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Toekomstvisie Hazerswoude-Dorp 
    

1. Inleiding 

 

Sinds 2013 is Hazerwoude-Dorp, net als de overige dorpen van het voormalige Rijnwoude, 

samengevoegd met de gemeente Alphen aan den Rijn. Sedert 2015 functioneert het 

Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp. Het dorpsoverleg (DO) wil ervoor zorgen dat het geluid 

van de bewoners en bedrijven in Hazerswoude-Dorp luid en duidelijk blijft klinken in het grote 

Alphen aan den Rijn. Het DO heeft maandelijks op ambtelijk niveau overleg met de 

gebiedsadviseurs van de gemeente. Daarbij worden de diverse projecten die (gaan) spelen 

binnen het dorp besproken en afspraken gemaakt over de betrokkenheid van de inwoners 

van het dorp. Periodiek (1-2 x per jaar) vindt overleg met de betrokken wethouder(s) plaats. 

 

Eind 2016 heeft het DO een uitgebreide enquête gehouden onder alle inwoners van het 

dorp. Bijna 550 inwoners hebben deze enquête ingevuld en teruggezonden. Eind februari 

2017 is de eindrapportage van de enquête besproken met de inwoners. Op basis van deze 

enquête en van verdergaande gesprekken met diverse groepen en bedrijven in ons dorp 

heeft het DO deze toekomstvisie opgesteld. Op 25 januari 2018 heeft het DO een ontwerp 

van de toekomstvisie besproken met de bewoners van het dorp. Kritische opmerkingen zijn 

gemaakt over de toonzetting (moet scherper en concreter) en over een aantal onderdelen 

(m.n. verkeer) van de toekomstvisie. Dit heeft geleid tot een aantal wijzigingen. 

 

De toekomstvisie is bedoeld als input voor de gemeenteraad en het college van B&W bij het 

opstellen van wijkplannen. De toekomstvisie is als volgt opgebouwd. In een paragraaf 

Algemeen wordt een aantal algemene onderwerpen behandeld. Na deze paragraaf zullen de 

belangrijkste in het dorp levende onderwerpen aan de orde komen. Een paragraaf zal zo 

veel mogelijk worden afgesloten met suggesties voor concrete maatregelen om genoemde 

problemen op te lossen. Vanzelfsprekend is het DO bereid mee te denken en mee te werken 

aan de uitwerking van de diverse projecten. 

 

2. Algemeen 

 

Hazerswoude-Dorp heeft tussen de 5.500 - 6.000 inwoners. Het inwonertal is in 2017 

gestegen tot 5.808. Het dorp is gelegen in het Groene Hart met korte verbindingen naar het 

Bentwoud en een aantal grote steden, zoals Leiden, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. 

Qua oppervlakte is het dorp verreweg de grootste kern (bijna 3.000 ha) van Alphen aan den 

Rijn. Veel inwoners zijn werkzaam (geweest) in de omringende steden, in de boomkwekerij 

en in de landbouw (akkerbouw en melkveehouderij) in het dorp. Het dorp is gelegen midden 

in het Groene Hart en heeft een uitgesproken landelijk karakter. Dit landelijke karakter en de 

ligging te midden van een aantal grote steden wordt door velen in het dorp zeer 

gewaardeerd.  

In het dorp is sprake van een hechte sociale gemeenschap. Driekwart van de respondenten 

van de enquête woont al langer dan 20 jaar in het dorp. In het dorp zijn veel vrijwilligers 

bezig met activiteiten, zoals de Jaarmarkt, Huttenbouw, Happen en Stappen, en in vele 

verenigingen, zoals het zwembad De Hazelaar. Ook de rol van de kerken hierbij mag niet 

vergeten worden. 
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2.1 Afstand burger - bestuur 

 

Sinds de samenvoeging is de afstand tussen burger en bestuur vergroot en voelen de 

burgers zich steeds minder betrokken bij het gemeentebestuur. De communicatie met de 

gemeente verloopt in een aantal gevallen moeizaam. Besluitvorming die van groot belang is 

voor het dorp, zoals de discussie over verkeer, vindt helaas niet altijd plaats op basis van 

gedegen onafhankelijk onderzoek en goed overleg met de bewoners.  

