op de huidige locatie is dit lastig in 
te passen in verband met verschillende hoogtes van weg(en) en 
spoor. Wellicht dat een beperkte omlegging daarbij kan helpen. 

 
Hierbij dient dan overigens ook nog aandacht te worden besteed 
aan de zuidelijke aansluiting. Deze enkelstrooks rotonde behoeft 
ook een capaciteitsupgrade. Hier is nog een mogelijkheid om meer 
capaciteit te creëren door de aanleg van een turborotonde. 

 

 

Oplossend 
vermogen 
 

Beperkt. Voor de Logistieke Hotspot A12 Corridor is de N209 een 
extra mogelijkheid om van noord naar zuid te komen. Nadeel is 
echter dat een versterkte aansluiting van de N209 zal leiden tot 
meer verkeer op de N209, die in de huidige situatie op sommige 

plekken al leidt tot leefbaarheids- en veiligheidsproblemen.  

 

 

Kosten 
 

Hoog. Nieuwe (ongelijkvloerse) infrastructuur is duur en complex. 
Zeker in dit geval, waar sprake is van spoorse kunstwerken. 

 
Doorlooptijd 
 

Lang. Ruimtelijke processen en bouwprocessen waar ProRail een 
partij bij is duren lang in verband met complexe bouwmethodes en 
planningen. 

  

Inpassing 
 

Gemiddeld. De ruimte is er en het aantal betrokken grondeigenaren 
lijkt beperkt. Wel moeten RO procedures worden doorlopen en 
dienen afspraken met ProRail gemaakt te worden. Dit maakt echter 
vooral de doorlooptijd langer. 
 

 

Prioritering 
 

Laag. Het oplossend vermogen van deze oplossing voor de 
Logistieke Hotspot A12 Corridor is beperkt, de kosten zijn hoog en 
de aanleg van een rondweg levert ook nieuwe knelpunten op. 

  

Koppelkans Geen actuele koppelkans met andere lopende projecten bekend. 

 
 

  



 

 – 

 
8 

Knelpuntnummer 
 

3. N209 Hazerswoude Dorp  

Beschrijving 
 

In Hazerswoude Dorp wordt de doorstroming van het verkeer op de 

N209 beperkt door het aanwezige verkeerslicht. Provincie Zuid-
Holland heeft al vergevorderde plannen voor het afsluiten van 
richtingen, waardoor de doorstroming zou moeten verbeteren. 
 
Een verdergaande maatregel zou zijn om een rondweg rond 
Hazerswoude Dorp aan te leggen of de N209 vanaf Benthuizen door 
te trekken. Deze laatste optie is ook al eerder onderzocht door 

Provincie Zuid-Holland, maar vooralsnog als niet haalbaar benoemd. 

 

Oplossend 
vermogen 
 

Beide oplossingen; beperkt. Het oplossend vermogen van een 
verbeterde N209 voor de Logistieke Hotspot A12 Corridor is beperkt. 
Het levert dan wel een extra route op, maar deze is niet direct en 
de route leidt over smalle wegen die vanuit veiligheid en 
leefbaarheid niet wenselijk zijn als doorgaande route. 
 

 

Kosten 
 

Hoog. De kosten van de aanpassingen in Hazerswoude Dorp zijn al 
onderdeel van een pakket van maatregelen welke provincie Zuid-
Holland reeds voorgenomen heeft te gaan realiseren. De aanleg van 
een volledig nieuwe weg waar we ons hier op richten zijn echter 
hoog.  
 

 

Doorlooptijd 
 

Lang. Nieuwe infrastructuur ontwerpen, RO procedures doorlopen 

en aanleggen kost jaren. 
  

Inpassing 
 

Lastig. Er is wel ruimte maar de eigendommen van gronden en RO 

procedures om inpassing mogelijk te maken bemoeilijken de 
inpassing. 
  

Prioritering 
 

Laag. Het oplossend vermogen van deze oplossing voor de 
Logistieke Hotspot A12 Corridor is beperkt, de kosten zijn hoog en 
de aanleg van een rondweg levert ook nieuwe knelpunten op. 
  

Koppelkans Geen actuele koppelkans met andere lopende projecten bekend. 
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Knelpuntnummer 
 

4. N207  

Beschrijving 
 

Provincie Zuid-Holland heeft de 
afgelopen jaren al diverse studies 
uitgevoerd naar mogelijke 
alternatieve routes voor de N207. 
Deze studies hebben zich 
voornamelijk gericht op het 

verbeteren van de ontsluiting van 
de regio voor regulier verkeer.  
 
Een van de uitkomsten van deze 
studies is de westelijke rondweg 
om Waddinxveen. Deze weg is 
benoemd als belangrijke stap 

voorwaarts in de verbetering van 
de verkeersstructuur aan de 

westzijde van de Gouwe. Van het 
eerste deel van deze weg is dan 
ook inmiddels de uitvoering 
gestart. De overige delen laten 

nog op zich wachten. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Oplossend 
vermogen 

 

Beperkt. Voor de Logistieke Hotspot A12 Corridor is deze route een 

extra mogelijkheid om van noord naar zuid te komen. Hiervoor dient 
volgens de huidige concrete plannen nog wel gebruik gemaakt te 
worden van de N209 door Hazerswoude-Dorp. Het alleen realiseren 
van deze route is dan ook geen oplossing die een grote bijdrage kan 
leveren aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de logistieke 
parken in de Logistieke Hotspot A12 Corridor. Ondanks het 

weldegelijk aanwezige grote belang voor de regio als geheel. 
 

 

Kosten 
 

Hoog. De bouw van volledig nieuwe infrastructuur is duur. 
 

 
Doorlooptijd 
 

Lang. Besluitvorming en RO procedures duren lang. Zeker omdat er 
vanuit de omgeving verschillend naar de noodzaak van dit project 

wordt gekeken.  
  

Inpassing 
 

Lastig. Er is wel ruimte maar de eigendommen van gronden en RO 

procedures om inpassing mogelijk te maken bemoeilijken de 
inpassing. 
  

Prioritering 
 

Laag. Het oplossend vermogen van deze oplossing voor de 
Logistieke Hotspot A12 Corridor is beperkt, de kosten zijn hoog en 
de aanleg van een rondweg levert ook nieuwe knelpunten op. 
  

Koppelkans Geen actuele koppelkans met andere lopende projecten bekend. 
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Knelpuntnummer 
 

5. N459, ontbreken verbinding N11-A12 West2  

Beschrijving 
 

Een oplossing die het wegennet robuuster zou kunnen maken is het 

aanleggen van de verbindingsbogen tussen N11 en de A12 West. Door 
de aanleg van deze zogenaamde ‘Bodegravenboog’ wordt het wel 
mogelijk om direct van en naar het westen te rijden vanaf de N11. 
Daarmee verbetert ook de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen 
Groote Wetering en Broekvelden in Bodegraven 
 

 
 

 

Oplossend 
vermogen 
 

Groot. Het oplossend vermogen van deze oplossing voor de Logistieke 
Hotspot A12 Corridor is groot. De N11 is een goed en veilig alternatief 
voor de volle A4. Het is wel wat omrijden, maar het biedt een veilig 

en comfortabel route. Ook voor de kernen in de regio levert deze 
oplossing een bijdrage aan de huidige leefbaarheidsproblemen in de 
kernen. 
 

 

Kosten 
 

Hoog. De bouw van volledig nieuwe infrastructuur is duur. Het Rijk 
zal hier een trekkende rol in moeten hebben, niet alleen als financier, 
maar ook als wegbeheerder van zowel de N11 als de A12. 

  

Doorlooptijd 
 

Lang. Nieuwe infrastructuur ontwerpen, RO procedures doorlopen en 
aanleggen kost jaren. De plannen liggen er echter al wel. Dus 
versnelling moet haalbaar zijn. 
  

Inpassing 
 

Gemiddeld. De ruimte is er en het aantal betrokken grondeigenaren 
lijkt beperkt. Wel moeten RO procedures worden doorlopen. 

  
Prioritering 
 

Hoog. Een alternatieve route voor de A4 zou het wegennet veel 
robuuster maken en daarmee de bereikbaarheid van de Logistieke 
Hotspot A12 Corridor sterk verbeteren. Dit is goed voor de uitstraling 
en aantrekkelijkheid van het gebied. Een betrouwbaar wegennet is 
voor logistieke bedrijven immers van levensbelang. 

 

 

Koppelkans Ja. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk voert al jaren, gesteund door 
andere partijen uit de regio een grote lobby voor de aanleg van deze 
boog. De belangen van de Logistieke Hotspot A12 Corridor hierbij aan 

laten sluiten kan gezien worden als een koppelkans.  

 
 

 
2 In factsheet 7 wordt nader ingegaan op de situatie rondom de bereikbaarheid van het bedrijvenpark Groote 

Wetering in Bodegraven. 
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Factsheet Logistieke Hotspot A12-Corridor 

3.Wegverbindingen met Zuidelijke Randstad 

 

 

Documentnummer: FS03-D02-71023193-pbn2 

Status en datum: Definitief/02 10 februari 2021 

Auteur: C. van Mossel / K. Scherphof / P.A.J. Bouman 

Opdrachtgever: A12 Corridor 

Achtergrond 

De A12 Corridor is een logistieke hotspot. Transport van en naar dit gebied is dan ook de levensader 
van de bedrijfsterreinen rondom de A12. Voor een veilige en snelle afwikkeling van verkeer zijn de 
autosnelwegen de meest wenselijke route; deze routes zijn gemaakt voor grote voertuigen en hoge  

snelheid en kennen vele leefbaarheidsmaatregelen voor de bewoners in de buurt van deze wegen. 
Wanneer men kijkt naar het wegennet valt echter ook op dat de autosnelwegen die de verbinding 

vormen tussen de Logistieke Hotspot A12 Corridor en Rotterdam een behoorlijke omweg vragen. 
Veel verkeer maakt daarom gebruik van provinciale wegen, omdat dit korter is en/of omdat 
navigatiesystemen dit aangeven in verband met reistijd of kortere afstand. 
 

 
Afbeelding 1. Routealternatieven richting zuidelijke Randstad 

 
De keuze voor provinciale wegen heeft tot gevolg dat deze wegen vanuit de Logistieke Hotspot A12 
Corridor richting Rotterdam vice versa dichtslibben en mensen die langs de provinciale wegen wonen 
overlast ervaren. Een goede verbinding tussen de Logistieke Hotspot A12 Corridor en Rotterdam is 

van groot belang. Vanuit hier liggen immers de belangrijke verbindingen richting de rest van de 
Zuidelijke Randstad, de havens en bijvoorbeeld België. Veilige alternatieve routes zijn van essentieel 
voor een sterke Logistieke Hotspot A12 Corridor. 

Huidige situatie 

Wanneer er wordt gekeken naar het wegennet in afbeelding 1 moet worden geconstateerd dat de 
route via de A12, A4 en A13 verkeerskundig gezien de meest wenselijke route is als verbinding 
tussen de Logistieke Hotspot A12 Corridor en de noordelijke ring van Rotterdam (A20). Deze route 
maakt immers het meest gebruik van autosnelwegen. Zeker voor verkeer met een bestemming aan 
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de oostzijde van Rotterdam is dit een behoorlijke omweg. Zij kiezen dus vaak voor één van de 
volgende routes: 

• De N457 (Moordrechtboog) is een aantal jaren geleden aangelegd door provincie Zuid-
Holland als alternatieve verbinding tussen de A12 en de A20. Dit is onder andere gedaan 
omdat het op het knooppunt Gouwe niet mogelijk is om vanuit de A12 Den Haag/Zoetermeer 

de A20 richting Rotterdam v.v. op te rijden. Kort na het gereedkomen van de Moordrechtboog 
heeft Distripark Doelwijk een directe ontsluiting gekregen op deze weg. In de nabije toekomst 
wordt de A20 verbreed. Hierdoor verdwijnt daar naar verwachting een deel van de files, 
waardoor de populariteit van de Moordrechtboog zou kunnen groeien; 

• De N219 loopt vanaf de afrit Zevenhuizen aan de A12 naar de A20. Deze weg is enkele jaren 
geleden omgelegd vanuit de kern van Zevenhuizen (Klinkhamerweg) naar het buitengebied. 
De N219 biedt een goede snelle ontsluiting voor bedrijven gevestigd op Logistiekpark A12 

en Knibbelweg-Oost, een gebied wat nog in ontwikkeling is; 
• De N209 biedt een verbinding met Rotterdam The Hague airport waarvandaan via de N471 

de A20 kan worden bereikt. In de toekomst gaat de N209 aansluiten op de nieuwe snelweg 
ten noorden van Rotterdam; de verbinding A13-A16. De N209 geeft bedrijven gevestigd op 
Klappolder, Bleizo en Prisma een directe verbinding met Rotterdam; 

• De N470 verbindt Zoetermeer met Pijnacker, waarvandaan via de N471 de A20 bij Rotterdam 

kan worden bereikt. De route wordt gekenmerkt door een aantal grote turbopleinen op 

kruisingen tussen de provinciale wegen. 

Knelpunt(en) 

Buiten de route via de A13 gaan alle noord-zuid routes in meer of minder mate over provinciale 
wegen, mede omdat er bij Gouda geen mogelijkheid is om via het snelwegennet van Rotterdam 
richting Zoetermeer/Den Haag te rijden en vice versa. De genoemde wegen hebben allen hun 
specifieke knelpunten: 
 

Route N457 (Moordrechtboog) 

• De Moordrechtboog is een aantal jaren geleden aangelegd door Provincie Zuid-Holland om een 
alternatief te bieden om via een hoogwaardige weg van de A20 op de A12 te kunnen komen. 
Deze weg kent een breed profiel, maar de aansluitingen zijn vormgegeven als kruispunten met 
verkeerslichten. Dit leidt tot beperkingen in de capaciteit en daarmee tot vertraging. In de spits 
wordt dit effect verder versterkt door de files op de A20 en de toeritdoseerinstallaties die onder 
dergelijke omstandigheden worden ingeschakeld door Rijkswaterstaat. 

 

Afbeelding 2. Wegbeeld N457 
 

• Op het grondgebied van de gemeente Zuidplas is een zeer grote woningbouwopgave gepland in 

het gebied ten westen van knooppunt Gouwe. Deze locatie zal ontsloten gaan worden middels 
een aansluiting op de N457 (Moordrechtboog) en een aansluiting ter hoogte van de Knibbelweg 
op de N219. De nieuwe aansluiting op de N457 beperkt naar verwachting de doorstroming als 

gevolg van een extra kruispunt en duizenden extra verkeersbewegingen vanuit de te ontwikkelen 
woningen en voorzieningen; 

• Uit ervaring is gebleken dat het openen van een nieuwe route (N457 Moordrechtboog) en het 
ontlasten van de A13 (door de opening van de A4 Midden-Delfland) helaas niet leidt tot het 
verdwijnen van files op bijvoorbeeld de N219 en N209. Het gevoel heerst dat de Moordrechtboog 



 

  

 
3 

onvoldoende wordt gevonden door automobilisten. Wellicht wordt dit veroorzaakt door de 
vertragingen op de aansluitingen en op de A20.  

