
Geachte griffie, geachte raad, 
 
Op de valreep hierbij nog een inbreng van de bewoners van de Kromwijkerdijk voor 
de Verkeersvisie, die vanavond besproken gaat worden in de commissie Ruimte. 
 
Wij hebben via de provincie Utrecht kennis genomen van het feit dat de gemeente 
Woerden verzocht heeft om het geplande fietspad in het kader van het plan 
A12BRAVO3 niet aan te leggen op de geluidswal langs de Kromwijkerdijk (zie 
bijlage). 
 
Graag vernemen wij of u hiervan op de hoogte bent, en of dit past binnen het beleid 
dat momenteel qua mobiliteit gevoerd wordt (zie bijlage). 
 
Het niet aanleggen van dit fietspad heeft invloed op diverse punten in de aanpak, 
zoals het stimuleren van het fietsgebruik en het versterken van het recreatief netwerk 
inclusief de groen-blauwe structuur. 
 
In dat kader hebben wij nog een belangrijke vraag:  Wat is veranderd in het wegtrace 
van Bravo3, in het bijzonder in de omgeving van de turborotonde, waardoor het 
geplande fietspad ineens zou kunnen komen te vervallen? Verkeersveiligheid, zowel 
voor fietsers/auto’s op de Kromwijkerdijk als inzake de fietsersaansluiting op de 
rotonde, waren destijds doorslaggevende argumenten om dit fietspad aan te leggen 
(zie onderstaande tekst van de commissie Bravo3). 
 
Daarbij kunnen fietsers straks niet oversteken naar het niet-doodlopende deel van de 
Kromwijkerdijk. Hoe wordt de verkeersveiligheid nu gewaarborgd? Welke 
veranderingen staan er gepland om deze problemen op te lossen? 

De nieuwe zuidelijke randweg doorsnijdt als het ware de Kromwijkdijk. Uit verkeersveligheidoverwegingen wordt 
geen volledige kruising van de Kromwijkdijk en de zuidelijke randweg gemaakt, maar een zogenaamde T-
kruising. Het doodlopende stukje Kromwijkerdijk wordt in de nieuwe situatie aangesloten op de zuidelijke randweg 
bij een nieuw aan te leggen rotonde. In de nieuwe situatie kunt u de zuidelijke randweg niet oversteken. Fietsers 
mogen van deze kruising geen gebruik maken.  Voor het (langzaam)fietsverkeer wordt een bruggetje over de 
Kromwijkerwetering aangelegd naar een aan te leggen vrijliggend fietspad in de strook langs de Hollandbaan 
(tunnelroute). Ter plaatse van het spoorwegviaduct wordt een langzaam-verkeersbrug aangelegd zodat 
fietsers/voetgangers daar de Hollandbaan kunnen kruisen. Bij de nieuw te maken rotonde wordt  dit fietspad 
middels een oversteekplaats verbonden met het andere deel.  

Wij vragen u deze problematiek mee te nemen in de besprekingen rondom de 
nieuwe Verkeersvisie. 
 
Met vriendelijke groet, 
de bewoners van de Kromwijkerdijk 
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Aspect Bereikbaarheid
In historisch perspectief: De ringstructuur opgenomen in het Verkeerscirculatieplan 2015 (d.d. april 
2000) heeft het uiteindelijk niet (volledig) gered.
De nieuwe zuidelijke rondweg en de rondweg Harmelen voortgekomen uit het A12 BRAVO 
project zijn de overgebleven ringelementen en moeten zorgen voor een aanzienlijke verlichting 
in de moeilijke verkeersafwikkeling in Woerden.
Na een lang en controversieel afwegingsproces heeft de Raad besloten geen westelijke 
randweg aan te leggen.
Het ontbreken van een volledige ringstructuur heeft geleid tot het trechtermodel in de 
verkeersstructuur. Alle ontsluitingsroutes komen samen bij de aansluiting op de A12.
Het gevolg is een verkeersstructuur die weinig robuust is. Bij een geringe verstoring op één van de 
takken zijn de gevolgen direct merkbaar op de andere takken. 
De trechterstructuur maakt het totale netwerk gevoelig voor sluipverkeer door de wijken. Veel 
recente maatregelen zijn gericht op het beheersen van dit sluipverkeer door de stad.
De grootste op te lossen knelpunten voor de nabije toekomst zijn:

Europabaan
Route Boerendijk, Jozef Israelslaan, Rembrandtlaan
Steinhagenseweg
Spoor en Oude Rijn zijn hierbij barrières die oplossingen complex maken.