Bij de uitvoering van infrastructurele werken worden de burgers weliswaar betrokken, maar 

de uitvoering zelf loopt geregeld uit de hand: Gerelaan en nu weer bij de Ridder van 

Montfortlaan. Daardoor duurt de overlast voor de betrokken burgers te lang. Er zijn sterke 

twijfels over de professionaliteit bij het toezicht op de uitvoering van de projecten.  

 

a. De gemeente moet informatie die van belang is voor het dorp, actief communiceren 

in media die door alle dorpelingen worden gebruikt of gelezen, zoals  de Groene 

Hart Koerier. 

b. Bij de uitvoering van toekomstige infrastructurele projecten (Plan Zuid/Dorpsstraat 

west) moet duidelijker richting burgers worden gecommuniceerd over de aanpak en 

termijnen en zal toezicht daarop moeten worden gehouden. 

c. Het DO zal actiever richting politiek gaan optreden, o.a. door regelmatig met 

raadsleden uit ons dorp in gesprek te gaan. 

 

2.2 Uitstraling van het dorp 

 

De uitstraling van het dorp baart zorgen. Dit wordt in de hand gewerkt door het drukke 

(vracht)verkeer in en om het dorp, het matige onderhoud van het openbaar groen, het 

ontbreken van een gezellig dorpshart en een slecht ingerichte parkeerplaats aan de 

Gemeneweg (met op dit moment een aantal bouwcontainers).  

 

a. Het DO vindt dat het groene karakter en de nabijheid van het Bentwoud meer accent 

moet krijgen. Daardoor wordt het dorp aantrekkelijker voor jonge gezinnen en  voor 

toeristen. 

 

 

3.   Infrastructuur in en rond Hazerswoude-Dorp 

 

Het wegennet in en rond het dorp is, zoals blijkt uit de enquête, een zeer belangrijk thema. 

Hierbij doet zich een drietal met elkaar samenhangende problemen voor.  

Het eerste probleem is grote aantal voertuigen dat over de N209 (Gemeneweg) door 

Hazerswoude-Dorp gaat, waarvan het grootste gedeelte doorgaand verkeer is tussen de A12 

/ Zoetermeer en de N11. De drukke N209 doorsnijdt het dorp, waardoor het dorp in twee 

delen uiteenvalt: een westelijke en een oostelijke kant. Het oostelijk en westelijk deel 

behoren onlosmakelijk bij elkaar. De meeste bewoners wonen in het westelijk deel van het 

dorp, maar de meeste winkels en scholen bevinden zich in het oostelijk deel.  

Het tweede probleem zijn de aansluitingen van het dorp op de N209. De dorpshelften zijn 

slechts op enkele plekken aangesloten op de N209, waardoor het dorp slecht bereikbaar is 

voor hulpdiensten, zoals politie, brandweer en ambulance. De westelijke kant is alleen via de 

Dorpsstraat op de N209 aangesloten.  
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Het derde probleem is de slechte staat van de Dorpsstraat en vormt daardoor een gevaar 

voor de veiligheid van de diverse verkeersdeelnemers, met name wandelaars (met rollator), 

fietsers (scholieren), rolstoelhouders en scootmobielen. 

 

3.1 Verkeersproblematiek Kruispunt 

  

Voor de doorstroming van de N209 heeft de provincie een voorstel gemaakt in samenhang 

met de aanleg van de “Verlengde Bentwoudlaan”. De realisatie van deze nieuwe weg zal het 

verkeersaanbod op de N209 door Hazerswoude-Dorp vergroten. Het voorstel van de 

provincie zal wat betreft de doorstroming resulteren in tenminste het handhaven van de 

huidige situatie. De maatregelen zullen alleen de verwachte toename van het verkeer 

neutraliseren. Het zal verder weinig verbetering geven aan de verkeersdruk op de 

Dorpsstraat en de leefbaarheid aldaar. Onlangs heeft de provincie besloten dit voorstel op te 

schorten en nader onderzoek te verrichten. 