 

Route N219 

• Deze weg loopt van de afrit Nieuwerkerk aan den IJssel op de A20 naar de afrit Zevenhuizen op 

de A12. Deze weg is vormgegeven met 1 rijstrook per richting. Op de kruispunten zijn rotondes 
en verkeerslichten aanwezig om het kruisend verkeer af te handelen. De N219 kent dagelijks 
files als gevolg van verkeer wat een noord-zuid route zoekt tussen de A12 en de A20; 

Afbeelding 3. Wegbeeld N219 

 

• Al enkele jaren liggen er plannen voor de ontwikkeling van een nieuw bedrijvencluster langs de 
Knibbelweg (oost) tussen de kern Zevenhuizen en de N219. Om dit gebied te ontsluiten is een 
extra aansluiting op de N219 voorzien. Deze zal worden gecombineerd met de ontsluiting van de 
woningbouw in Zuidplas, zoals hiervoor ook omschreven bij de bespreking van de 
Moordrechtboog. De exacte invulling van het te ontwikkelen gebied is nog niet bekend, maar 

zeker is dat het extra verkeer met zich mee zal brengen op de N219. Extra verkeersbelasting zal 
zonder aanvullende maatregelen leiden tot extra doorstromingsproblemen. 
 

Route N209/N471 

• Ook de N209 biedt een route richting Rotterdam. Via de N471 kan vervolgens de A20 worden 

bereikt. De weg kent een profiel met 1 rijstrook per richting en de weg ligt grotendeels ingeklemd 
tussen de bebouwing. De route kent dagelijks opstoppingen bij de kruispunten die veelal met 

verkeerslichten zijn geregeld. Door de opstoppingen op deze route maakt verkeer, vaak met 
hoge snelheid, ongewenst gebruik van de parallelwegen. De parallelwegen worden ook door 
bijvoorbeeld fietsers gebruikt. Hierdoor ontstaan onveilige situaties; 

Afbeelding 4. Wegbeeld N219 (links) en N471 (rechts) 

 

• Aanleg A13-A16. Inmiddels is gestart met de aanleg van de verlenging van de A16, die gaat 
lopen vanaf het Terbregseplein langs de noordzijde van Rotterdam The Hague Airport richting de 
A13. Hierdoor ontstaat een meer directe en snellere verbinding met de N471 en de N209. Deze 
routes kunnen hiermee interessanter worden voor verkeer van en naar de Logistieke Hotspot 

A12 Corridor en noord-zuid tussen A12 en A20 in het algemeen.  
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Route N470/N471 

• Tussen Zoetermeer en Rotterdam kan gebruik worden gemaakt van de N470 en N471. Deze 

route kent onder andere een aantal kruispunten die zijn vormgegeven als zeer grote, met 
verkeerslichten geregelde rotondes, zogenoemde turbopleinen. De weg ligt vaak dichtbij de 
bebouwing van onder andere Zoetermeer, Pijnacker en Berkel en Rodenrijs. De weg heeft een 

hoge intensiteit, maar stroomt vaak nog wel door. Echter wordt door de vele kruispunten hier 
alsnog veel vertraging opgelopen. Gelet op de ligging van de weg is het niet de meest logische 
route voor verkeer van en naar de Logistieke Hotspot A12 Corridor. Dit heeft te maken met de 
afstand die binnendoor afgelegd moet worden en vooral ook de ligging van de logistieke 
bedrijfsterreinen ten opzichte van de N470. 

Afbeelding 5. Wegbeeld N470 

 

Toekomstige ontwikkelingen 

Sterker dan op andere punten in het verkeersnetwerk waar deze studie betrekking op heeft geldt op 
de routes tussen A12 en A20 dat de toekomstige ontwikkelingen grote invloed kunnen hebben op de 

doorstroming van verkeer. In factsheet 1 is daarom aandacht gevraagd voor het beschouwen van 
de verkeersgevolgen van alle ontwikkelingen (zowel woningbouw als bedrijfsterreinen).  
 
Daarnaast geldt dat het rijk heeft besloten om vanaf 2023 een tolsysteem voor vrachtwagens te 
introduceren. Trucks zullen moeten gaan betalen per kilometer. Deze kilometerheffing zal gelden op 
alle Rijkswegen en een aantal provinciale wegen, waaronder de N209. Bij de invoering van de tol per 

gereden kilometer in België is gebleken dat vrachtverkeer op zoek gaat naar kortere en/of “gratis” 

alternatieve routes om kosten te besparen. Gevolg hiervan in dit gebied is naar verwachting dat 
meer kilometers binnendoor afgelegd gaan worden, gewoonweg omdat dit goedkoper is. Als op de 
A13 en N209 betaald moet worden ligt het voor de hand dat vrachtverkeer gaat uitwijken via 
N470/N471, N219 en N457. Waardoor hier de drukte verder zal toenemen. 
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Oplossingsrichtingen 

Voor de in deze factsheet omschreven knelpunten zijn onderstaande oplossingsrichtingen opgesteld. 
 

Knelpunt 
 

De aanwezige wegcapaciteit in het gehele netwerk wordt niet 

optimaal benut. Hierdoor is het mogelijk dat op sommige routes 
verkeer al in de file staat terwijl andere routes met vergelijkbare 
(vrije) reistijden nog doorrijden. 
 

 

Beschrijving 
 

Door bestuurders meer en meer van betrouwbare reistijdinformatie 
te voorzien is het mogelijk om te sturen van welke wegen 
bestuurders gebruik maken. Hiervoor kan worden ingezet op een 

mix van de “ouderwetse” DRIPs en sturing via navigatiesystemen 
en/of apps als Flitsmeister en Waze.  
 
Voor de realisatie van dergelijke sturing is het nog wel van belang 
dat eerst in beeld wordt gebracht over welke routes informatie wordt 
gegeven en over welke routes juist niet (dit kan leiden tot ontzien 

van routes). Hieruit volgt een goede locatiebepaling van DRIPs en 

de juiste sturing in navigatie systemen en –apps. 
 

 

Oplossend 
vermogen 
 

Hoog. Ook voor de gebruikers van de Logistieke Hotspot A12 
Corridor levert goede verkeersinformatie reistijdwinst op. 
  

Kosten 
 

Gemiddeld. De panelen langs de weg brengen (beheer)kosten met 

zich mee. De panelen zelf zijn daarbij overigens sterk in prijs 
gedaald de afgelopen jaren. De realisatie van de masten en de 
integratie in de software van de verkeerscentrale leidt echter wel tot 
aanzienlijke kosten. 
 

 

Doorlooptijd 
 

Gemiddeld. Er dient nog wel het nodige studiewerk verricht te 

worden. Daarnaast moeten panelen worden ontworpen en 
gerealiseerd (inclusief verbinding met verkeerscentrale). 
  

Inpassing 
 

Eenvoudig. Panelen worden geplaatst langs de wegen waar vaak 
voldoende ruimte is. De apps betreft softwareontwikkeling. 

 
Prioritering 
 

Hoog. Een betere benutting van de wegen in de regio is snel 

zichtbaar voor iedereen. Daarnaast kan op deze manier ook goed 
gestuurd worden bij incidenten en wijzigende omstandigheden zoals 
de bouw en openstelling van nieuwe aansluitingen. 
 

 

Koppelkans Geen actuele koppelkans met andere lopende projecten bekend. 
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Knelpunt 
 

Neveneffect kilometerbeprijzing voor vrachtverkeer. Als gevolg van 
betalen per kilometer op de N209 ontstaan andere argumenten in 

routekeuze die het naar verwachting drukker zullen maken op oa 
N219 en N457. 

 

   
Beschrijving 
 

Er dient nogmaals nauwkeurig naar de gevolgen van 
kilometerbeprijzing gekeken te worden. Door bijvoorbeeld de N470 
en de N219 ook op te nemen in de kilometerbeprijzing kan worden 

voorkomen dat de N209 een te populaire route voor vrachtverkeer 
wordt richting de Logistieke Hotspot A12 Corridor. Dit leidt immers 
tot veel vertraging en onveiligheid wat vervolgens kan leiden tot 
protesten vanuit omwonenden tegen de logistieke bedrijven. 
 
Overigens zijn met alleen het uitbreiden van het aantal wegen in de 
beprijzing nog niet alle effecten onder controle. Deze routes blijven 

korter en daarmee goedkoper dan de gewenste routes over de A13 
en Moordrechtboog. Ook zal daarom onderzocht moeten worden of 
tariefdifferentiatie mogelijk is waarbij voor gebruik van deze wegen 
voor (doorgaand) vrachtverkeer meer betaald moet worden. 

 

 

Oplossend 
vermogen 
 

Hoog. Aanpassen van het beprijzingsbeleid zorgt direct tot sturing. 
Dat blijkt ook uit de ervaringen in onder andere België. 

 
Kosten 
 

Laag. Dit advies richt zich met name op het uitvoeren van onderzoek 
en (politiek) overleg. Deze kosten zijn relatief laag. Wanneer blijkt 
dat een aantal wegen toegevoegd wordt aan de kilometerbeprijzing 
kunnen de kosten wel oplopen omdat voor een uitgebreider 
tolsysteem ook hardwarevoorzieningen nodig. Maar deze worden 

vanzelfsprekend ook weer terugverdiend met de toenemende 
opbrengst. 
 

 

Doorlooptijd 
 

Beperkt. Een onderzoek naar en een lobby over een aanvulling van 
aantal wegen waarop vrachtverkeer zal moeten betalen. moet 
binnen een aantal maanden te realiseren zijn. Tariefdifferentiatie is 
wellicht wat lastiger en de doorlooptijd is daarmee langer. 

 
 

Inpassing 
 

Eenvoudig. Betreft nauwelijks hardware ingrepen. Inpassing 
daarvan moet geen probleem zijn. 

 
Prioritering 
 

Hoog. Wegen in het gebied kunnen vastlopen door vrachtverkeer 
wat probeert de tolkosten laag te houden. Dit leidt tot een 

verslechterde bereikbaarheid van de Logistieke Hotspot A12 
Corridor. De prioriteit ligt ook hoog omdat nu nog voorafgaand aan 
de implementatie kan worden geschakeld.  
 

 

Koppelkans Ja. Het beleid voor een kilometerheffing voor vrachtwagens is nog 
niet afgerond. Er kan dus mogelijk nog invloed worden uitgeoefend 
op de inhoud van het beleid.  
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Knelpunt 
 

Capaciteit N219 onvoldoende voor ontwikkelingen.  

Beschrijving 
 

Als gevolg van alle ontwikkelingen rondom de N219 is er een tekort 

aan wegcapaciteit te verwachten op de N219. Het zuidelijke deel 
van de N219 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel is daarbij moeilijk 
om aan te pakken wegens beperkingen in de inpassing. Daarnaast 
kan veel verkeer vanuit de nieuwe woonwijk via de Moordrechtboog 
makkelijk richting A20.  
 
Een verdubbeling van de N219 tussen de nieuwe aansluiting bij 

Knibbelweg Oost en de A12 om zoveel mogelijk verkeer via de N219 
naar de A12 af te kunnen wikkelen kan wel van meerwaarde zijn 
voor de Logistieke Hotspot A12 Corridor. Verkeer richting Den Haag 
en Utrecht wil sowieso die kant op, verkeer richting Rotterdam kan 
alsnog via A13 of A4 of via (een verbeterde) Moordrechtboog, zie 
oplossingsrichting knelpunt 4.  
 

 
 

 

Oplossend 
vermogen 
 

Groot. Meer capaciteit levert direct een betere doorstroming op. Wel 

zal ook nadrukkelijk naar de capaciteit van de aansluitingen gekeken 

moeten worden. Het effect beperkt zich wel tot de ontsluiting van 
Knibbelweg-oost. 
 

 

Kosten 
 

Hoog. Veel infrastructuur realiseren kost veel geld. 

 
Doorlooptijd 
 

Lang. Veel procedures zullen moeten doorlopen en grond zal moeten 
worden aangekocht. 
  

Inpassing 
 

Gemiddeld. Rondom dit deel van de N219, wat slechts enkele jaren 

oud is, is behoorlijk wat ruimte beschikbaar om een verbreding aan 
te leggen. Inpassing van (en aanpassing van) kruispunten vraagt 
mogelijk om grotere maatregelen (aanpassing kunstwerken, 
aankoop grond en dergelijke). 
  

 

Prioritering 
 

Hoog. Alle ontwikkelingen in het gebied die zijn gepland schreeuwen 

om een aanpak van de N219. Zonder deze aanpak komt de 

bereikbaarheid van de Logistieke Hotspot A12 Corridor, maar ook 
de bereikbaarheid van bijvoorbeeld Zevenhuizen zwaar onder druk 
te staan.  
 

 

Koppelkans Geen actuele koppelkans met andere lopende projecten bekend. 
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Knelpunt 
 

Overbelasting N209, N219 en N470/N471.  

Beschrijving 
 

De N209 en N219 en, in iets mindere mate de N470/N471, bieden 
voor veel chauffeurs van en naar de Logistieke Hotspot A12 Corridor 
een korte “middendoor” route van de A12 naar de A20. De N209 zal 

een nog directere route worden wanneer deze gaat aansluiten op de 
A13-A16, waardoor een directe route ontstaat naar de oostkant van 
de Rotterdamse ring. Alle wegen liggen voor een belangrijk deel 
ingeklemd tussen de bebouwing en kennen dan ook geen 
eenvoudige uitbreidingsmogelijkheden. Aanpak van deze wegen zal 
dan ook niet anders zijn dan het plaatselijk vergroten van capaciteit.  
 

 

Oplossend 
vermogen 
 

Beperkt. Plaatselijk vergroten van de wegcapaciteit zal naar 
verwachting slechts een beperkt effect hebben op de totale 

doorstroming van de betreffende wegen. 
  

Kosten 
 

Hoog. Ook slechts plaatselijke verbeteringen van de infrastructuur 
zal al leiden tot hoge kosten. 

  
Doorlooptijd 
 

Lang. Veel procedures zullen moeten worden doorlopen en grond 
zal moeten worden aangekocht. 
  

Inpassing 
 

Lastig. Het treffen van lokale maatregelen zal in veel gevallen een 
kwestie zijn van “puzzelen” met de beschikbare ruimte. 
Grondtransacties en ruimtelijke procedures zullen noodzakelijk zijn. 
   

Prioritering 
 

Laag. Het opwaarderen van de genoemde wegen leidt naar 
verwachting niet tot een significant betere doorstroming. Daarmee 
is de winst voor de Logistieke Hotspot A12 Corridor beperkt. 

Vandaar dat prioriteit beter verschoven kan worden naar andere 
oplossingsrichtingen. 

 

 

Koppelkans Geen actuele koppelkans met andere lopende projecten bekend. 
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Knelpunt 
 

Onderbenutting Moordrechtboog  

Beschrijving 
 

De Moordrechtboog wordt onderbenut. De aansluitingen hebben 

regelmatig problemen met de doorstroming. Dit is vermoedelijk één 
van de redenen waarom de weg onvoldoende wordt gebruikt. Door 
de aansluitingen van de Moordrechtboog op de A12 en A20 
ongelijkvloers uit te voeren kan de doorstroming sterk worden 
verbeterd.  
 

 

Oplossend 
vermogen 
 

Groot. Ongelijkvloerse verbindingsbogen bouwen levert direct een 

belangrijke oplossing op voor de doorstromingsproblemen. 
  

Kosten 
 

Hoog. Veel infrastructuur realiseren inclusief kunstwerken heeft 
grote financiële consequenties. 