Voor het overige worden beleidsmatig geen grote ingrijpende ontwikkelingen in de 
hoofdinfrastructuur voorzien. Er wordt vooral ingezet op een kwaliteitsverbetering van het 
wegennet (structuurvisie 2008/2012).

Aspect Verkeersveiligheid
Gemeente en Provincie hanteren geen doelstellingen in de vorm van reductie percentages of 
exacte aantallen minder slachtoffers of ongevallen maar kiezen voor een meer pragmatische 
aanpak waarbij knelpunten worden aangepakt.
Belangrijkste aandachtspunten waarvoor een oplossing wordt gezocht:

Kruispunt Europabaan Wulverhorstweg: Meerdere incidenten hebben hier de laatste maanden 
plaatsgevonden. Negeren van roodlicht is hier een probleem.
Boerendijk is een zwaar belaste route met aanliggende fietstroken en diverse fietsoversteken.
Steinhagenseweg is een zwaar belaste route vooral zowel auto als fiets (schoolroute). Bij 
kruispunten treden conflicten op. Op rotonde hebben fietsers voorrang daarbuiten niet.
Algemeen fietsers in de voorrang op rotondes.
Daar waar (hoofd) fietsnetwerk en (hoofd) autonetwerk elkaar gelijkvloers kruisen.

Aspect Leefbaarheid
Hoofdpunten in de aanpak

Recreatief netwerk versterken inclusief de groen blauwe structuur.
Duurzame Mobiliteit: stimuleren elektrisch vervoer, fietsgebruik en goed Openbaar Vervoer.

De veiligheidsmonitor: Als wordt gevraagd welke twee problemen met voorrang zouden moeten 
worden aangepakt, dan staat te hard rijden duidelijk boven aan. Een kwart van de bewoners 
vindt dit het belangrijkste problemen om aan te pakken. Parkeeroverlast staat op de tweede 
plaats met 19%). Wanneer de belangrijkste problemen naar kern worden uitgesplitst dan valt op 
dat de te hard rijden in bijna alle wijken/kernen op de eerste plaats staat, alleen in de Bloemen 
en Bomenbuurt staat parkeeroverlast op de eerste plaats.

Mobiliteit beleid en ontwikkelingen
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Streefbeeld Verkeerscirculatieplan (april 2000)

Voorgesteld Verkeerscirculatieplan (april 2000)

A12 BRAVO

Verkeersdoden naar vervoerwijze
In Nederland
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Aspect Fietsverkeer
In oktober 2015 is de nieuwe Fietsvisie voor Woerden vastgesteld. Dit plan bestaat uit de volgende 

hoofdpunten:
Een fiets(ster)netwerk dat bestaat uit directe routes tussen de wijken en stadscentrum/NS (een stervormige 
structuur) in combinatie met dwarsverbindingen.
De fiets is binnen Woerden in reistijd concurrerend met de auto.
Realiseren van een afname van het aantal ongevallen door bescherming van kwetsbare 
verkeersdeelnemers.
Het aandeel fietsverkeer in alle verplaatsingen vergroten.
Realiseren van gastvrije fietsenstallingen.
Zorgen voor een optimale ruimtelijke inpassing.
De kwaliteit van de  fietspaden is van hoog niveau.
Sociaal veilig

Een  belangrijke ontwikkeling is de toename in het gebruik van de E-bike. Dit heeft gevolgen voor zowel het 
recreatieve netwerk (meer fietsers, langere routes) als voor het woon-werk verkeer. Het centrum van 
Utrecht is per E-bike vanuit Woerden goed bereikbaar. Hierdoor kan de fiets concurreren met de auto.