Een effectieve oplossing die tevens op zeer grote consensus van de bewoners kan rekenen, 

is de aanleg van een tunnel. Over de aard, omvang en kosten van een tunnel bestaat al lang 

veel discussie. Het DO is van mening dat er een snelle en veilige oplossing moet komen 

voor het Kruispunt. 

Een andere oplossingsrichting is om het doorgaande verkeer weg te leiden van de N209 

door andere wegen aantrekkelijker te maken voor het doorgaande noord-zuid verkeer. 

Hierbij moet ervoor gewaakt worden dat dit niet leidt tot meer sluipverkeer op de landwegen 

in het buitengebied van Hazerswoude-Dorp. Deze wegen lijden nu al onder het sluipverkeer, 

met name tijdens de spitsuren. Deze wegen zijn niet geschikt voor dit type verkeer. Ze zijn 

vaak te smal en hebben geen aparte fiets- en voetpaden waardoor erg verschillend verkeer 

zich moet mengen: voetgangers, fietsers, sluipverkeer en landbouwverkeer. Dit doet zich 

o.a. voor op de Bentweg.  

 

a. Er dient in 2018 een onafhankelijk onderzoek plaats te vinden naar de aard en 

omvang van het huidige en in de nabije toekomst te verwachten verkeersaanbod op 

de N209. 

b. Op basis van dit onderzoek dient in 2019 besluitvorming plaats te vinden om het dorp 

te verlossen van de overlast van het doorgaande verkeer. 

 

3.2 Aansluitingen van het dorp op N209 

 

Of de tunnel wel of niet gerealiseerd wordt of dat er ontmoedigende maatregelen voor de 

N209 genomen worden, laat onverlet dat het tweede probleem - een goede ontsluiting van 

het dorp - nu al voor een groot deel aangepakt kan worden. De extra ontsluitingen van de 

N209 met west en oost zullen het probleem van het doorgaande verkeer op de N209 niet 

oplossen, maar wel de bereikbaarheid van het dorp zelf vergroten en de belasting op de 

Dorpsstraat verminderen. Niet al het lokale verkeer hoeft dan via het kruispunt N209 / 

Dorpsstraat het dorp in en uit. 

Ten zuiden van het dorp is een rotonde (Weidelanden) gerealiseerd welke de mogelijkheid 

biedt om het westelijke gedeelte van het dorp aan de zuidkant op meerdere plekken een 

aansluiting te bieden op de N209. Vanaf de rotonde Weidelanden is een doorsteek naar de 

Middelweg en Voorweg ook een te onderzoeken mogelijkheid voor een verbinding met oost 

en de N209. Hierdoor zal de druk op de Dorpsstraat significant afnemen.  
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Via een eventueel te realiseren (dubbele) rotonde aan de noordkant van het dorp kan een 

extra verbinding gerealiseerd worden tussen de N209 en het oostelijk gedeelte van het dorp 

welke de oostkant van de Dorpsstraat ontlast. Sowieso is een noordelijke rotonde nodig om 

de bestaande rechtstreekse onveilige uitgangen van de Burgemeester Warnaarkade en de 

Katjesweg op de N209 te vervangen door een parallelweg die beide verbindt en via een 

rotonde aansluit op de N209. De bestaande uitgangen voldoen niet meer aan de eisen die 

gesteld worden aan een veilige ontsluiting. Of er vanaf deze rotonde ook de extra oostelijke 

aansluiting komt, moet nader onderzocht worden in combinatie met de andere ontsluitingen.  