 
Doorlooptijd 
 

Gemiddeld. Normaal gesproken moet voor dergelijke opgaven een 

grote doorlooptijd worden voorzien. Op dit moment bereid 
Rijkswaterstaat echter de verbreding van de A20 voor. Door de 
aanpak van de Moordrechtboog hiermee te combineren kan een win-

win situatie ontstaan, waarmee de realisatie kan worden versneld.  
 

 

Inpassing 
 

Lastig. Het inpassen, vergund krijgen en bouwen van dergelijk grote 
kunstwerken kost veel ruimte en tijd. Inpassing is dus lastig. 

   
Prioritering 
 

Hoog. Een versterkte Moordrechtboog kan veel andere regionale 
wegen ontlasten en daarmee de bereikbaarheid van de Logistieke 
Hotspot A12 Corridor vergroten. De mogelijkheid voor gezamenlijk 
optrekken met de verbreding van de A20 geeft noodzaak tot 
doorpakken. 

 

 

Koppelkans Ja. Rijkswaterstaat was reeds gestart met de aanbesteding van de 
verbreding van de A20. Dit heeft niet geleidt tot een aannemer. 
Hierdoor moet de aanbesteding opnieuw. Voor de Moordrechtboog 
biedt juist dit scenario kansen voor het combineren van de 
werkzaamheden.  
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Factsheet Logistieke Hotspot A12-Corridor 

4. Capaciteit A12 
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Status en datum: Definitief/02 10 februari 2021 

Auteur: C. van Mossel / K. Scherphof / P.A.J. Bouman 

Opdrachtgever: A12 Corridor 

Achtergrond 

De A12 is de levensader van de logistieke bedrijfsterreinen in de Logistieke Hotspot A12 Corridor. 
Zonder de aanwezigheid van de A12 zouden deze terreinen hier niet zijn. Een goed doorstromende 
A12 is dan ook een belangrijke succesfactor voor de Logistieke Hotspot A12 Corridor en de mogelijke 

kansen voor uitbreiding van het aantal terreinen.  

Huidige situatie (situatie voor Corona crisis) 

De A12 stroomt in de huidige situatie behoorlijk goed door. Gedurende zowel de ochtend als 
middagspits is er sprake van beperkte vertraging in de richting van Den Haag. In de middagspits is 

er daarnaast sprake van files tussen het Prins Clausplein bij Den Haag en Zoetermeer. In 
onderstaande afbeeldingen is de ‘normale’ verkeerssituatie weergegeven in zowel de ochtend- als 
middagspits. In deze afbeeldingen is ook te zien dat de voornaamste fileproblemen in de regio zich 
concentreren op de A20 vanaf knooppunt Gouwe richting Zevenhuizen. Daar werkt Rijkswaterstaat 
inmiddels aan een verbreding, waardoor ook hier de doorstroming beter zal moeten worden.  
 

 
Afbeelding 1. Normale verkeersituatie dinsdag 08:05 uur (bron: Google maps), beeld is van voor Corona crisis. 
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Afbeelding 2. Normale verkeersituatie dinsdag 17:10 uur (bron: Google maps) 

 

De verkeerssituatie gedurende de dag is prima. De A12 stroomt buiten de spitsen in het algemeen 
goed door. Wel is de A12 kwetsbaar in het geval van ongevallen en andere verstoringen. 
 

De toekomstige verkeerssituatie rondom de A12 zal naar verwachting wel sterk gaan wijzigen als 
gevolg van alle geplande ontwikkelingen van voornamelijk woningen in dit gebied. Maar ook de 
daadwerkelijke realisatie van al het vastgoed op de bedrijfsterreinen in de Logistieke Hotspot A12 
Corridor kan mogelijk al gaan leiden tot een ander verkeersbeeld. 

Knelpunt(en) 

1. Rijkswaterstaat is wegbeheerder van de A12 en de A20, wegen die van groot belang zijn voor 
een vitale Logistieke Hotspot A12 Corridor. Rijkswaterstaat maakt tot op heden echter geen deel 
uit van het samenwerkingsverband Logistieke Hotspot A12 Corridor; 

2. De aanwezige verkeerscapaciteit rond knooppunt Gouwe wordt niet optimaal benut. De 

Moordrechtboog heeft bijvoorbeeld nog capaciteit, terwijl de A20 vast staat; 

3. Onderling verkeer tussen de logistieke parken maakt nu nog gebruik van de A12. Op dit moment 
leidt dat nog niet tot veel vertraging. Alleen met de verwachte toenemende verkeersintensiteiten 
op de A12 kan dit verkeer in de toekomst meer vertraging gaan ondervinden. 

Oplossingsrichtingen 

Voor de in deze factsheet omschreven knelpunten zijn onderstaande oplossingsrichtingen opgesteld. 
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Knelpuntnummer 

 
1. Rijkswaterstaat niet betrokken.  

Beschrijving 
 

Door Rijkswaterstaat te vragen als partner of adviseur van het 
samenwerkingsverband kan ervoor gezorgd worden dat de 
verkeersinfrastructuur als geheel wordt beschouwd. 
 

 

Oplossend 
vermogen 
 

Hoog. Indien Rijkswaterstaat wordt betrokken is er een groter 
gezamenlijk belang om met elkaar problemen op te lossen en met 
alle wegbeheerders achter een gemeenschappelijke omgevingsvisie 

te staan bijvoorbeeld. 
 

 

Kosten 
 

Laag. Voor de huidige partijen uit de Logistieke Hotspot A12 Corridor 
zijn geen kosten aan een bijdrage van Rijkswaterstaat verbonden. 

 
Doorlooptijd 
 

Kort. Het organiseren van betrokkenheid vanuit Rijkswaterstaat is 

een kwestie van korte termijn. 

 
Inpassing 
 

n.v.t. 

 
Prioritering 
 

Hoog. In een dergelijk samenwerkingsverband waarin de A12 zo’n 

belangrijke rol speelt is het van grote meerwaarde als alle betrokken 
wegbeheerders zijn vertegenwoordigd. 
  

Koppelkans Geen actuele koppelkans met andere lopende acties bekend. 
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Knelpuntnummer 
 

2. Gebrek aan verkeersinformatie leidt tot niet optimaal gebruik van 
aanwezige infrastructuur. 

 

 

Beschrijving 
 

Door bestuurders meer, en vooral van betere, reistijdinformatie te 
voorzien is het mogelijk om te sturen van welke wegen bestuurders 
gebruik maken. In dit specifieke geval gaat het hier voornamelijk 
over verkeer wat via de parallelstructuur bij Gouda en de 
Moordrechtboog de file op de A20 zou kunnen vermijden. Hierdoor 

kan de A12 ook beter door blijven stromen. Terugslag op de A12 ter 
hoogte van het Gouwe aquaduct kan immers worden voorkomen. 
Om een herverdeling van verkeer te bereiken kan worden ingezet 
op een mix van de “ouderwetse” DRIPs en sturing via 
navigatiesystemen en/of apps als Flitsmeister en Waze.  
 
Een nadere studie naar de locatie van DRIPs en de juiste sturing in 

navigatie systemen en –apps is nog wel noodzakelijk. 
 

 

Oplossend 
vermogen 
 

Hoog. Ook voor de gebruikers van de Logistieke Hotspot A12 
Corridor levert goede verkeersinformatie reistijdwinst op, zeker als 

de files op de A20 minder terugslag op de A12 veroorzaken. 
  

Kosten 

 
Laag. Met 1 DRIP kan al veel bereikt worden. Wellicht dat een pilot 

met behulp van een tekstkar al uitkomst kan bieden. De 
toekomstvastheid van een DRIP is immers discutabel met het oog 
op de verbreding van de A20. Apps kunnen vanzelfsprekend wel 
eenvoudig worden ingericht, het gaat om bestaande platformen. 
 

 

Doorlooptijd 
 

Kort. Zeker wanneer wordt gewerkt met een tekstkar pilot is het 

mogelijk om snel te schakelen.  
  

Inpassing 
 

Eenvoudig. Panelen worden geplaatst langs de wegen waar vaak 
voldoende ruimte is. De apps betreft softwareontwikkeling. 
  

Prioritering 
 

Hoog. Een betere benutting van de wegen in de regio is snel 

zichtbaar voor iedereen. Daarnaast kan op deze manier ook goed 
gestuurd worden bij incidenten. 

  

Koppelkans Geen actuele koppelkans met andere lopende projecten bekend. 
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Knelpuntnummer 

 
3. Lokaal verkeer belast de A12. 

 
 

Beschrijving 
 

Door de aanleg van een goed gedimensioneerde parallelle route 
langs de A12 kan het aandeel lokaal verkeer op de A12 worden 
verminderd. Dit zorgt voor minder turbulentie rondom de 
aansluitingen en simpelweg minder verkeersaanbod. De A12 kan 
hierdoor beter en veiliger blijven doorstromen. 

 
Eventueel kan er hierbij overigens ook voor worden gekozen om de 
parallelle route in te richten als doelgroepstrook voor alleen 
vrachtverkeer. Ook dit zou al aanzienlijk kunnen schelen in de 
belasting van de A12 en benadrukt het belang van vrachtverkeer 
voor de Logistieke Hotspot A12 Corridor en de regio.  
 

 
 

 

Oplossend 
vermogen 
 

Groot. Het bieden van een alternatieve route voor (vracht)verkeer 
langs de A12 biedt een betere mogelijkheid om verkeer dagelijks en 
bij calamiteiten te herverdelen. 
  

Kosten 
 

Hoog. De verwerving van gronden en de kosten voor de aanleg van 

een dergelijke voorziening kost veel geld. 

 
Doorlooptijd 
 

Lang. Het ontwerp, de ruimtelijke procedures, de verwerving van 
de gronden en de uitvoering van dergelijke projecten kosten veel 
tijd. 
  

Inpassing 
 

Complex. Het inpassen van nieuwe infrastructuur is een complexe 
opgave. 

 
Prioritering 
 

Laag. Door gebrek aan een duidelijk beeld van de verkeersgeneratie 
van alle plannen in het onderzoeksgebied is de noodzaak voor de 
maatregel niet volledig duidelijk. 
  

Koppelkans Nee. Dit betreft een groot op zichzelf staand project. 
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Factsheet Logistieke Hotspot A12-Corridor 

5. Ontsluiting Logistiekpark A12 en Doelwijk 

 

 

Documentnummer: FS05-D02-71023193-pbn2 

Status en datum: Definitief/02 10 februari 2021 

Auteur: C. van Mossel / K. Scherphof / P.A.J. Bouman 

Opdrachtgever: A12 Corridor 

Achtergrond 

 
Aan de buitenrand van Waddinxveen zijn in de afgelopen jaren diverse (logistieke) bedrijfsterreinen 
ontwikkeld. Al jaren ligt aan de zuidkant van de A12 Distripark Doelwijk. Dit terrein ligt er inmiddels 

al weer zo lang dat een aantal kavels momenteel wordt herontwikkeld.  
 

De afgelopen jaren is daar onder andere het logistiek park A12 bijgekomen aan de noordzijde van 
de A12. Dit terrein maakt deel uit van het grotere ontwikkelingsplan Glasparel+, wat naast logistiek 
onder andere ruimte biedt voor glastuinbouw en wonen. De logistieke kavels zijn inmiddels allemaal 
verkocht. Onder andere Lidl heeft daar in de afgelopen periode een groot distributiecentrum geopend. 
De overige kavels zullen, voor zover dat nog niet het geval is, de komende tijd verder worden 
bebouwd. Dit zal gaan leiden tot een verdere toename van de hoeveelheid (vracht)verkeer.  
 

 
Afbeelding 1. Ligging Vredenburghlaan en Logistiekpark A12 en Distripark Doelwijk 

 
Wat verder nog benoemd dient te worden is dat aan de achterzijde van Glasparel+ de randweg rond 
Waddinxveen wordt aangelegd. Deze krijgt voor wat betreft het logistieke deel van het terrein 

(logistiekpark A12) geen directe ontsluiting. Wel wordt een kleinschalig bedrijfsterrein aan de 

noordzijde en het glastuinbouwcluster hierop aangesloten via de Zesde Tochtweg. 

Huidige situatie 

In de huidige situatie heeft Logistiek Park A12 één hoofdontsluiting, die direct is gelegen aan de 
rotonde met de Brede weg. Vervolgens is het nog maar een kort stukje naar de aansluiting met de 
A12 waar de keuze gemaakt kan worden om richting Utrecht of Den Haag de A12 op te rijden. Er 
kan hier tevens de keuze gemaakt worden om rechtdoor via de N219 richting A20 en Rotterdam te 
rijden.  
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Voor Distripark Doelwijk geldt dat dit van oudsher werd ontsloten via een Turborotonde op de 
Bredeweg. Een aantal jaren geleden is daar een extra ontsluiting bijgekomen aan de oostkant van 

het terrein, waarmee een directe verbinding is gemaakt met de Moordrechtboog. De rotonde aan de 
westkant ter hoogte van de Bredeweg is daarna afgewaardeerd tot een enkelstrooks rotonde. 
Ondanks dat de nieuwe aansluiting aan de Moordrechtboog wordt gezien als hoofdontsluiting is er 

toch nog veel verkeer wat gebruik maakt van de oude route via de Brede weg. Overigens is de 
enkelstrooks rotonde wel in staat om het huidige verkeersaanbod te verwerken. 
 
Zoals is te zien in onderstaande afbeelding zijn in de Bredeweg 3 rotondes op korte afstand van 
elkaar gelegen. Via deze rotondes moet veel verkeer worden verwerkt vanuit Waddinxveen, Doelwijk 
en Logistiek Park A12. De rotondes liggen in elkaars invloedgebied en op drukke momenten op de 
dag loopt dit regelmatig vast, waardoor de doorstroming in het gedrang komt.  

 

 
 
Een tweetal ontwikkelingen gaat hier in de nabije toekomst een rol in spelen waardoor het 
verkeersaanbod wijzigt. Ten eerste zal de Vredenburghlaan worden aangelegd waardoor verkeer 
vanuit Waddinxveen een 2e mogelijkheid krijgt om via de aansluiting Moordrecht(boog) de A12 op 
te gaan. Hierdoor zou de verkeersdrukte vanaf de Beijerincklaan af kunnen nemen, wat de druk op 
deze rotonde verminderd. Ten tweede zal Logistiek Park A12 verder vol worden gebouwd en zal de 

herontwikkeling van Doelwijk ook tot een toename van verkeer leiden. 
 
Naast deze toename van verkeer vanuit de bedrijventerreinen is er ook nog sprake van een toename 
van verkeer als gevolg van woningbouwontwikkelingen in onder andere Triangel en Glasparel+. 
Kortom, de rotondes die al regelmatig vast staan worden in de toekomst nog zwaarder belast. Dit 
heeft zeker voor Logistiek Park A12 mogelijk negatieve effecten voor de ontsluiting, omdat verkeer 
komend vanaf dit terrein het andere verkeer komend uit Doelwijk en Waddinxveen voorrang moet 

verlenen.  

Knelpunt(en) 

Voor wat betreft de ontsluiting van Logistiek Park A12, Waddinxveen en Distripark Doelwijk is het 
voornaamste knelpunt de 3 rotondes die de ontsluiting bieden van deze locaties. Door de grote druk 
op de kruispunten kunnen deze rotondes vast komen te slaan, waardoor wachtrijen ontstaan. 

