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Groot onderhoud N207 Waddinxveen-Boskoop

Beste inwoner van de provincie Zuid-Holland,

De provincie Zuid-Holland voert van zaterdag 4 september tot en met zondag 3 oktober groot
onderhoud uit aan de N207 tussen Waddinxveen en Boskoop. Hierdoor is de N207 tussen
tankstation TinQ in Waddinxveen en de tunnel in Boskoop vanaf zaterdag 4 september 06.00 uur
vier weken afgesloten. Door de werkzaamheden gaat de weg weer jaren mee en maken we de
weg veiliger.

Wat gaan we doen?
Tijdens de werkzaamheden maken we de weg op verschillende manieren veiliger:

- We asfalteren de hoofdrijbaan en het fietspad opnieuw.
- We vernieuwen de borden langs de N207.
- Buiten de bebouwde kom plaatsen we een nieuwe houten vangrail.
- B|j de inrit naar een camping langs de N207 komt het fietspad verder van de hoofdrijbaan

af te liggen zodat de inrit veiliger wordt.
- Bij parallelweg den Ham wordt een (lang) parkeerverbod ingesteld, de maximumsnelheid

wordt 30 km/u en in/uitrijden is in de toekomst niet meer vanaf beide kanten mogelijk.
- De invoegstrook vanuit Boskoop op de N207 wordt duidelijker aangegeven met borden

en markering op de weg.

Wat merkt u hiervan?
Aannemer Vermeulen Groep voert het groot onderhoud uit in opdracht van de provincie Zuid-
Holland. Zij werken elke dag van 06.00 uur tot 22.00 uur. De weg blijft ook 's nachts afgesloten.
Het kan zijn dat u tijdens de werktijden last heeft van geluid. we hopen op uw begrip.

Omleiding wegverkeer
Vanaf zaterdag 4 september 06.00 uur tot zondag 3 oktober 22.00 uur is de weg tussen de TinQ
in Waddinxveen en de tunnel in Boskoop afgesloten voor autoverkeer. De rest van de N207 blijft
open. Doorgaand autoverkeer wordt omgeleid via de A12, Ni 1, N20g en/of N455. In
Waddinxveen en Boskoop kan verkeer ook over de hefbruggen. De omleidingen staan langs de
weg aangegeven met gele borden.ffi
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Omleiding fietsverkeer
Fietsers en voetgangers kunnen langs de werkzaamheden. Soms moeten zij even wachten,
bijvoorbeeld omdat we aan het asfalteren ziin, We doen ons best om deze tijdelijke afsluitingen
zo kort mogelijk te laten duren. U kunt ook altijd langs de andere kant (westkant) van de Gouwe
fietsen.

Meer informatie
wlt u meer weten over de werkzaamheden? Kijk dan op de website: www.zuid_
holland.nl/n2OTGoudaBoskoop. De webpagina wordt komende tijd aangevuld met meer
informatie, zoals een uitgebreide omleidingskaart. Voor inhoudel'ijke vragen over de
werkzaamheden kunt u contact opnemen met het Contact Centrum. zil ztlnte bereiken per e-mail
via zuidholland@ozh.nl of telefonisch op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur via o1o 441
661 1.

Percoonlijk contact
Heeft u vragen over de werkzaamheden en wilt u graag persoonlijk contact? Laat dan uw
gegevens en telefoonnummer achter bij het Contact Centrum. We bellen u zo snel mogelijk terug.

Met vriendelijke groet,

Rens Verbunt
Projectleider groot onderhoud N207 Gouda_Boskoop