De extra ontsluitingen zullen in overleg met de bewoners zorgvuldig ingepast moeten worden 

in de bestaande situatie en zo min mogelijk ten koste mogen gaan van het veenweidegebied. 

De Dorpsstraat west en oost van het kruispunt zelf kan door de verminderde verkeerdruk 

aangenamer ingericht worden met meer ruimte voor voetgangers en fietsers.  

De beide rotondes zouden zodanig ten opzichte van elkaar en het dorp gepositioneerd 

moeten worden dat ze een eventuele aanleg van een tunnel niet in de weg staan, mocht de 

aanleg hiervan aan de orde zijn. Sterker nog, beide rotondes zullen dan nodig zijn voor de 

afwikkeling van het lokale verkeer van en naar de tunnel. Andere oplossingen om de noord-

zuid doorstroming te verbeteren mogen niet ten koste gaan van de bereikbaarheid van het 

dorp.  

 

a. In 2018 moet het onderzoek naar de diverse mogelijkheden van aansluitingen op de 

N209 zijn afgerond. 

b. In 2019 wordt dan een aanvang gemaakt met de aanleg van deze aansluitingen. 

  

3.3 Dorpsstraat en overig verkeer 

De conditie van de Dorpsstraat, zowel in westelijke als oostelijke richting, is als zeer 

deplorabel te beschouwen. Door het intensieve gebruik van de Dorpsstraat door de diverse 

verkeersdeelnemers draagt de straat niet meer bij aan het dorpse karakter. Als gevolg van 

het zware (landbouw)verkeer treden verzakkingen (scheef- of losliggende stenen) in het 

wegdek op. Het hoogteverschil tussen trottoir en weg is niet meer duidelijk. De stoepen zijn 

verzakt en niet breed genoeg. Dit levert risico's op voor ouderen die veelal afhankelijk zijn 

van de lokale winkelvoorzieningen. Daarnaast leiden de voorrangsregeling bij de kruisingen 

van de Dorpsstraat met de zijwegen alsmede het gebrek aan handhaving van de 30 km tot 

gevaarlijke situaties. Er zijn twijfels of de luchtkwaliteit in de Dorpsstraat nog wel voldoet aan 

de daarvoor geldende luchtnormen. 

Het verminderen van het autogebruik in en om het dorp kan worden gestimuleerd door een 

goed net van openbaar vervoer. Geconstateerd kan echter worden dat het openbaar vervoer 

ernstig tekort schiet. Zo zijn er geen rechtstreekse buslijnen vanuit het dorp naar Den Haag. 

Ziekenhuizen zijn moeilijk bereikbaar vanuit het dorp. De rechtstreekse lijn naar Leiden houdt 

na 22.00 uur op. Het tekortschieten van het openbaar vervoer heeft met name 

consequenties voor de jongeren die nog geen auto mogen rijden en voor ouderen die dat 

niet meer kunnen.  

 

a. De Dorpsstraat moet zodanig ingericht worden dat deze geschikt is voor met name 

het langzame verkeer: wandelaars (met rollator), fietsers (scholieren), rolstoelhouders 

en scootmobielen. 

b. Een verbod op zwaar (vracht)verkeer in de Dorpsstraat moet ingevoerd worden met 

eventueel een ontheffingsmogelijkheid voor plaatselijk en tijdelijk agrarisch verkeer. 
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c. Voor auto's kan een éénrichtingverkeer in de Dorpsstraat worden ingevoerd, wanneer 

de in par. 3.2.genoemde ontsluitingen zijn gerealiseerd.  

d. Voor de kruisingen van de Dorpsstraat met de zijwegen en de handhaving van de 30 

km zullen andersoortige maatregelen getroffen moeten worden. Dit kan al op korte 

termijn bij de renovatie van de Dorpsstraat-west. Dit geldt ook voor de kruising van de 

Oude Gemeneweg en de Dorpsstraat. 