Oplossingsrichtingen 

Voor het hierboven beschreven knelpunt is een tweetal oplossingsrichtingen benoemd. Deze zijn 
hieronder uitgewerkt. 
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Beschrijving 
 

Vervanging rotondes door gekoppelde VRI’s. Een rotonde heeft als 
groot nadeel qua verkeersbelasting dat het niet mogelijk is om 

dynamisch te reageren op een wijzigend verkeersaanbod. Zeker bij 
grote linksafstromen zoals op de rotonde ter hoogte van Logistiek Park 
A12 is de kans groot dat zijrichtingen minder eenvoudig kunnen 
worden afgewikkeld. Enerzijds levert dit onveiligheid op, aangezien 
bestuurders kleinere hiaten gaan accepteren. Anderzijds levert dit 
vooral doorstromingsproblemen op. In reguliere situaties kan dit deels 

worden opgelost met turborotondes en bypasses, maar deze zijn hier 
al aanwezig. Een VRI is veel beter in staat om verschillen in 
verkeersstromen dynamisch te regelen, waardoor verkeer op zijwegen 
meer ruimte krijgt om veilig af te wikkelen. 
 
In deze situatie zouden de turborotondes met de Beijerincklaan en 
Logistiek Park A12 kunnen worden vervangen door een gekoppelde 

VRI. Dit levert een toename op in verkeerscapaciteit en borgt een 
goede ontsluiting van de zijwegen, zoals logistiek park A12. Door 
eventueel aanvullend nog ToverGroen toe te passen kan 
vrachtverkeer nog beter door blijven rijden. De rotonde bij Distripark 

A12 kan waarschijnlijk in zijn huidige vorm blijven bestaan, omdat op 
de Bredeweg nauwelijks sprake is van ander (doorgaand) verkeer. 

 
 

 

Oplossend 
vermogen 
 

Gemiddeld. De omvang van het probleem is nog niet geheel duidelijk, 

omdat de praktische gevolgen van een aantal ruimtelijke 
ontwikkelingen nog niet is te overzien. Enerzijds gaat er verkeer af 
van deze rotondes als gevolg van de opening van de verlengde 
Vredenburghlaan. Anderzijds komt er verkeer bij als gevolg van het 
invullen van Logistiek Park A12. Onlangs is wel een studie uitgevoerd 

die laat zien dat een gekoppelde VRI een oplossing kan zijn. De input 
van deze studie is echter nog niet bekend, vandaar dat vooralsnog een 
slag om de arm wordt gehouden. 
 

 

Kosten 
 

Gemiddeld. De herinrichting van 2 kruispunten van turborotondes 
naar VRI’s is kostbaar, maar te overzien. 
  

Doorlooptijd 
 

Gemiddeld. Het moet mogelijk zijn om een dergelijke situatie binnen 
2 jaar te realiseren. 
  

Inpassing 
 

Eenvoudig. De huidige turborotondes nemen al veel ruimte in. Een 
kruispunt met VRI’s inpassen moet kunnen. 

  
Prioritering 
 

Gemiddeld. Belangrijk is dat de situatie zoals deze zich zal ontwikkelen 
nauwkeurig wordt gemonitord. Op basis van de daadwerkelijke 
ervaringen na gereedkomen van de ruimtelijke veranderingen dient 
bekeken te worden of implementatie van de maatregel wenselijk is. 
 

 

Koppelkans Nee. Dit betreft een op zichzelf staand project. 
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Beschrijving 

 
De druk op de rotondes in de Bredeweg kan ook worden afgevlakt 

door verkeer te herverdelen over de nieuwe en bestaande wegen. Dit 
kan door bepaalde wegen open te stellen en anderen juist te sluiten. 
In dit specifieke geval zou dit kunnen worden bereikt door een 
combinatie van de volgende maatregelen: 
• Afsluiten van aansluiting Distripark Doelwijk op rotonde Brede 

weg. Verkeer wordt hierdoor automatisch naar de andere uitrit 

geleid van waar het de A12 op gaat, of binnendoor via de 
Vredenburghlaan en Beijerincklaan richting Waddinxveen en 
bijvoorbeeld Logsitiekpark A12 kan rijden. De aansluiting op de 
rotonde Bredeweg dient wel beschikbaar te blijven voor 
calamiteiten en onderhoud; 

• Aanleg tweede aansluiting Logistiek Park A12 op de 
Beijerincklaan. Op deze manier is er voor verkeer richting Utrecht 

ook een alternatieve route beschikbaar, hetzelfde geldt voor 
lokaal verkeer naar Waddixveen en Distripark Doelwijk. Dit biedt 
een mogelijkheid tot ontlasting van de druk op de rotondes. 

 
 

 

Oplossend 
vermogen 
 

Gemiddeld. De omvang van het probleem is nog niet geheel duidelijk, 
omdat de gevolgen van een aantal ruimtelijke ontwikkelingen nog 

niet is te overzien. Vandaar dat het oplossend vermogen hier wat 
minder hoog scoort. Indien blijkt dat het verkeer vast loopt kan het 

oplossend vermogen echter hoger blijken. 
 

 

Kosten 
 

Gemiddeld. Het afsluiten van Doelwijk vanaf de Brede weg is een 
relatief goedkope maatregel. Het maken van een veilige ontsluiting 
van Logistiek Park A12 op de Beijerincklaan vraagt echter een grotere 
investering. 

 
 

Doorlooptijd 
 

Gemiddeld. Er dient nog een aantal procedures en ontwerpstappen 
worden doorlopen. De tijdsduur hiervan is naar verwachting te 
overzien. 
  

Inpassing 
 

Eenvoudig. Er is ruimte beschikbaar. Dit gaat wel ten koste van het 
nodige groen. Dit zal gecompenseerd moeten worden. De 

verwachting is dat hiervoor een locatie te vinden is. 
  

Prioritering 
 

Gemiddeld. Belangrijk is dat de situatie zoals deze zich zal 
ontwikkelen nauwkeurig wordt gemonitord. Op basis van de 
daadwerkelijke ervaringen na gereedkomen van de ruimtelijke 
veranderingen dient bekeken te worden of implementatie van de 
maatregel wenselijk is. 

 

 

Koppelkans Geen actuele koppelkans met andere lopende projecten bekend. 
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Factsheet Logistieke Hotspot A12-Corridor 

6. Ontsluiting Klappolder en Bleizo  

 

 

Documentnummer: FS06-D02-71023193-pbn2 

Status en datum: Definitief/02 10 februari 2021 

Auteur: C. van Mossel / K. Scherphof / P.A.J. Bouman 

Opdrachtgever: A12 Corridor 

Achtergrond 

Aan de N209 nabij Bleiswijk liggen op bedrijventerrein Klappolder de oude terreinen van Flora Holland 
en The Greenery. Deze voormalige veilingterreinen zijn inmiddels door deze twee grote partijen 
grotendeels verlaten. De opstallen van Flora Holland zijn inmiddels gesloopt en op die locatie wordt 

op dit moment een zeer omvangrijk distributiecentrum voor Zalando gebouwd. De opstallen en 
terreinen van The Greenery zijn verkocht voor herontwikkeling. Rondom de voormalige grote 

gebruikers van Klappolder is in de afgelopen jaren een grote bedrijvigheid ontstaan. Het 
verkeersaanbod is daardoor gegroeid en zal na gereedkomen van de herontwikkeling alleen meer 
toenemen. 
 

Afbeelding 1. Bedrijventerreinen rond N209 (links) en krantenartikel AD verkoop Bleizo (rechts) 

 
Aan de overzijde van de N209 is de afgelopen jaren daarnaast de nieuwe ontwikkellocatie Bleizo 
ingericht. Inmiddels is in het oostelijke deel van Bleizo de bouw van een nieuw distributiecentrum 

van Jumbo bezorgservice ver gevorderd. De oostzijde van Bleizo is inmiddels, net als Prisma aan de 
overzijde van de A12, al volledig verkocht. Voor het westelijk deel is nog geen duidelijkheid over de 
exacte invulling van de ontwikkeling. Maar gelet op de aanwezigheid van het nieuwe station 
Lansingerland-Zoetermeer lijkt woningbouw hier een goede kans te maken. 
 

Op alle verkochte kavels in het oostelijke deel van Bleizo zullen de komende jaren voornamelijk 
logistieke bedrijven worden gevestigd. Dit houdt in dat verkeersbewegingen van en naar deze 

gebieden verder zal toenemen.  
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Huidige situatie 

De ontsluiting van Klappolder op de N209 is op dit 
moment geregeld middels een VRI. Het aantal 
rijstroken tussen dit kruispunt en de A12 is de 
afgelopen jaren sterk uitgebreid, dit om de bestaande 
opstoppingen, alsmede de in de modellen verwachtte 
toename van verkeer, bij het verkeerslicht te kunnen 

verwerken.  
Het beheer van de wegen op Klappolder is 
ondergebracht in een VVE. De wegen op Klappolder 
maken dan ook geen deel uit van de openbare weg. Dit 
wordt ondersteunt door het feit dat het terrein in de 
nachtelijke uren middels hekwerken en slagbomen 
wordt afgesloten. Tussen het met een VRI geregeld 

kruispunt en de wegen in beheer bij de VVE zit nog een 
stuk openbare weg (Hoefweg) wat in beheer is bij de 
gemeente Lansingerland. 
 

Voor de ontsluiting van Bleizo is, iets noordelijker dan 
de aansluiting van Klappolder, ook een met een VRI 
geregeld kruispunt aangelegd. De verwachting is dat 

hier voornamelijk het verkeer van en naar Bleizo-oost 
gebruik van gaat maken. Bleizo-west zal in de 
toekomst, naar verwachting grotendeels zijn 
ontsluiting richting A12 krijgen via de tweede 
ontsluiting van Bleizo, via de Laan van Mathenesse en 
de N470 (aansluiting Zoetermeer). 

Plannen 

Aanvullend aan de huidige logistieke activiteiten op Bleizo en Klappolder zijn er plannen om hier de 
Holland Railterminal te gaan realiseren. Een terminal waar trailers kunnen worden overgeslagen van 
en naar de trein en vervolgens op die manier door Europa kunnen worden getransporteerd.  
 
Tevens wordt de locatie Klappolder ook genoemd als verzamellocatie voor connected transport. Dit 
betreft een locatie waar vrachtwagens op elkaar kunnen wachten om vervolgens als 1 konvooi op 

veilige afstand van elkaar hun weg te vervolgen, waarbij het konvooi voorrang krijgt op de met 
verkeerslichten geregelde kruispunten.  
 
Al met al zijn dit ontwikkelingen die de druk op het gebied rondom Klappolder en Bleizo verder zal 
vergroten. Vanwege de vele ontwikkelingen op Klappolder en Bleizo heeft de gemeente Lansingerland 
onlangs een verkeersstudie uit laten voeren waarbij op verschillende tijden op de dag is gekeken 
naar de belasting van de kruispunten met de N209. Vooralsnog blijkt hieruit dat er vooralsnog geen 

overbelasting van de kruispunten wordt verwacht. 

Knelpunten 

1. De doorstroming van verkeer dat vanaf Klappolder richting de A12 wil rijden wordt vaak 
bemoeilijkt door wachtrijen bij het verkeerslicht. De files kunnen hier op drukke momenten 
worden versterkt door het feit dat de opstelvakken onder een helling zijn aangebracht. Het kost 
vrachtwagens daardoor meer tijd om op te trekken. Hierdoor kunnen eenvoudigweg minder 
vrachtwagens in dezelfde tijd verwerkt worden dan bij een situatie zonder helling. 
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Afbeelding 1. Filevorming richting A12 vanaf Klappolder 

 

2. De meest noordelijke inrit vanaf de Hoefweg richting Klappolder (poort 3) is erg krap 
vormgegeven. Kort achter het hek is daarnaast een S-bocht aangebracht. Op deze locatie kunnen 
twee vrachtwagens elkaar niet passeren. Dit leidt tot (bijna) ongevallen, subjectieve onveiligheid 

en vertraging. Ook is dit voor vrachtwagenchauffeurs geen comfortabele situatie. Omdat op 
Klappolder fietsers en voetgangers gebruik maken van de rijbaan komen zij op deze locatie ook 
in de verdrukking. Er is immers al weinig ruimte en die moet gedeeld worden door al het verkeer. 
 

 Afbeelding 2. Vrachtwagens gebruiken de tegenovergestelde rijstrook om terrein op te rijden 

3. Klappolder heeft op dit moment maar één mogelijke uitgang. Dit maakt het terrein kwetsbaar 
voor bereikbaarheid in het geval van onderhoud en/of calamiteiten.  

 

4. In de nabije toekomst gaat er heel veel gebouwd worden op en rond Klappolder en Bleizo. Dit 
gaat de druk op de N209 en de aansluiting op de A12 verder vergroten. De studies verricht in 
opdracht van de gemeente laten weliswaar zien dat de kruispunten het verkeersaanbod kunnen 
verwerken, de ontwikkelingen gaan echter zo snel dat waakzaamheid noodzakelijk blijft. 
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Oplossingsrichtingen 

 

Knelpuntnummer 
 

1. Wachtrijen Klappolder richting A12.  

Beschrijving 
 

Door de rechtsafbeweging vanaf Klappolder richting A12 vrij te 
maken (buiten de VRI om) hoeft (vracht)verkeer richting A12 niet 

meer te wachten voor rood. Hierdoor verdwijnen de wachtrijen. 
Aandachtspunt is wel het snelheidsverschil tussen de vrachtwagens 
welke vanuit Klappolder komen en verkeer op de N209. Het verkeer 
moet voldoende lang van elkaar gescheiden worden, zodat de 
snelheid gelijkwaardig is. Een invoegstrook met voldoende lengte is 
hierbij dus een uitgangspunt. 

 

 
 

 

Oplossend 
vermogen 
 

Groot. De wachtrijen voor rechtsaf zullen verdwijnen als gevolg van 
deze maatregel. 

 
Kosten 
 

Laag. Het asfalt is al aanwezig. De VRI dient aangepast te worden en 
de scheiding tussen de rijbanen dient aangebracht te worden zodat 
verkeer pas kan gaan weven als de snelheden gelijk zijn. 

  

Doorlooptijd 
 

Kort. Aanpassing is beperkt en projectteam bij PZH voor deze 
maatregel is al ingericht.  

 
Inpassing 
 

Eenvoudig. Asfalt op N209 is al aanwezig. Aanpassing infrastructuur 

is beperkt. 

 
Prioritering 
 

Hoog. Eenvoudige maatregel die laat zien dat overheden in de regio 
werken aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de Logistieke 
Hotspot A12 Corridor. Dit is goed voor de uitstraling en 
bereikbaarheid van het gebied. 
 

 

Koppelkans Ja. Het project is reeds opgestart. 
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Knelpuntnummer 

 
2. Entree Klappolder t.h.v. Poort 3 voldoet niet.  

Beschrijving 
 

De situatie voor gemotoriseerd op deze locatie kan worden 
verbeterd door de inrit te vergroten en te strekken.  
 

 
 
Bij de aanleg van de aanpassingen dient vervolgens ook direct 

rekening gehouden te worden met de aanleg van voorzieningen 
voor fietsers en voetgangers. 1 
 
Zowel de VVE Klappolder, als Zalando en gemeente Lansingerland 
zijn hierbij betrokken omdat op al deze grondgebieden 
aanpassingen aan infrastructuur moeten worden gedaan. 
 

