
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de bewoners van  

Onderwerp 

Groot onderhoud N207 tussen Gouwe Park en Eurotonde 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Gedeputeerde Staten 
 

Dienst Beheer Infrastructuur 

Contact 

De heer R. Verbunt  

zuidholland@pzh.nl 

 

Postadres Provinciehuis 

Postbus 90602 

2509 LP  Den Haag 

T 070 - 441 66 11 

www.zuid-holland.nl 

 
Datum 

27-09-2017 

Ons kenmerk 

PZH-2017-614151075 

 

Bezoekadres 

Zuid-Hollandplein 1 

2596 AW  Den Haag 

 

Tram 9 en bussen 18, 

22, 65 stoppen dichtbij 

het provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto’s is beperkt. 

 

 

 
 

De provincie Zuid-Holland voert tussen 10 en 18 oktober 2017 asfaltwerkzaamheden uit aan de 

N207 bij Gouda tussen de kruising bij Gouwe Park en de Eurotonde. De werkzaamheden worden 

in de nacht en in het weekend uitgevoerd. Alle verkeer wordt omgeleid.  

 

Groot onderhoud 

De werkzaamheden zijn onderdeel van het groot onderhoud aan de N207. Het asfalt van de 

hoofdrijbaan en het fietspad worden vernieuwd. Ter hoogte van Westergouwe komt er stil asfalt. 

Na het groot onderhoud ligt de weg er weer netjes en veilig bij voor de komende jaren.  

 

 

 

 

Rotonde ‘t Weegje 

Eurotonde 

Gouwe 

Park 



 

 

 

 

Ons kenmerk 

PZH-2017-614151075 

2/2 

Planning 

 In de nachten van 10 tot 14 oktober wordt er gewerkt aan het fietspad tussen de kruising 

bij Gouwe Park en de Eurotonde. Het fietspad is die nachten afgesloten van 21.00 uur tot 

05.00 uur. Overdag moeten fietsers rekening houden met een gefreesd wegdek. 

 Tussen vrijdag 13 oktober om 21.00 uur en maandag 16 oktober om 05.00 uur wordt er 

gewerkt aan de hoofdrijbaan vanaf de kruising bij Gouwe Park t/m de Eurotonde. De 

hoofdrijbaan is het hele weekend afgesloten voor verkeer. 

 In de nachten van 16 tot 18 oktober worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd. De 

hoofdrijbaan is dan van 21.00 uur tot 05.00 uur afgesloten.  

 

Omleidingen 

 Fietsers worden in de nachten van 10 tot 14 oktober vervoerd met een pendelbus. Er zijn 

drie haltes: bij de ingang van Gouwe Park, bij rotonde ‘t Weegje en bij de Eurotonde.  

 Tijdens de wegafsluitingen wordt verkeer vanuit Rotterdam richting Waddinxveen en 

Gouwe Park omgeleid via de A20, de A12 (afrit Gouda), de N452 en de N207 bij de 

Coenecoopbrug. 

 Verkeer richting Gouda en Westergouwe wordt omgeleid via de A12 (afrit Gouda), door 

Gouda en over het sluiseiland.  

 Westergouwe blijft te allen tijde bereikbaar vanuit Gouda via het sluiseiland. Verkeer wordt 

ter plaatse door verkeersregelaars of bebording begeleid.  

 

Geluidshinder 

De werkzaamheden kunnen geluidshinder veroorzaken. Het frezen van het bestaande asfalt maakt 

veel lawaai. Bij de asfalteringswerkzaamheden is het piepen van achteruitrijdende voertuigen 

lokaal hoorbaar. Ook overdag, wanneer de weg niet is afgesloten, zijn er werkzaamheden die 

geluidshinder kunnen veroorzaken. 

 

Werkzaamheden 

Bij het fietspad wordt het oude asfalt weggehaald door middel van frezen. Vervolgens komt er 

nieuw asfalt en wordt de wegmarkering aangebracht. Bij de hoofdrijbaan wordt het oude asfalt ook 

weggehaald door middel van frezen. Na het aanbrengen van het nieuwe asfalt wordt de 

wegmarkering aangebracht. Als onderdeel van het groot onderhoud zijn er begin 2018 ook nog 

werkzaamheden van de Eurotonde t/m het sluiseiland. Hier wordt onder andere een nieuwe, 

veiligere fietsroute aangelegd. U wordt t.z.t. over deze werkzaamheden geinformeerd. 

 

Meer informatie 

Voor dringende vragen over bereikbaarheid kunt u contact opnemen met de aannemer via  

06 – 519 103 41. Dit nummer is alleen bereikbaar tijdens de afsluitingen.  

Op www.zuid-holland.nl/n207Gouda vindt u de meest actuele planning. U kunt de werkzaamheden 

van de provincie volgen via Twitter via @verkeerZH. Wanneer u vragen heeft, dan kunt u contact 

opnemen met het Klant Contact Centrum via zuidholland@pzh.nl.  

 

Met vriendelijke groet,  

R. Verbunt   

Projectleider  

 

(N.B.: Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.) 

http://www.zuid-holland.nl/n207Gouda
mailto:zuidholland@pzh.nl