e. De fietspaden voor (schoolgaande) fietsers moeten gescreend worden op gevaarlijke 

situaties, zoals bij de kruising Voorweg/Middelweg. De mogelijkheid van een fietspad 

tussen de Westzijdeweg en het Molenslootpad moet onderzocht worden. Ook bij de 

uitvoering van reconstructies van wegen moet een veilige fietsroute voor scholieren 

gewaarborgd zijn. 

f. De luchtkwaliteit in de Dorpsstraat moet binnen een jaar worden onderzocht. 

g. Er moet gezocht worden naar andere mogelijkheden van openbaar vervoer om de 

geconstateerde tekorten op te heffen. 

 

4. Zorg- en welzijnsvoorzieningen in Hazerswoude-Dorp  

 

In het dorp bestaat, zoals blijkt uit de enquête, grote tevredenheid over de aanwezigheid van 

zorgvoorzieningen voor jong en oud. Zo is er een gezondheidscentrum met daarin (een 

samenwerking van) huisartsen, fysiotherapeuten, apotheek, consultatiebureau en het 

Centrum voor Jeugd en Gezin. Daarnaast is er een zorg/verpleegcentrum: Driehof. 

 

Ouderen 

 

Gezien het feit dat er in Hazerswoude-Dorp sprake is van behoorlijke vergrijzing (grijze druk), 

is het belangrijk voorzieningen voor ouderen extra veel aandacht te geven. Wij vinden het 

belangrijk dat onze ouderen zo lang als mogelijk, zelfstandig, thuis kunnen blijven wonen. 

Daartoe zullen bestaande voorzieningen moeten worden behouden en zal een aantal nieuwe 

voorzieningen/diensten worden aangeboden.  

 

a. De huidige kwaliteit/kwantiteit van zorgvoorzieningen, zoals huisarts/fysio/ 

ouderenzorg/wijkverpleging/thuiszorg blijft minimaal behouden op het huidige niveau. 

b. De Driehof blijft behouden als zorg/verpleegcentrum. 

c. Rond de Driehof komen (aanleun) woningen waarbij men zo nodig gebruik kan 

maken van de diensten en het personeel van de Driehof. Hierbij kan gedacht worden 

aan maaltijden en klussen.  

d. Jaarlijkse welzijnsbezoeken bij mensen, ouder dan 75 jaar en evt. anderen die 

waarschijnlijk ondersteuning nodig hebben, kunnen een goed beeld geven van de 

behoeften van deze groep, bijvoorbeeld een buurtbus of laagdrempelige sociale en 

sportieve activiteiten. De welzijnsbezoeken moeten terugkomen. 

e. De mogelijkheden van een maaltijdvoorziening in De Juffrouw voor arme en eenzame 

dorpsbewoners moet nader onderzocht worden. 
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Kinderen/Jongeren 

Jongeren hebben de toekomst, maar……dan is het wel heel belangrijk dat ze in het heden 

goed en prettig kunnen functioneren. In Hazerswoude-Dorp woont een gemiddeld aantal 

kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. Voor een evenwichtige opbouw van de bevolking is het 

belangrijk dat er voldoende voorzieningen voor de jongeren zijn. 

Op dit moment zijn er drie basisscholen in het dorp die alle drie te kampen hebben met een 

dalend aantal leerlingen. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de kwaliteit van het 

onderwijs.  

Afgezien van de onlangs geopende speeltuin aan het Hobbemaplein en een enkele kleine, 

nieuwe speeltuin is de kwaliteit van de speeltuinen slecht of alleen geschikt voor kinderen 

van 0 - 6 jaar.   