 

Oplossend 
vermogen 
 

Groot. Aanpassing van deze locatie levert direct een onveilig punt 
minder op voor zowel gemotoriseerd- als langzaam verkeer. De 
aanleg van goede voetgangers- en fietsvoorzieningen zorgt daarbij 
ook voor een verdere verbetering van de veiligheid en sluit aan bij 
de wens van veel partijen voor betere OV voorzieningen 
(natransport te voet) en meer gebruik van de fiets voor woon-

werkverkeer. 

 

 

Kosten 
 

Gemiddeld. Dergelijke aanpassingen zijn niet goedkoop, maar in dit 
geval is de aanpassing beperkt. Gronden zijn reeds in eigendom. 
  

Doorlooptijd 
 

Gemiddeld. De geschetste route loopt door een gebied wat in het 
bestemmingsplan is aangeduid als groen. Hiervoor zal een 

procedure doorlopen moeten worden, waarbij weerstand vanuit de 
omgeving te verwachten is. 
 

 

Inpassing 
 

Gemiddeld. De grond is niet in eigendom. Daarnaast moet het 
bestemmingsplan gewijzigd worden. Hiervoor zijn procedures 
noodzakelijk.  

 
Prioritering 
 

Hoog. Betreft een quick win. Een relatief eenvoudige maatregel 
welke direct resultaat oplevert in de zin van verkeersveiligheid, 
bereikbaarheid en uitstraling voor de terreinen in de Logistieke 

Hotspot A12 Corridor. 
 

 

Koppelkans Vooralsnog wordt een suboptimale variant uitgevoerd. Uit de 
monitoring zal moeten blijken of deze variant als zelfstandig project 

nog uitgevoerd zal gaan worden.  

 
1 Inmiddels heeft de VVE het initiatief genomen om deze bocht aan te passen. Er is een ontwerptekening gemaakt 

voor een nieuwe aansluiting, die geen gebruik maakt van het groenperk. Deze verschilt wel op een aantal punten 
van hier genoemde maatregel en is daarmee suboptimaal, maar zeker beter dan de huidige situatie en eenvoudig 
in te passen. Gemonitord moet worden of deze maatregel voldoende is. 



 

 – 
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Knelpuntnummer 
 

3. Slechts 1 ontsluitingsroute Klappolder.  

Beschrijving 
 

Alle wegen op Klappolder komen samen op de Hoefweg en sluiten 

daar met behulp van de VRI aan op de N209. Door het aanleggen 
van een 2e ontsluiting ontstaat een robuuster wegennet en blijft 
verkeer van en naar Klappolder ook mogelijk bij calamiteiten en 
onderhoud. 
 
Gemeente Lansingerland heeft inmiddels al een ontwerp gemaakt 
voor een tweede ontsluiting, welke onder de N209 door via Bleizo 

loopt. Op dit moment wordt nog onderzocht of deze route regulier 
veilig opengesteld kan worden voor al het verkeer, of dat dit niet 
wenselijk is in verband met veiligheid van fietsers. Indien dit laatste 
het geval is bemoeilijkt dit de aanleg. Al blijft een calamiteitenroute 
wenselijk. 
 
Onderstaande afbeelding toont de voorgenomen route. 

 
 

 

Oplossend 
vermogen 
 

Groot. Op het moment van onderhoud of een calamiteit is 
Klappolder in de huidige situatie direct onbereikbaar. Met een 
tweede ontsluiting blijft er altijd een mogelijkheid om de bedrijven 
door te laten draaien en wordt de bereikbaarheid voor hulpdiensten 
gegarandeerd. Daarnaast geeft de tweede ontsluiting ook 

mogelijkheden voor het verbeteren van de doorstroming op de 
kruispunten (zie hiervoor oplossingsrichting voor knelpunt 4). 
 

 

Kosten 
 

Gemiddeld. Dergelijke aanpassingen zijn niet goedkoop, maar in dit 
geval is de aanpassing in beperkt, omdat er al sprake is van een 
fietspad op deze locatie. Kunstwerken e.d. zijn al aanwezig.  
  

Doorlooptijd 
 

Lang. De route via de bestaande Hoefweg is niet geschikt (te smal). 
Daarom wordt gezocht naar een mogelijkheid direct via Klappolder. 
Dit leidt er echter toe dat een bedrijf zal moeten worden 
verplaatst/opgekocht en het bestemmingsplan aangepast zal 
moeten worden. 
 

 

Inpassing 
 

Gemiddeld. Veel gronden zijn in eigendom van de betrokken 

partijen, maar helaas niet allemaal. 1 bedrijf zal moeten worden 
uitgekocht en verplaatst. 
  

Prioritering 
 

Gemiddeld. Klappolder heeft al jaren gefunctioneerd met maar 1 
aansluiting. De tweede ontsluiting geeft meer lucht naar de 
toekomst, maar heeft voor de Logistieke Hotspot A12 Corridor niet 

de hoogste prioriteit. 
 

 

Koppelkans Ja. Als gevolg van de ontwikkelingen rondom Zalando is de vraag 
naar een calamiteitenroute zeer concreet. Deze direct volwaardig 
uitvoeren is een grote kans.  
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Knelpuntnummer 
 

4. Grote toename verkeer verwacht op N209 als gevolg van 
uitbreiding activiteiten op Klappolder en Bleizo. 

 

 

Beschrijving 
 

Linksafbewegingen beperken de capaciteit van kruispunten welke 
zijn geregeld met VRI’s. In de situatie waarin Bleizo en Klappolder 
volledig zijn ontwikkeld neemt de druk op de kruispunten verder 
toe. Mochten er, ondanks de uitkomsten van de huidige 
onderzoeken, in de toekomst toch problemen ontstaan met de 

doorstroming op de N209 is er een mogelijkheid om de kruispunten 
te ontlasten via een tweede ontsluitingsroute van Klappolder. 
Hierdoor kan het aantal linksafbewegingen worden beperkt en de 
doorstroming dus worden verbeterd: 
- Verkeer richting A12 komende vanaf Bleizo kan via de nieuwe 

ontsluiting naar het kruispunt bij Klappolder worden geleid; 
- Verkeer met bestemming Klappolder kan via Bleizo worden 

geleid. 
 

 
 

 

Oplossend 
vermogen 
 

Groot. Beperken linksafbewegingen vergroot de capaciteit van VRI 

geregelde kruispunten aanzienlijk. 
  

Kosten 
 

Laag. De linksafbewegingen moeten vanuit calamiteiten 
uitgangspunt niet worden verwijderd uit de VRI’s. Het betreft dus 
voornamelijk een aanpassing van bewegwijzering en 
voorkeursroute op laten nemen in navigatiesystemen. 

 
 

Doorlooptijd 
 

Lang. Maatregel op zichtzelf heeft geen lange doorlooptijd, maar 
kan pas worden gerealiseerd wanneer de oplossingsrichting voor  
knelpunt 3 is geïmplementeerd. Die heeft een langere doorlooptijd. 
  

Inpassing 
 

Eenvoudig. Betreft slechts aanpassing van bewegwijzering en 

instructies. Wel afhankelijk van knelpunt 3. 

 
Prioritering 
 

Laag. Maatregel kan van toegevoegde waarde zijn, maar of dit ook 
echt nodig is zal de komende jaren blijken wanneer Klappolder en 
Bleizo zijn (her)ontwikkeld. 

  

Koppelkans Nee. De realisatie moet op dit moment worden gezien als een op 

zichzelf staand project. 
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Factsheet Logistieke Hotspot A12-Corridor 

7. Ontsluiting Broekvelden en Groote Wetering 

 

 

Documentnummer: FS07-D02-71023193-pbn2 

Status en datum: Definitief/02 10 februari 2021 

Auteur: R.J. van Veen / P.A.J. Bouman 

Opdrachtgever: A12 Corridor 

Achtergrond 

Ingeklemd tussen de A12, de N11 en de kern Bodegraven liggen de bedrijventerrein Broekvelden en 
Groote Wetering. Op beide terreinen zijn diverse logistieke bedrijven gevestigd, de meeste grote 
bedrijven zijn gericht op voedingsmiddelen en met name kaas. Naast deze grote bedrijven zitten er 

ook nog tal van andere bedrijven op deze terreinen. 
 

 
Afbeelding 1: Locatie van de bedrijventerreinen 
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Huidige situatie 

Beide terreinen zijn bereikbaar via de 
aansluiting van de N459 op de N11. Verkeer 
vanuit de richting Gouda/Rotterdam/Den 
Haag moet de A12 al eerder verlaten om via 
de N459 richting Broekvelden en Groote 
Wetering te rijden. 

 
De aansluiting van de N459 is vormgegeven 
als een kluifrotonde met 7 aansluitingen. De 
rotonde heeft te weinig capaciteit om al het 
verkeer te verwerken. Dit blijkt onder andere 
uit de dagelijkse wachtrijen die hier 
waarneembaar zijn. 

 
 
 
 

 
 
 

Knelpunten 

1. Capaciteitsprobleem N459/N11/Europaweg/Goudseweg. Dagelijks zijn er wachtrijen 

waarneembaar op de kluifrotonde. Deze worden veroorzaakt door:  
• De rotonde verwerkt ook het doorgaande verkeer vanaf de A12 Den Haag richting de N11 

Leiden en vice versa. De verkeersbeweging vanaf de A12 Den Haag richting de N11 Leiden 
is op de rotonde een linksafslaande beweging. Dit kost bij een rotonde veel capaciteit, omdat 
linksafslaand verkeer over een lange lengte op de rotonde rijdt. Aangezien het verkeer op 
de rotonde voorrang heeft op het verkeer vanaf de zijwegen ontstaan op de zijwegen 
wachtrijen;  

• Door de vorm van de rotonde moet verkeer vanaf de Europaweg altijd één rijstrook 
oversteken om op de juiste rijstrook terecht te komen (zie afbeelding 3). Bij hoge 
verkeersbelastingen op de rotonde zijn er te weinig hiaten voor het verkeer vanaf de 

Europaweg om in te kunnen voegen op de rotonde. Het gevolg zijn lange wachttijden voor 
het verkeer dat Broekvelden/Groote Wetering wil verlaten. Deze problematiek geldt ook voor 
het verkeer vanaf de afrit N11 noord. Ook hier ontstaan wachtrijen die terugslaan op de N11;  

• De rotonde heeft 7 aansluitingen. De aansluiting van Broekvelden zit daarbij bijvoorbeeld 
heel dichtbij de aansluiting van de Goudseweg richting Bodegraven (zie afbeelding 4). Dit 
zorgt voor een onrustig verkeersbeeld. Hierdoor zijn mensen voorzichtiger en is de 
hiaatacceptatie kleiner. Dit leidt tot lagere capaciteit van de rotonde. 

Het is aannemelijk dat een deel van het verkeer de wachtrijen probeert te omzeilen door een 
andere route te rijden, bijvoorbeeld door de kern van de Bodegraven. Dit leidt daar tot onnodige 
verkeersbewegingen en hinder. 

 

 
Afbeelding 3: Wegbeeld vanaf de Europaweg. Hierbij is duidelijk te zien dat het verkeer een rijstrook moet 

oversteken 

Afbeelding 2: Vormgeving kluifrotonde N469/aansluiting N11 
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Afbeelding 4: Wegbeeld vanaf de rotonde richting Europaweg/Goudseweg 

2. De bedrijventerreinen Broekvelden en Groote Wetering hebben een beperkte verkeersontsluiting 
voor het zware verkeer met alleen een volwaardige aansluiting op de kluifrotonde. Alle 
alternatieve routes gaan door de bebouwde kom van Bodegraven (bijvoorbeeld Broekveldselaan 

en Goudseweg). Het wegennet is daarmee niet robuust en bij een incident kan het verkeer het 
gebied niet in of uit zonder veel hinder te veroorzaken.  
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Oplossingsrichtingen 

 

Knelpuntnummer 
 

1. Kluifrotonde N468, aanleg bypass  

Beschrijving 
 

Door de rechtsafbeweging vanaf de N11 Leiden richting A12 Den 
Haag conflictvrij en buiten de rotonde aan te leggen hoeft het 

(vracht)verkeer minder te wachten en wordt de capaciteit van de 
rotonde verhoogd. Aandachtspunt hierbij is de veiligheid van 
fietsers. Fietsers moeten in deze situatie 2 rijstroken tegelijk 
oversteken.  
 

 
 

 

Oplossend 
vermogen 
 

Laag. De wachtrijen vanaf de N11 richting de rotonde zullen korter 
zijn, maar verder is de verwachting dat het nauwelijks effect zal 
hebben op de andere aansluitingen op de rotonde. De winst voor 
Broekvelden en Groote Wetering is daarmee minimaal. 
 

 

Kosten 
 

Gemiddeld. Het betreft een optimalisatie op een reeds bestaande 

rotonde.  
  

Doorlooptijd 
 

Lang. Veel procedures zullen moeten doorlopen en grond zal moeten 
worden aangekocht. 
  

Inpassing 
 

Complex. Voor het inpassen van de rechtsafstrook is grondaankoop 

nodig van het naastgelegen kantoorpand. Hiervoor moeten er 
ruimtelijke procedures gevolgd worden.  
  

Prioritering 
 

Laag. De aanpassing leidt niet tot een significante verbetering van 
de doorstroming voor Broekvelden en Groote Wetering.  

 
Koppelkans Geen actuele koppelkans met andere lopende projecten bekend1. 

 
 

  

 
1 Opgemerkt dient te worden dat indien de Bodegravenboog gerealiseerd zou worden de verkeersintensiteiten 

op dit punt drastisch af zouden gaan nemen waardoor er naar verwachting ruim voldoende capaciteit zal zijn. De 
Bodegravenboog is als oplossing verder uitgewerkt in factsheet 2. 
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Knelpuntnummer 

 
1. Kluifrotonde N468, aanpassing vormgeving  

Beschrijving 
 

De huidige vorm van de kluifrotonde biedt weinig mogelijkheden om 
de verkeersdoorstroming te verbeteren. Een mogelijke oplossing is 
het ombouwen van de rotonde in een divergerende 
diamantaansluiting (DDI) met VRI’s. Bij dit type aansluiting wordt het 
verkeer kortstondig naar de andere weghelft geleidt, waardoor het 
aantal conflictpunten wordt beperkt. 
 

 
 

 

Oplossend 
vermogen 
 

Groot. De wachtrijen zullen mogelijk verdwijnen als gevolg van deze 
maatregel. 

 
Kosten 
 

Hoog. De gehele aansluiting moet worden omgebouwd. Wel is de 
verwachting dat bestaande kunstwerken behouden kunnen blijven.  
  

Doorlooptijd 
 

Lang. Het ontwerp, de ruimtelijke procedures en de uitvoering van 
dergelijke projecten kosten veel tijd. Met name het ontwerptraject zal 

een uitdaging zijn, gezien dit type aansluiting is Nederland nog niet 
vaak is toegepast. 
 

 

Inpassing 
 

Gemiddeld. Een DDI is een ruimte-efficiënte oplossing. De 
verwachting is dat het minder ruimte inneemt dat de huidige rotonde. 
Daardoor is grondaankoop waarschijnlijk niet nodig. 
  

