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Water terug in de Rijnstraat via Waterwormwiel, 
(WRW)project. 

Uit allerlei onderzoeken blijkt dat een aantrekkelijke binnenstad een 
gemeente economische kracht geeft, niet alleen het winkelend publiek 
profiteert van een mooi centrum, ook de stad wordt meteen een stuk 
aantrekkelijker om in te wonen en te werken. 

Zelf ben ik tegen het terug brengen van de Rijn, nostalgie terug halen is 
niet in ieders belang, er zijn maar weinig lieden die hier baat bij hebben, 
de oude kademuren liggen nog onder de grond en als men deze weg 
haalt storten de huizen in, dus de Oude Rijn terug laten komen weegt 
niet op tegen de kosten van zo'n project en is dus niet te betalen vooral 
daar onze gemeente in de problemen zit i.v.m. de huidige financiële 
crisis! 

Mijn advies, een goot voor een groot gedeelte op of in de Rijnstraat, in en 
op het plein Meulmansweg komt een waterkolk die het water krijgt uit de 
haven via een (duiker) buis, hierin is geplaatst een glazenkoker van drie 
meter breed met een waterwormwiel de het water vier meter omhoog 
brengt, zeer attractief voor het winkelend publiek, en stort het terug in de 
goot, het water verdwijnt aan het eind van de straat in een rioolput hoek 
Wagenstraat, dit alles trapsgewijs. 

Ter hoogte van de Kruisstraat komt een kolk met een diepte van 90 cm 
gevuld met planten en vissen, en een brug (de Vischbrug), verder voor al 
de stegen een klein bruggetje. 



De beide kanten van de goot komen paaltjes te staan met een 
sierketting, wat meer groen en een mooie verlichting dan zal het in de 
Rijnstraat een lust zijn om te winkelen en als het laden en lossen een 
groot probleem wordt adviseer ik de gemeente om de goot zo te plaatsen 
dat er toch autoverkeer kan plaatsvinden van 06.00 tot 11.00 uur. 

Financieel : gemeente Woerden en vragen aan Rijk en Provincie deze 
hebben potjes hiervoor, maar wel vragen en van de BIZ belasting. 

Johan Arentshorst 
Raadslid Inwonersbelangen 
Gemeente Woerden 
arentw@hetnet.nl 
06 57613783 

2 