 

a. Het is van groot belang dat er dicht in de buurt expertise en ondersteuning aanwezig 

is rondom gezondheid en opvoeding van kinderen en jongeren. Hierbij kan gedacht 

worden aan het Centrum voor Jeugd en Gezin en het consultatiebureau in het dorp. 

b. Onderzocht moet worden in hoeverre de drie basisscholen kunnen samenwerken om 

te komen tot een Brede School waarbij mogelijk ook de bibliotheek, peuterspeelzaal 

en kinderopvang kunnen worden betrokken. Dit alles op een zodanige wijze dat de 

jongeren ook na schooltijd optimaal gebruik kunnen maken van de aanwezige 

sportaccommodaties. 

c. De kwaliteit van een aantal speeltuinen in het dorp moet worden verbeterd, waarbij 

tevens voor de kinderen van 8 - 15 jaar voorzieningen  worden getroffen. 

d. Het creëren van een ruimte voor jongeren tussen 12 - 18 jaar is van belang. Deze 

ruimte zou tevens door andere doelgroepen gebruikt kunnen worden. Gedacht wordt 

aan activiteiten voor volwassenen en ouderen, zoals film, dans, muziek, creativiteit, 

etc. Een jeugdwerker is hierbij van essentieel belang. 

e. Sportvoorzieningen, zoals het zwembad De Hazelaar, zijn van groot belang voor het 

dorp en worden zeer gewaardeerd. Veel verenigingen hebben te maken met een 

dalend ledental (door o.a. vergrijzing). Samenwerking tussen de verenigingen zal 

gestimuleerd moeten worden.  

 

Volwassenen  

De voormalige Michaelsschool, waarin thans o.a. het buurtcentrum De Juffrouw en de 

bibliotheek gevestigd zijn, is een prachtig gemeentelijk monument met een belangrijke 

sociale functie binnen het dorp.  Een ontmoetingsruimte, zoals De Juffrouw, is een 

belangrijke verbindende en faciliterende voorziening voor volwassenen in ons dorp. Afgezien 

van een noodzakelijke gemeentelijke subsidie voor het onderhoud van het gebouw, kan 

gekeken worden naar een bredere bestemming van het gebouw, zodat het gebouw 

exploitabel blijft.  

 

5. Winkelvoorzieningen in Hazerswoude-Dorp 

 
De middenstand in ons dorp kan alleen blijven bestaan als de inwoners van Hazerswoude- 

Dorp het aantrekkelijk vinden om binnen het dorp hun boodschappen te blijven doen. Bijna 

75% van de inwoners doet de dagelijkse boodschappen in het dorp. Op het Ambachtsplein 

en Raadhuisplein, maar ook in de Dorpsstraat staan echter winkelpanden al geruime tijd 

leeg. Deze leegstand geeft de kern van het dorp een armoedige uitstraling en maakt 
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winkelen niet aantrekkelijk. De winkeliers, verenigd in de MICO, zijn best bereid om de 

handen uit de mouwen te steken, maar verwachten ook het een en ander van de gemeente. 

 

a. Voor leegstaande panden zal op een creatieve manier een oplossing gevonden 

moeten worden. De gemeente kan hierin de regie nemen. Een diversiteit aan 

activiteiten in deze panden zal de leefbaarheid alleen maar versterken. 

b. Door een verbinding te maken tussen de winkels aan de Gemeneweg en het 

Ambachtsplein zal er een meerwaarde ontstaan tussen beide winkelgebieden. 

c. Het voortbestaan van de supermarkt in het dorp is mede afhankelijk van een goede 

bereikbaarheid voor zowel voetgangers en fietsers als auto`s.  

d. Een aantrekkelijk straatprofiel voor fietsers en wandelaars bij de renovatie van de 

Dorpstraat en de verbetering van het kruispunt kan bevorderlijk zijn voor het 

winkelgebied in het dorp. 

e. Planten en bloembakken aan de gevels in het winkelgebied geven het winkelgebied 

een vriendelijker uitstraling. 

f. Winkeliers en verenigingen organiseren veel evenementen in het dorp. De 

vergunningen voor deze veelal jaarlijks terugkerende evenementen kunnen efficiënter 

verleend worden. 