Prioritering 
 

Gemiddeld. Het ombouwen van het kruispunt biedt wellicht een 
oplossing. Nader onderzoek is nodig om daadwerkelijk inzicht te 

krijgen in de verkeerseffecten en de mogelijkheden voor bijvoorbeeld 
het aansluiten van Broekvelden/Groote Wetering.  
 

 

Koppelkans Provincie Zuid-Holland werkt op dit moment aan een studie waarin de 
mogelijkheid voor het aanbrengen van ongelijkvloerse fietsoversteken 

wordt bekeken. Dit vergt een dermate grote aanpak van het kruispunt 
dat een volledige herinrichting mogelijk nodig is / eenvoudiger is te 
bereiken. Dit biedt daarmee een koppelkans. 
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Knelpuntnummer 

 
2. Extra ontsluiting Broekvelden en Groote Wetering  

Beschrijving 
 

Sinds medio 2018 is de Burgemeester van Zwietenweg in Woerden 
geopend voor het verkeer. Deze weg loopt parallel aan de A12 tot 
en met de aansluiting Nieuwerbrug. Een tweede ontsluiting van 
Broekvelden en Groote Wetering kan worden gecreëerd door het 
doortrekken van deze nieuwe weg tot aan de 
Boerderijsingel/Tolnasingel. 
 

Deze oplossing biedt niet alleen een tweede mogelijkheid voor het 
bereiken van Broekvelden/Groote Wetering, het zorgt ook voor  
minder verkeer rondom de aansluitingen van de N459 en de N11. 
Verkeer van en naar Utrecht kan immers gebruik maken van deze 
route. 
 

 
 

 

Oplossend 
vermogen 
 

Groot. Een alternatieve route voor (vracht)verkeer langs de A12 
biedt een betere mogelijkheid om verkeer dagelijks en bij 

calamiteiten her te verdelen.  
  

Kosten 
 

Hoog. De verwerving van gronden en de kosten voor de aanleg van 
een dergelijke voorziening kost veel geld. 

 
Doorlooptijd 
 

Lang. Het ontwerp, de ruimtelijke procedures, de verwerving van 
de gronden en de uitvoering van dergelijke projecten kosten veel 

tijd. 

  

Inpassing 
 

Complex. Het inpassen van nieuwe infrastructuur is een complexe 
opgave. 

 
 

Prioritering 
 

Laag. Er zijn meerdere alternatieven denkbaar die tegen lagere 
kosten (aanpak rotonde) of met een bredere impact 
(Bodegravenboog) een minimaal vergelijkbaar resultaat hebben 
voor de doorstroming op de kluifrotonde.  
 

 

Koppelkans Geen actuele koppelkans met andere lopende projecten bekend. 

 
 
 

 



    

Notitie 
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8. Alternatieve vervoerswijzen werknemers 

 

 

Documentnummer: FS08-D02-71023193 

Status en datum: Definitief/02 10 februari 2021 

Auteur: C. van Mossel / K. Scherphof / P.A.J. Bouman 

Opdrachtgever: A12 Corridor 

Achtergrond 

Logistieke bedrijfsterreinen zorgen niet alleen voor een stroom aan vrachtverkeer, ook personeel 
moet van en naar een terrein komen om te kunnen werken. Dit gebeurd maar al te vaak met de 
auto. Een aantal redenen hiervoor zijn: 
• Bij bedrijfsterreinen komt nauwelijks openbaar vervoer en de tijden waarop het openbaar vervoer 

de terreinen aandoet sluit niet aan bij de werktijden van het personeel; 
• De bedrijfsterreinen zijn dermate groot dat de afstand voor natransport vanaf een halte of station 

te groot is om te lopen; 
• Chauffeurs en mensen werkend in ploegendienst of met vroeg aanvangstijdstip dienst voelen 

zich niet (sociaal) veilig bij een nachtelijke fietstocht; 
• Er is geen noodzaak om anders te reizen, want de auto staat voor de deur en als gevolg van de 

werktijden is er geen sprake van files. De auto is dan dus snel en comfortabel; 
• Na een dienst willen medewerkers zo snel mogelijk naar huis, zonder vertraging. De auto is 

daarvoor het ideale vervoermiddel, omdat de ploegendiensten buiten de spitsen eindigen. 
 
Er zijn echter ook trends zichtbaar die ervoor pleiten om wel te gaan investeren in het verbeteren 
van de bereikbaarheid van bedrijfsterreinen met alternatieve voervoermiddelen: 
• In de logistieke keten werken vaak mensen die het financieel minder breed hebben. Een (extra) 

auto onderhouden voor het werk kost hun veel geld; 

• In extreme gevallen kan het voorkomen dat iemand afziet van een baan in de logistiek vanwege 

de kosten voor een auto. Dit is onwenselijk voor de branche zeker in een tijd waarin er een grote 
vraag is naar personeel; 

• Er is een kentering zichtbaar onder jonge generaties waarbij autobezit minder van belang wordt, 
maar waarin veel meer wordt gezocht naar een vorm van mobiliteit die past bij de 
verplaatsingsvraag; 

• Sinds een aantal jaren rijdt er tussen Zoetermeer en metrostation Berkel en Rodenrijs een 
hoogfrequente bus (ZoRo) lijn. De mogelijkheden voor het doorontwikkelen van deze verbinding 

tot lightrail is in onderzoek (MIRT besluiten 2019 en 2020). In combinatie met goed natransport 
biedt deze verbinding een potentieel snelle en comfortabele verbinding met de stad Rotterdam 
en de mensen die daar wonen en werk zoeken in bijvoorbeeld de Logistieke Hotspot A12 corridor.  

Huidige situatie 

Voorzieningen fietsers en voetgangers 
Alle in deze studie onderzochte terreinen kennen de mogelijkheid om lopend of fietsend het 
bedrijfsterrein te bereiken. Met name op de oudere terreinen Klappolder, Broekvelden en Doelwijk 

zijn er geen of weinig voorzieningen voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers). Hier moet nog 
vaak gebruik worden gemaakt van de rijbaan, zowel door fietsers als door voetgangers. Op de 

nieuwere terreinen, Bleizo en Prisma is al meer eigen ruimte gereserveerd voor met name de 
voetganger. 
 
Voorzieningen Openbaar vervoer 
De voorzieningen voor openbaar vervoer verschillen per terrein. Er is sprake van een uiteenlopend 
aanbod van openbaar vervoer per terrein. Hieronder is per terrein een overzicht gegeven van de 

mogelijke methodes om mee te reizen alsmede de loopafstanden tot de haltes. 



    

Notitie 

 

 

  
Prisma 

Om een beeld te geven van de mogelijkheden om met het openbaar vervoer van en naar Prisma te 
reizen, zijn in onderstaande tabel en afbeelding respectievelijk de belangrijkste kenmerken van de 
dienstregeling alsmede een aantal indicatieve loopafstanden van de haltes naar de terreinen 

opgenomen. 
 

Bestemming Woonplaats 

Eerste 

aankomst Reistijd 

Laatste 

vertrek Reistijd 

Frequentie 

spits 

Frequentie 

overdag 

Prismalaan Oost Den Haag 06:13 00:30 23:36 00:40 3 1 

 Rotterdam 06:27 01:00 23:51 01:00 4 tot 6 3 

 Gouda 06:27 00:50 23:36 00:30 4 2 

 Utrecht 06:27 01:20 23:36 01:10 5 3 

Zoetermeerselaan Den Haag 06:37 00:20 23:37 00:40 3 1 

 Rotterdam 06:28 01:00 23:50 01:10 5 tot 6 3 tot 5 

 Gouda 06:28 00:50 23:37 00:30 3 2 

 Utrecht 06:37 00:40 23:37 01:10 5 3 

Van Tuyllpark Den Haag 05:58 00:40 00:35 00:40 12 10 

 Rotterdam 06:21 00:50 00:07 00:50 8 8 

 Gouda 06:13 00:20 00:20 00:20 4 4 

 Utrecht 06:13 01:00 23:50 01:00 8 8 

Station  Den Haag 05:34 00:20 00:55 00:20 4 4 

Lansingerland-

Zoetermeer 
Rotterdam 06:24 00:50 00:05 00:50 7 6 

 Gouda 05:59 00:10 00:30 00:10 4 4 

 Utrecht 05:59 00:50 00:00 00:50 5 5 

Tabel 1  Dienstregeling OV Prisma eerste en laatste mogelijkheid 

 

 
Afbeelding 1. Globale loopafstanden van diverse haltes rondom Prisma 

Bleizo 

Om een beeld te geven van de mogelijkheden om met het openbaar vervoer van en naar Bleizo te 
reizen, zijn in onderstaande tabel en afbeelding respectievelijk de belangrijkste kenmerken van de 
dienstregeling alsmede een aantal indicatieve loopafstanden van de haltes naar de terreinen 

opgenomen. 
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Bestremming Vertrekpunt 

Eerste 

aankomst Reistijd 

Laatste 

vertrek Reistijd 

Frequentie 

spits 

Frequentie 

overdag 

Station  Den Haag 05:34 00:20 00:55 00:20 4 4 

Lansingerland-
Zoetermeer 

Rotterdam 06:24 00:50 00:05 00:50 7 6 

 Gouda 05:59 00:10 00:30 00:10 4 4 

 Utrecht 05:59 00:50 00:00 00:50 5 5 

Tabel 2  Dienstregeling OV Bleizo eerste en laatste mogelijkheid 

 

 
Afbeelding 2. Globale loopafstanden van station naar Bleizo 

 

Klappolder 

Om een beeld te geven van de mogelijkheden om met het openbaar vervoer van en naar Klappolder 
te reizen, zijn in onderstaande tabel en afbeelding respectievelijk de belangrijkste kenmerken van 
de dienstregeling alsmede een aantal indicatieve loopafstanden van de haltes naar de terreinen 

opgenomen. 
 

Bestemming Vertrekpunt 

Eerste 

aankomst Reistijd 

Laatste 

vertrek Reistijd 

Frequentie 

spits 

Frequentie 

overdag 

Floraholland Den Haag 05:17 00:30 00:38 00:40 4 4 

 Rotterdam 05:46 00:30 00:08 00:40 6 6 

 Gouda 05:50 00:20 00:08 00:30 4 4 

 Utrecht 05:12 01:00 23:38 01:00 4 tot 6 4 

Tabel 3  Dienstregeling OV Klappolder eerste en laatste mogelijkheid 
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Afbeelding 3. Globale loopafstanden bushalte naar Klappolder 

 

Logistiekpark A12 

Om een beeld te geven van de mogelijkheden om met het openbaar vervoer van en naar 

Logistiekpark A12 te reizen, zijn in onderstaande tabel en afbeelding respectievelijk de belangrijkste 
kenmerken van de dienstregeling alsmede een aantal indicatieve loopafstanden van de haltes naar 
de terreinen opgenomen. 
 

Bestremming Vertrekpunt 
Eerste 

aankomst Reistijd 
Laatste 
vertrek Reistijd 

Frequentie 
spits 

Frequentie 
overdag 

Bredeweg/ Den Haag 07:00 01:10 23:45 01:10 1 1 

Willem II Rotterdam 06:45 01:00 23:45 01:10 3 3 

 Gouda 05:57 00:30 23:45 00:20 2 tot 3 2 tot 3 

 Utrecht 07:00 01:00 23:45 01:00 3 3 

Tabel 4   Dienstregeling OV Logistiekpark A12 eerste en laatste mogelijkheid 

 
Afbeelding 4. Globale loopafstanden van bushalte naar Logsitiekpark A12 
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Distripark Doelwijk 

Om een beeld te geven van de mogelijkheden om met het openbaar vervoer van en naar Distripark 
Doelwijk te reizen, zijn in onderstaande tabel en afbeelding respectievelijk de belangrijkste 
kenmerken van de dienstregeling alsmede een aantal indicatieve loopafstanden van de haltes naar 

de terreinen opgenomen. 
 

Bestremming Vertrekpunt 
Eerste 

aankomst Reistijd 
Laatste 
vertrek Reistijd 

Frequentie 
spits 

Frequentie 
overdag 

P+R/A12 Den Haag 06:59 01:00 23:46 01:10 1 1 

 Rotterdam 06:46 01:10 23:46 01:10 3 3 

 Gouda 05:56 00:30 23:46 00:40 2 tot 3 2 tot 3 

 Utrecht 06:59 01:00 23:46 01:00 3 3 

Waddinxveen  Den Haag 05:56 00:40 00:25 00:50 4 4 

Triangel Rotterdam 06:18 00:50 00:25 00:30 3 tot 4 3 tot 4 

 Gouda 05:36 00:10 01:23 00:10 4 4 

 Utrecht 05:56 00:40 23:55 00:40 3 tot 5 3 tot 5 

Tabel 5   Dienstregeling OV Distripark Doelwijk eerste en laatste mogelijkheid 

 

 
Afbeelding 5. Globale loopafstanden van diverse haltes naar Doelwijk 

 

Knibbelweg-Oost 

Knibbelweg-Oost is nog niet ontwikkeld, hoe het openbaar vervoer eruit zal gaan zien is dan ook niet 
duidelijk. In de kern van Zevenhuizen is al wel openbaar vervoer beschikbaar in de vorm van een 
busroute. De gegevens van de rijtijden van deze routes zijn weergegeven in onderstaande tabel. 
 

Bestremming Vertrekpunt 
Eerste 

aankomst Reistijd 
Laatste 
vertrek Reistijd 

Frequentie 
spits 

Frequentie 
overdag 

Knibbelweg Den Haag 06:42 01:30 23:42 01:30 4 4 

 Rotterdam 06:42 01:00 23:42 01:10 2 2 

 Gouda 06:00 00:30 23:42 00:40 2 tot 3 2 tot 3 

 Utrecht 06:42 01:30 23:42 01:00 2 2 

Tabel 6   Dienstregeling OV Knibbelweg-Oost eerste en laatste mogelijkheid 
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Broekvelden/Groote Wetering 

Om een beeld te geven van de mogelijkheden om met het openbaar vervoer van en naar 

Broekvelden/Groote Wetering te reizen, zijn in onderstaande tabel en afbeelding respectievelijk de 
belangrijkste kenmerken van de dienstregeling alsmede een aantal indicatieve loopafstanden van de 
haltes naar de terreinen opgenomen. Hierbij is gekeken naar de busverbindingen, omdat het 
natransport dan te voet kan worden gedaan. Het station is verder weg, daarbij zal dus altijd 
aanvullend natransport nodig zijn. 
 

