PERSBERICHT
Zoetermeer, 30 juni 2011

Verbetering doorstroming goederenvervoer door
start aanleg verbindingsweg N209-N470
NIEUWS
Op 30 juni 2011 is door gedeputeerde mevrouw I. de Bondt, de plv. DG Mobiliteit van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu mevrouw M. Blom, de voorzitter GR Bleizo de heer E. van Vliet en wethouder van
Zoetermeer B. Emmens het eerste zand voor de nieuwe verbindingsweg N209-N470 gestort. De aanleg van
de weg betekent een verbetering van de afwikkeling van het goederenvervoer in de regio en is de start
van de wegontsluiting Bleizo waar in de toekomst een groot vervoersknooppunt komt. Naar verwachting
is de verbindingsweg begin 2014 klaar.
De verbindingsweg N209 – N470 sluit de bestaande Laan van Mathenesse in de gemeente Lansingerland vanaf de
Hoefweg (N209) via de Lansinghageweg aan op de Oostweg (N470) in de gemeente Zoetermeer. De weg ontsluit het
toekomstige bedrijvenpark Bleizo en zorgt bovendien voor een betere afwikkeling van het verkeer op de
Lansinghageweg. De weg is een alternatief voor het groeiende vrachtverkeer tussen de Greenports West- en
Oostland dat nu nog gebruik moet maken van de A12. De weg heeft een direct raakvlak met de stedenbouwkundige
ontwikkelingen van de gebiedsontwikkeling GR Bleizo en de vervoersknoop Bleizo.
Bleizo
Bleizo betreft de ontwikkeling van een gebied van negentig hectare tussen de kern Bleiswijk in de gemeente
Lansingerland en de oostelijke stadsrand van Zoetermeer. Bleizo krijgt ook een uniek vervoersknooppunt. Zo wordt er
hard gewerkt om een nieuw NS-station aan de spoorlijn Utrecht-Den Haag te realiseren. Het station koppelt de
spoorlijn aan de Verlengde Oosterheemlijn (verlenging RandstadRail 4) en de buslijn Zoetermeer - Rotterdam (ZoRo).
Verschillende routes waarborgen een goede aansluiting op de A12. De combinatie met een P+R zorgt voor minder
verkeer op de A12 naar Den Haag.
Noot voor de redactie
(niet voor publicatie)
Bijgevoegd is een foto van de zandstort voor de verbindingsweg N209-N470. Deze kan rechtenvrij worden
gepubliceerd met als bronvermelding Bleizo

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Evelien Winkel (06-51812411),
E-mail: communicatie@bleizo.nl
Internet: www.bleizo.nl
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