 

 

6. Wonen in Hazerswoude-Dorp 

 

In de enquête kwam duidelijk naar voren dat er aandacht geschonken moet worden aan het 

aantrekkelijk maken van wonen in het dorp voor ouderen en voor starters/jonge gezinnen. 

De indruk bestaat dat met name jonge gezinnen weggaan naar andere gemeenten vanwege 

het ontbreken van geschikte woonruimte.  Van belang is dus dat er vooral voor deze 

doelgroepen gebouwd gaat worden. Uit berekeningen naar de woningbouwbehoefte blijkt dat 

er tot 2025 behoefte is aan 300 extra nieuwbouwwoningen. 

 

a. Er moeten tot 2025 ca. 160 woningen/appartementen voor ouderen gebouwd 

worden, waarbij ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.  

b. Er moeten tot 2025 ca. 140 woningen voor gezinnen gebouwd worden. 

c. De nieuwbouw voor ouderen en gezinnen zal altijd binnen de contouren van de 

bebouwde kom moeten plaatsvinden ter bescherming van het Groene Hart. 

Nieuwbouw mag niet hoger zijn dan twee lagen om zo het landelijke dorpse karakter 

overeind te houden.  

d. In het dorp zijn voldoende bouwplekken aanwezig waar binnen het dorp en zonder 

aantasting van het Groene Hart woningen gebouwd kunnen worden. Hierbij kan 

gedacht worden aan de oude brandweerkazerne en het voormalige bedrijfsterrein 

van Windhorst.  

 

 

7. Groen en Duurzaam 

 

Hazerswoude-Dorp vormt een mooie uitvalsbasis voor wandel- en fietstochten. De 

realisering van het Bentwoud biedt verschillende nieuwe mogelijkheden. Dit aantrekkelijker 

wordend natuurgebied zal meer mensen gaan trekken. Het dorp kan het centrum worden 

van de ontwikkelingen die met het Bentwoud gepaard gaan: begin- en eindpunt van 
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wandelingen, fietstours en allerlei andere arrangementen. Het gaat nu vooral nog een 

dagrecreatieve bestemming, maar met de omgeving meegerekend (denk aan Avifauna, 

Archeon en het boomkwekerijmuseum Boskoop) zal verblijfsrecreatie (B&B, hotel) mogelijk 

zijn. 

  

De Rijksoverheid wil in 2050 geen uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2. In het 

Energieakkoord staat hoe de overheid zorgt dat de hoeveelheid duurzame energie in 

Nederland 16% is in 2023. Ook voor Hazerswoude-Dorp zal er een energietransitie moeten 

plaatsvinden. Zowel de landelijke overheid als de gemeente Alphen aan den Rijn hebben tal 

van initiatieven en stimuleringsgelden om dit proces te versnellen. Zo kan een particulier de 

BTW op zonnepanelen terugvragen bij de belastingdienst. In en rondom Hazerswoude-Dorp 

liggen diverse concrete mogelijkheden om het totale energieverbruik te verduurzamen. Er 

zijn initiatieven voor zonneakkers, zonnepanelen op stallen en andere grote gebouwen. Maar 

ook het ten westen plan Zuid geplande warmtenetwerk vanuit Rotterdam via Bleiswijk 

richting Leiden zou een warmtebron voor het dorp kunnen worden. Het oprichten van een 

energie-coöperatie zou de belangen en de invloed van bewoners kunnen dienen.  

 

Tevens zijn er in verschillende gemeenten initiatieven tot het aardgasvrij bouwen. In het 

kader van de nieuwbouwprojecten moet bezien worden in hoeverre dit soort initiatieven ook 

in het dorp perspectief biedt. 

 

a. Het Bentwoud kan het centrum worden van groen recreëren in het Groene Hart.  

b. Het DO gaat de komende tijd na of het oprichten van een energie-coöperatie binnen 

het dorp mogelijk is. 

c. In het kader van nieuwbouwprojecten moeten de mogelijkheden van aardgasvrij 

bouwen worden bezien.  
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