Bestemming Vertrekpunt 
Eerste 

aankomst Reistijd 
Laatste 
vertrek Reistijd 

Frequentie 
spits 

Frequentie 
overdag 

Broekvelden Den Haag 06:26 01:05 23:25 01:05 4 2 

 Rotterdam 06:26 01:01 23:25 01:00 4 2 

 Gouda 06:26 00:25 23:42 00:27 4 2 

 Utrecht 06:26 00:50 23:42 00:50 4 2 

Tabel 7   Dienstregeling OV Europaweg eerste en laatste mogelijkheid 

 
Afbeelding 5. Globale loopafstanden van een halte in Broekvelden/Groote Wetering 

Knelpunten 

1. Loopafstanden op de bedrijfsterreinen kunnen soms best groot zijn. OV haltes bevinden zich 
vaak langs de doorgaande wegen om op deze manier er ook voor te zorgen dat routes snel 

kunnen worden afgelegd. Nadeel is dat er bij de grote logistieke terreinen in de Logistieke 
Hotspot A12 Corridor vaak best ver gelopen moet worden van de halte of station naar het 
eindpunt. Dit beperkt de aantrekkelijkheid van het OV als alternatief vervoermiddel. In de 
Logistieke Hotspot A12 Corridor is met name op Klappolder, Logistiekpark A12 en Distripark 
Doelwijk sprake van grote loopafstanden. Maar ook op Bleizo en Groote Wetering kan de 
loopafstand behoorlijk zijn, afhankelijk van de ligging van de bestemming; 

2. Veel werknemers in de logistiek beginnen heel vroeg en/of eindigen laat. De eerste verbindingen 

uit de omliggende steden kunnen daar vaak net niet bij aansluiten. Daarnaast is het natuurlijk 
ook zo dat werknemers in ploegendiensten graag snel en direct naar huis willen. Het Openbaar 

vervoer biedt hierdoor vaak niet de kwaliteit die wenselijk is; 
3. De logistieke terreinen liggen aan de rand van dorpen. Dit zijn geen plekken waar de toeleidende 

fietsvoorzieningen aantrekkelijk zijn vormgegeven. Veel onverlicht, weinig sociale controle. 
Kortom, geen plek om een fijne fietstocht te maken aan het begin of einde van een dienst 
wanneer het donker is; 

4. Op oudere terreinen is niet altijd een veilige verkeerssituatie aanwezig voor fietsers en 
voetgangers. Dit maakt de terreinen mogelijk ook minder interessant om per fiets of te voet naar 
toe te reizen. Immers, iemand die zich op die manier niet veilig voelt zal snel voor de auto als 
alternatief kiezen. 

file:///C:/Users/moe/AppData/Local/Regio


    

Notitie 

 

 

  
Oplossingsrichtingen 

Voor de in deze factsheet omschreven knelpunten zijn onderstaande oplossingsrichtingen opgesteld. 
 

Knelpuntnummer 
 

1. Loopafstanden naar OV haltes zijn groot. Verbetering OV.  

Beschrijving 
 

De aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer valt of staat bij de 
mogelijkheid om op acceptabele afstand tot het werk een goed 

uitgeruste halte te hebben. Op de terreinen waar het OV nu minder 
goed aanwezig is zou dit kunnen worden bereikt door: 

• Bleizo: het aanleggen van haltes voor de bestaande buslijn 
over de Laan van Mathenesse; 

• Klappolder: Het maken van een lus over het terrein met de 
bestaande buslijn, al dan niet op vaste momenten op de dag 
wanneer de vraag het hoogst is; 

• Logistiek Park A12: Het faciliteren van een extra halte op de 

Beijerincklaan ter hoogte van de calamiteiteningang, 
waardoor voetgangers direct op het terrein kunnen komen; 

• Distripark Doelwijk: Het omleggen van 1 van de bestaande 
buslijnen vanaf de Beijerincklaan naar de Vredenburghlaan, 
N457 en vervolgens over Doelwijk weer terug richting 

aansluiting Logistiekpark A12. 
• Broekvelden/Groote Wetering: Het maken van een extra lus 

voor buslijn 178 via Groote Wetering. 
 

 

Oplossend 
vermogen 
 

Hoog. Goed OV is van belang voor veel partijen die zich willen 
vestigen in de Logistieke Hotspot A12 Corridor. 
  

Kosten 
 

Hoog. Het langer maken van buslijnen kost jaarlijks veel geld omdat 
extra voertuigen en chauffeurs moeten worden ingezet. 
  

Doorlooptijd 
 

Lang. Het omleggen van busroutes over bedrijfsterreinen is vaak 
lastig. Om een aantal redenen dient rekening gehouden te worden 

met een lange doorlooptijd: 

• Concessies hebben vaak een lange doorlooptijd. Binnen de 
concessies aanbrengen van wijzigingen duurt vaak lang en 
is duur; 

• Het beleid in het openbaar vervoer is er op dit moment vaak 
op gericht om lussen door kernen of over bedrijfsterreinen 
te verwijderen. Dit gaat immers ten koste van de snelheid 
van de bus op het totale traject, waardoor iemand anders 

juist langer in de bus moet zitten. Er zal dus moeten gewerkt 
aan (politiek) draagvlak. 

 

 

Inpassing 
 

Eenvoudig. Er is ruimte voldoende beschikbaar. Het creëren van 
bushaltes mag geen probleem zijn. 
  

Prioritering 
 

Hoog. Een dergelijke maatregel kan enerzijds heel erg helpen bij het 
verbeteren van de bereikbaarheid van een bedrijventerrein. 
Anderzijds is het zo dat de concessie in dit gebied is verlengd tot en 

met december 2022. Dit houdt in dat er binnenkort gestart zal 
worden met de aanbesteding van een nieuwe concessie, dit biedt 
kansen. 
 

 
 

Koppelkans Ja. Met een nieuwe concessie in voorbereiding is de kans om de 
Logistieke Hotspot A12 Corridor van beter busvervoer te voorzien 
nu aanwezig.   

 
  



    

Notitie 

 

 

  
Knelpuntnummer 
 

1. Loopafstand naar OV haltes zijn groot. Verbeteren natransport.  

Beschrijving 
 

Het omleggen van busroutes over bedrijfsterreinen is vaak lastig. 
Dit gaat immers ten koste van de snelheid van de bus op het totale 

traject, waardoor iemand anders juist langer in de bus moet zitten. 
Het verplaatsen van bushaltes zal dan ook niet meevallen. Een 
mogelijke sleutel tot succesvol vergroten van het aandeel OV in de 
vervoerkeuze van medewerkers ligt hem echter wel bij het 
vergemakkelijken van het natransport. Hiervoor kan bijvoorbeeld 
gebruik worden gemaakt van deelfietsen. 
 

De bekendste vorm hiervan is natuurlijk de NS OV-fiets welke op 
diverse stations wordt aangeboden. Op station Bodegraven staan 
vijf van deze fietsen. Dit aantal zou uitgebreid kunnen worden en 
ook op Lansingerland-Zoetermeer zouden deelfietsen aangeboden 
kunnen worden, waarmee Prisma, Bleizo en Klappolder beter 
bereikbaar worden. 

 
Maar ook bij bushaltes zijn er elders in het land nu proeven met het 
aanbieden van deelfietsen. Bushalte P+R / A12 zou hiervoor een 
goede pilot locatie zijn. Vanaf hier kan naar Distripark Doelwijk en 
Logistiekpark A12/Glasparel+ worden gefietst. 
 

 
 

 

Oplossend 
vermogen 
 

Laag. De mate waarin een dergelijke maatregel succesvol zou 
kunnen zijn is afhankelijk van veel factoren. Het advies is daarom 

om een dergelijke maatregel eerst als pilot uit te voeren. 
  

Kosten 
 

Laag. Het investeren in een aantal fietsen en een stalling is beperkt 
qua kosten. Zeker wanneer wordt gekozen voor een bestaand 
systeem / aanbieder. 
  

Doorlooptijd 
 

Kort. De aanschaf van het systeem, afspraken maken over het 
beheer etc. moet snel kunnen indien dit wordt opgepakt met een 
bestaande aanbieder. 
  

Inpassing 
 

Eenvoudig. Er is ruimte voldoende beschikbaar. Mogelijk is voor een 
stallingsvoorziening wel een omgevingsvergunning nodig. 
  

Prioritering 
 

Hoog. Een dergelijke maatregel maakt de samenwerking in de 

Logistieke Hotspot A12 Corridor zichtbaar in de omgeving tegen 
relatief beperkte kosten. Zeker wanneer de fietsen in een Logistieke 
Hotspot A12 Corridor uiterlijk gestoken kunnen worden. 
 

 
 

Koppelkans Nee. Dit zal als een zelfstandig project moeten worden gezien.  

 
 

  



    

Notitie 

 

 

  
Knelpuntnummer 2. OV sluit niet aan bij werktijden logistieke bedrijven, collectief 

vervoer organiseren 
 

   
Beschrijving 
 

Logistieke bedrijvigheid in de voedsel- en tuinbouwsector begint 
vaak vroeg in de ochtend. Bedrijven zoals Zalando werken 
daarentegen vaak weer in de nacht vanwege de ‘volgende dag 
bezorging’. Dit zorgt voor afwijkende werktijden ten opzichte van het 
aanbod van openbaar vervoer. Mogelijk zijn er wel parallellen tussen 
de bedrijven qua diensten. Bedrijven zouden dan, conform 

bijvoorbeeld de Rotterdamse haven, kunnen werken aan een 
gezamenlijk systeem van collectief vervoer. Personeel met vaste 
werktijden wordt in dit geval in de buurt van hun huis opgehaald en 
naar het werk gebracht en vervolgens weer naar huis gebracht.  
 

 
 

 

Oplossend 
vermogen 
 

Groot. Collectief vervoer zou een oplossing kunnen bieden voor 
mensen die vanwege vervoersproblemen niet aan het werk willen 
gaan in de logistieke bedrijven. Daarnaast verminderd de 
automobiliteit wat bijdraagt aan meer ruimte op de terreinen en 

duurzamer is. 
 
Bijkomend voordeel van collectief vervoer is overigens ook dat ze 

personeel makkelijker, in tegenstelling tot openbaar vervoer, tot 
dieper op de bedrijfsterreinen af kunnen zetten. Er is dus sprake van 
geen of veel korter natransport. 
 

 

Kosten 
 

De kosten zijn afhankelijk van het succes. Als veel bedrijven de 
reiskostenvergoedingen bij elkaar kunnen leggen die worden 
uitgespaard met het verzorgen van vervoer zijn de kosten relatief 
beperkt. Wel is het een terugkerende kostenpost. 
 

 

Doorlooptijd 
 

Gemiddeld. Het kost waarschijnlijk tijd en uithoudingsvermogen om 

genoeg bedrijven enthousiast te krijgen. Maar het systeem is niet 
nieuw. Als er genoeg ondersteuning vanuit de Logistieke Hotspot A12 
Corridor is zijn er marktpartijen die het snel op kunnen pakken. 
 

 

Inpassing 
 

Eenvoudig. Collectief vervoer maakt gewoon gebruik van de 
bestaande voorzieningen. 

 
Prioritering 
 

Hoog. Een pilot vanuit de Logistieke Hotspot A12 Corridor maakt de 
acties vanuit de samenwerking zichtbaar en draagt bij aan het 
vergroten van het personeelsbestand. 
  

Koppelkans Ja. Door bijvoorbeeld de bouw van Zalando en het gebrek aan een 
directe verbinding tussen het station en Klappolder is nu het 

momentum aanwezig om dergelijke initiatieven van de grond te 
krijgen. 
 

 

  



    

Notitie 

 

 

  
Knelpuntnummer 2. OV sluit niet aan bij werktijden logistieke bedrijven, werktijden 

aanpassen 
 

   
Beschrijving 
 

Logistieke bedrijvigheid in de voedsel- en tuinbouwsector begint 
vaak vroeg in de ochtend. In bedrijven zoals Zalando, maar ook bij 
de distributiecentra wordt daarentegen ook vaak in de nacht 
gewerkt om de bestellingen klaar te maken voor de volgende dag. 
Het openbaar vervoer rijdt in de nacht vaak niet of zeer minimaal.  
 

Door de logistieke processen aan te passen ontstaat er de 
mogelijkheid om personeel alsnog met het openbaar vervoer of 
aantrekkelijker met de fiets te laten reizen van en naar het werk. 
 

 

Oplossend 
vermogen 
 

Gemiddeld. Het zal wennen zijn voor mensen die altijd met de auto 
hebben gereisd om nu ineens met de bus of fiets te gaan reizen. Het 
oplossend vermogen moet dan ook met name worden gezien in het 

beschikbaar maken van alternatieven voor nieuw personeel en het 

vergroten van het aanbod van nieuw personeel (zonder eigen auto). 
 

 

Kosten 
 

Hoog. De directe kosten van een aanpassing van logistieke 
processen zijn beperkt. De indirecte gevolgen zijn echter naar 
verwachting groot. Vrachtwagens die later de weg op gaan komen 

in de file, mensen krijgen hun pakketje niet meer de volgende dag 
geleverd. Dit leidt tot hogere kosten en omzetverlies.  
 

 

Doorlooptijd 
 

Lang. Logistieke processen aanpassen heeft veel tijd nodig. Hele 
bedrijfstakken zijn op dezelfde tijdslots gebaseerd. Deze zijn dan 
ook niet zomaar aan te passen. 
  

Inpassing 
 

Complex. Veel mensen zullen moeten worden overtuigd van de 
toegevoegde waarde. 

 
Prioritering 
 

Laag. Aanpassing van werktijden lijkt niet te passen in de huidige 
24-uurs economie. De vraag die daarom opkomt is hoe reëel het is 

om werktijden aan te passen. 

  

Koppelkans Nee. Er is geen ander actueel project bekend waar deze 
gedragsverandering bij aan zou kunnen sluiten. 
  

  



    

Notitie 

 

 

  
Knelpuntnummer 
 

3. Sociaal onveilige fietsroutes  

Beschrijving 
 

In Nederland worden op dit moment veel fietssnelwegen aangelegd 
waarin diverse steden en dorpen met elkaar worden verbonden. Een 

fietssnelweg kenmerkt zich door het bieden van een hoogwaardige 
verbinding met voldoende comfort voor de fietser. Fietsers moeten 
snel en veilig van A naar B kunnen komen. Ook in Zuid-Holland 
wordt aan een aantal fietssnelwegen gewerkt. Opvallend is dat in 
het beleid van de provincie voornamelijk wordt gewerkt aan 
verbindingen tussen steden onderling. De werklocaties als de 
Logistieke Hotspot A12 Corridor worden hierin niet meegenomen.  

 
Aangezien veel van de routes nog moeten worden uitgewerkt is de 
uitdaging dan ook om aan te sluiten bij lopende initiatieven. De 
gemeenten Gouda en Bodegraven hebben bijvoorbeeld de ambitie 
uitgesproken voor een snelfietroute Gouda- Bodegraven. Wellicht 
dat hier ook vanuit een gezamenlijke visie over de ontwikkelingen 

in de regio aandacht aan kan worden besteed.  
 

 
 

 

Oplossend 
vermogen 
 

Gemiddeld. Een kwalitatief goede fietsroute zal een aantal mensen 
over de streep trekken om gebruik te gaan maken van de fiets. De 
invloed van weer en wind en de locatie van de terreinen in het 
buitengebied zijn echter niet te beheersen met het bieden van een 

kwalitatief hoogstaand fietspad. 
 

 

Kosten 
 

Hoog. Realiseren van nieuwe fietsvoorzieningen met verlichting etc. 
vraagt een forse investering. 
  

Doorlooptijd 
 

Lang. Nieuwe fietspaden inpassen, gronden aanwerven etc. kost 

veel tijd. 
  

Inpassing 
 

Complex. De inpassing van snelfietsroutes kan soms eenvoudig zijn 
wanneer bestaande wegen en paden worden gevolgd of van een 
upgrade worden voorzien. Bij het aanleggen van missing links moet 

vaak gezocht worden naar nieuwe tracés. Dit is vaak geen 
eenvoudig proces. 

 

 

Prioritering 
 

Laag. Goede fietsvoorzieningen zijn belangrijk, maar een onderzoek 
naar de wens daarvan is wellicht nuttiger in het licht van de kosten 
die moeten worden gemaakt. 
  

Koppelkans Nee. Dit betreft zelfstandige projecten. 

 



    

Notitie 

 

 

  
Knelpuntnummer 
 

4. Fiets- en voetgangersvoorzieningen ontbreken  

Beschrijving 
 

Het inpassen van voetgangers en fietsvoorzieningen in de bestaande 
situatie op Klappolder en Doelwijk is heel lastig. Er zal dan met 

elkaar gekeken moeten worden of stukken grond kunnen worden 
afgestaan, of parkeerruimte kan worden opgeofferd en dergelijke. 
Een studie hiernaar zou nog van meerwaarde kunnen zijn voor de 
parkmanagementorganisaties die op deze terreinen actief zijn. 
 
Wat in ieder geval wel mogelijk is om bij herontwikkeling rekening 
te gaan houden met de aanleg van op zijn minst een goede en 

veilige wandelvoorziening. Hiervoor zouden de betrokken 
gemeentes richtlijnen op moeten nemen in hun 
herontwikkelingsvoorwaarden voor de bestaande terreinen. Doel 
van deze maatregel is ervoor zorgen dat werknemers die op korte 
afstand wonen de fiets pakken of lopend naar het werk gaan. Ook 
vanaf de OV haltes is een veilige looproute van meerwaarde. 

 

 

Oplossend 
vermogen 
 

Hoog. Er is nu geen voorziening. Op het moment dat deze er wel 
komt is dat direct van meerwaarde voor de gebruiker. 

 
Kosten 
 

Beperkt, de terreinen die worden aangelegd zijn veelal toch al 
verhard. De kosten voor een terreininrichting nemen daardoor niet 
toe. Mogelijk wel indirecte kosten doordat mogelijk minder grond 

uitgegeven zou kunnen worden. 
 

 

Doorlooptijd 
 

Lang. Door alleen bij nieuwe ontwikkelingen voorzieningen te treffen 
is dit met recht een meerjarenproject. 
  

Inpassing 
 

Eenvoudig. Er wordt alleen voorzien in dit voorstel in voorzieningen 

bij herontwikkelingen. Dan moet het mogelijk zijn om voetpaden 
mee te realiseren. Door slim naar de inpassing te kijken moet het 
mogelijk zijn om veilige voorzieningen te treffen zonder daar heel 
veel uitgeefbare grond door te verliezen. 

 

 

Prioritering 
 

Laag. Fietsers kunnen gebruik maken van de weg. Het aantal 
voetgangers is beperkt. Andere investeringen lijken op korte termijn 

betere resultaten te bereiken. 
  

Koppelkans Nee. Een dergelijk project dient per beheerder en gebied opgepakt 
te worden. 

 
 
 



 

 – 
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Achtergrond 

Een logistieke hotspot als de A12 trekt vanzelfsprekend veel vrachtwagens en chauffeurs. Deze 
chauffeurs hebben te maken met rijtijden, wachttijden en bedrijven die niet 24/7 geopend zijn. Om 
ruimte te bieden aan wachtende chauffeurs en hun voertuigen zijn truckparkings van toegevoegde 

waarde voor gebieden als de Logistieke Hotspot A12 Corridor. Goede gemeenschappelijke 
voorzieningen betekent dat chauffeurs graag naar een gebied komen, wat bijdraagt aan de positieve 

uitstraling van de Logistieke Hotspot A12 Corridor. 
 
In truckparkings zijn 2 verschillende typen te onderscheiden: 

• Kort verblijf / Stallen lege voertuigen: Veel vrachtwagens in bijvoorbeeld de distributie zijn 
gedurende de dag onderweg om goederen af te leveren. Gedurende de nacht moeten deze 
wagens ergens worden gestald. Niet ieder bedrijf heeft hiervoor voldoende ruimte op eigen 
terrein. Een centraal parkeerterrein op een bedrijventerrein zou daarbij uitkomst kunnen 

bieden. Een dergelijke parkeervoorziening kan overdag worden gebruikt om arriverende 
chauffeurs hun trucks te laten parkeren terwijl zij moeten wachten om te kunnen laden of 
lossen bij bedrijven in de directe nabijheid of om de verplichte pauzes in het kader van de 
rij- en rusttijdenwet te nemen. 

• Lang verblijf / Overnachten: Een andere belangrijke doelgroep voor truckparkings zijn 
chauffeurs die veilig willen overnachten of zelfs het hele weekend willen verblijven. De 

beelden van ‘kamperende’ chauffeurs in mensonterende situaties zijn bekend. Ook is 
ladingdiefstal een steeds vaker gezien probleem. Gelukkig ontstaan er op steeds meer 

locaties alternatieven voor een goed geëxploiteerde truckparking met goede voorzieningen 
(restaurant / sanitair / beveiliging). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Afbeelding 1. Voorbeeld truckparking: Maasvlakte Plaza 
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Huidige situatie 

In de huidige situatie zijn er binnen de gemeenten geen grote klachten bekend over 
parkeerproblemen van vrachtwagenchauffeurs die op zoek zijn naar een goede en veilige plek om te 
overnachten. Wel worden de ontwikkelingen bij gemeenten rondom Rotterdam in de gaten 
gehouden. Daar wordt lang verblijf buiten de beveiligde parkeerplaatsen steeds meer aan banden 
gelegd. Omliggende gemeenten zijn alert voor het waterbedeffect, waarbij chauffeurs vanuit het 
havengebied steeds verder gaan uitwijken om op bedrijfsterreinen met elkaar het weekend door te 

brengen zonder goede voorzieningen als sanitair. 
 
Op dit moment zijn er geen specifieke truckparkings binnen het gebied van de Logistieke Hotspot 
A12 Corridor, anders dan kleinschalige terreinen waar vrachtwagenchauffeurs hun vrachtauto’s 
kunnen parkeren terwijl zij zelf thuis verblijven. 

Knelpunt(en) 

1. Van oudsher was Klappolder een terrein waar Royal Flora Holland en The Greenery het overgrote 
deel van de gronden en gebouwen in eigendom/beheer had. Deze bedrijven hadden hun 
terreinen heel open ingericht, waardoor ‘de buren’ voor het stallen van voertuigen en pauzeren 

van chauffeurs alle ruimte hadden. Inmiddels zijn deze bedrijven verdwenen van Klappolder en 
vindt herontwikkeling plaats. In deze herontwikkeling wordt zichtbaar dat de nieuwe 
ontwikkelaars en huurders hun terreinen afschermen van ‘de buren’ middels hekwerken. 
Hierdoor verdwijnt de ruimte voor wachtende en pauzerende vrachtwagens. 

2. Er is op dit moment geen geëxploiteerde parkeervoorziening in de Logistieke Hotspot A12 
Corridor waar veilig kan worden overnacht met bijvoorbeeld sanitaire voorzieningen en 
beveiliging. 

3. In de ontwikkeling van nieuwe terreinen wordt op dit moment slechts rekening gehouden met 
voldoende ruimte voor stalling van vrachtwagens en het parkeren van wachtende vrachtwagens 
op eigen terrein. Er worden geen gezamenlijke voorzieningen voorzien voor zowel stalling en 
kort parkeren als voor overnachten. 

Oplossingsrichtingen 

Voor de in deze factsheet omschreven knelpunten zijn onderstaande oplossingsrichtingen 
opgesteld. 
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Knelpuntnummer 

 
1. Gebrek aan parkeer- en stallingsruimte vrachtwagens 

Klappolder. 
 

 

Beschrijving 
 

Een gezamenlijke voorziening die overdag gebruikt kan worden door 
wachtende en pauzerende chauffeurs en ’s nachts en in het weekend 
gebruikt kan worden voor stalling is een goede oplossing. De VVE van 
Klappolder en een nieuwe eigenaar van het Greenery terrein zouden 

hier samen in op moeten trekken. Gemeente en Waterschap moet 
samen met deze partijen aan de slag om deze (of een andere) locatie 
mogelijk te maken. Op die manier ontstaat een veiliger terrein met 
een opgeruimde uitstraling, wat goed is voor toekomstige 
investeerders en het comfort voor chauffeurs. 

 

 

Oplossend 
vermogen 
 

Groot: De realisatie van een vrachtwagenparkeerterrein op 

Klappolder lost een acuut probleem eenvoudig op. 

 
Kosten 
 

Gemiddeld: Op de locatie die is voorzien voor de parkeervoorziening 
zijn wel de nodige aanpassingen nodig. Zo moet een watergang 
worden overkluist. De infrastructurele aanpassingen zijn echter niet 
van dien aard dat echt hoge kosten te verwachten zijn. 

 
 

Doorlooptijd 
 

Gemiddeld. De truckparking zoals deze nu is voorzien is 
geprojecteerd in een gebied wat nu is bestemd als ‘groen’. Hier zal 
dus een RO procedure voor doorlopen moeten worden. Ook zal het 
ontwerp vergund moeten worden door het Waterschap. De 
doorlooptijd kan worden beperkt door een andere locatie te zoeken 

binnen het terrein waar geen aanpassing noodzakelijk is. 
 

 

Inpassing 
 

Eenvoudig. De gronden zijn beschikbaar en de wil is er. Inpassing is 
voornamelijk een zaak van goede onderlinge afspraken maken. 
  

Prioritering Hoog. De herontwikkeling van Klappolder gaat door. Nieuwe 
bedrijven komen en trekken extra verkeer aan. Daarnaast worden er 

nu plannen gemaakt voor het voormalige Greenery terrein. Het is nu 
dus hét moment om keuzes te maken voordat deze worden 
geblokkeerd door nieuwe ontwikkelingen. 
 

 

Koppelkans 
 
 
 

Ja. De nieuwe eigenaar van Klappolder start met het uitwerken van 
zijn plannen. Hierin direct een goede stallingsvoorziening opnemen 

vergroot de kans op succes. 
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Knelpuntnummer 
 

2. Gebrek aan overnachtingsvoorzieningen  

Beschrijving 
 

Er is op dit moment een commerciële partij die bezig is met de 

ontwikkeling van plannen voor een beveiligde parkeerplaats met 
voorzieningen. De beoogde locatie van deze parkeerplaats is ter 
hoogte van de aansluiting van de A12 en de Moordrechtboog. 

 
De komst van een dergelijke voorziening draagt bij aan versterking 
van de Logistieke Hotspot A12 Corridor. Echter is de vraag in 
hoeverre een dergelijke voorziening zonder steun vanuit de overheid 
kan. Vast staat dat een ontwikkelaar medewerking zal moeten krijgen 

van de overheden waar het gaat om RO procedures. Daarnaast is in 
Venlo vastgesteld dat het volledig commercieel uitbuiten van een 
dergelijk terrein nauwelijks haalbaar is. Uiteindelijk hebben de 
betrokken overheden daar de terreinen gekocht die vervolgens 
worden verpacht aan de exploitant. 
 

 

Oplossend 
vermogen 
 

Gemiddeld. Er is op dit moment nog geen probleem met overlast van 
overnachtende chauffeurs. Er wordt echter niet uitgesloten dat dit 
probleem volgt. Daarnaast is de aanwezigheid van een degelijke 

voorziening ook een belangrijke boost voor het aanzien van de 
Logistieke Hotspot A12 Corridor. 
 

 

Kosten 
 

Gemiddeld. De kosten zijn initieel behoorlijk hoog. Een dergelijk 

terrein moet immers aangelegd worden. Een belangrijk deel van de 
kosten moet echter via de exploitatie terug kunnen worden verdiend.  
  

Doorlooptijd 
 

Gemiddeld. De truckparking zoals deze nu is voorzien is 
geprojecteerd in een gebied wat nu is bestemd als ‘agrarisch’. Hier 
zal dus een RO procedure voor doorlopen moeten worden. 
  

Inpassing 
 

Eenvoudig. Het gebied waar de truckparking is voorzien is op dit 
moment een grasveld. Een bewaakte truckparking is na aankoop en 
het doorlopen van de benodigde procedures goed in te passen. 
  

Prioritering 
 

Hoog. Betreft een eenvoudige maatregel die op korte termijn kan 
bijdragen aan de versterking van het imago van de Logistieke Hotspot 

A12 Corridor.  
Koppelkans 
 

Nee. De realisatie van een dergelijk terrein moet worden gezien als 
op zichzelf staand project. 
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Knelpuntnummer 
 

3. Gebrek aan visie op truckparkeren  

Beschrijving 
 

Het gemeentelijke beleid richt zich op dit moment met name op het 

bieden van een parkeerplaats aan chauffeurs die hun voertuig mee 
naar huis nemen en het verplichten van voldoende ruimte op nieuw 
en her te ontwikkelen bedrijfskavels. Door te werken aan een 
overkoepelende visie op truckparkeren kan een hoogwaardig 
truckparkeerbeleid worden gemaakt wat kan leiden tot: 
• Meer uitgeefbare grond. Door de inzet van gemeenschappelijke 

terreinen kunnen eigen terreinen wellicht kleiner worden; 

• Meer samenwerking tussen ‘buren’. Terreinen die ’s nachts 
leegstaan kunnen worden gebruikt voor het stallen van 
vrachtwagens van ‘de buren’. Hier ligt ook een grote kans voor 
de parkmanagement organisaties. Zij kunnen vraag en aanbod 
bij elkaar brengen; 

• Een wijziging in voorwaarden aan een ontwikkeling. Nu worden 
door overheden vaak grote terreinen geëist om vrachtverkeer bij 

nieuwe ontwikkelingen op eigen terrein af te kunnen wikkelen 
(stallen, wachten etc.). Een alternatieve benadering kan zijn om 

een groot centraal parkeerterrein te maken waarvan alle trucks 
op een nieuw bedrijfsterrein gebruik kunnen maken. Dit maakt 
het potentieel ook interessant om tot realisatie van voorzieningen 
/ exploitatie als truckparking over te gaan. Een centrale 

organisatie op een terrein is wel noodzaak voor succes. 
• Een beter imago voor de Logistieke Hotspot A12 Corridor. Een 

gebied waar chauffeurs hun trucks makkelijk en veilig kunnen 
parkeren is een gebied waar chauffeurs graag komen.  

 

 

Oplossend 
vermogen 
 

Groot. Met een toenemende logistieke bedrijvigheid wordt de vraag 
naar meer parkeerruimte ook groter. 

 
Kosten 
 

Laag. Zowel het maken van beleid als het inregelen van het 
truckparkeren is laag in kosten. Het gaat met name om anders 
denken en handelen. 
  

Doorlooptijd 
 

Gemiddeld. Er dient een beleid gemaakt te worden en er dienen 

afspraken gemaakt te worden tussen bedrijven. Mogelijk dat 
bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen garanties willen voor het 
gebruik van elkaars terrein. 
 

 

Inpassing 
 

Eenvoudig. De ruimte is er vaak al. Het gaat alleen om het anders 
benaderen van eigendommen. 
  

Prioritering 
 

Hoog. Een dergelijke maatregel is eenvoudig te implementeren en 
het leidt tot een positieve boost voor het imago van de Logistieke 
Hotspot A12 Corridor.  

Koppelkans Nee. Dit betreft een andere manier van denken, niet een project wat 
gebruik kan maken van concrete andere projecten op dit moment. 

 
 
 