Aspect Parkeren
Gemeentelijk beleid richt zich op:

Het verminderen van parkeeroverlast (o.a. als gevolg van uitwijkgedrag)
Het vergroten van het parkeergemak 

Randvoorwaarde: voldoende parkeerplaatsen beschikbaar houden in de binnenstad om een gastvrije     
plaats te blijven voor centrumbezoekers.
Parkeerprobleem wordt gesignaleerd in:

Centrum en Station (betaald vs niet betaald)
Bomen- en Bloemenwijk (overloop)

Aspect Openbaar Vervoer
Inzet Gemeente:

Geen noodzaak of behoefte aan een transferium.
Station is Poort naar het Groene Hart.

Inzet Provincie Utrecht:
Reizigerstevredenheid vergroten en efficiënter gebruik.
Knooppunten/hubs verbeteren (regionaal knooppunt)

Mobiliteit beleid en ontwikkelingen
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Verschil in afstanden en snelheden tussen E-bike en gewone fiets

Ontwikkeling personenvervoer 
naar motieven (KiM)

Ontwikkeling treingebruik 2004-2014(KiM)
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Trends in Mobiliteit

3

Algemene trends
Meer keuzevrijheid en flexibiliteit in de manier waarop we ons verplaatsen. We kunnen makkelijker 
gebruik maken van verschillende modaliteiten zoals auto (delen), fiets, OV en taxi. We kunnen 
deze ook makkelijker combineren.
Door nieuwe technologieën als gebruik van smartphone apps en sensoren gaan we ons steeds 
slimmer en dus efficiënter verplaatsen: Smart Mobility is trending topic in de verkeerswereld 
momenteel.
Senioren zullen in de toekomst langer mobiel blijven en zullen vooral ook meer gaan reizen door 
bijvoorbeeld de e-bike maar ook steeds veiliger wordende auto's die een groot deel van de 
rijtaak overnemen. Ouderen verplaatsen zich vooral sociaal recreatief maar blijven wel een 
belangrijke risicogroep als het om verkeersveiligheid gaat.
Betalen naar gebruik van infrastructuur in plaats van naar bezit van een auto zet door.
Jongere generaties zullen minder belang hechten aan het bezit van een auto. Autodelen zal voor 
deze groep gangbaar worden. Onderzoek wijst uit dat 20% van de bevolking open staat voor 
deelauto gebruik.
De verwachting is dat de afname aantal verkeersdoden en verkeersslachtoffers verder zal 
doorzetten (zie SVOW onderzoek hiernaast). Ook autofabrikanten zoals Volvo zetten in op 0-
slachtoffers. Zij durven zelfs te garanderen dat hun auto’s in de toekomst geen ongeval meer 
zullen veroorzaken.

Kernpunten Provincie Utrecht uit de eigen mobiliteitsvisie:
Na 2020 worden geen grote infrastructurele ingrepen meer verwacht.
Dat betekent dat wordt ingezet op het versterken van de bestaande netwerken: Met focus op 
comfort, kwaliteit en duurzaamheid.
Aanpak als volgt: Innoveren, Informeren, Inrichten of Instand houden. Investeren alleen als de 
overige 4 I’s onvoldoende effectief zijn.
Netwerken van fiets, openbaar vervoer en auto zullen beter onderling verbonden worden.
Participeren: Slimme deals met partners als werkgevers bijv. Beter benutten maar ook op gebied 
verkeersveiligheid.
Project naar traject aanpak: Integraliteit staat voorop. Alle beleidsvelden betrekken en werk met 
werk maken.
Investeren in de leefomgeving en ruimtelijke kwaliteit.
Moet er toch wat gebeuren: De veroorzaker betaalt.

Trends Openbaar Vervoer
Minder beschikbaarheid op het platteland, meer in de stad.
OV – fiets combinatie heeft potentie als alternatief voor de auto.

Trends Fiets
Belangrijk vervoermiddel voor afstanden tot 15 kilometer
Op korte afstanden tot 2,5 kilometer het belangrijkste vervoermiddel
Elektrische fiets biedt mogelijkheden voor een groter aandeel op langere afstanden
Elektrische fiets levert meer ouderen onderweg over langere routes dus noodzaak om 
fietspaden te verbreden en netwerken uit te breiden
Fiets past in een gezonde levensstijl en is duurzaam. Populariteit zal verder toenemen 
en daarmee de wens voor extra voorzieningen.

Prognose landelijk aantal verkeersslachtoffers in 2030
(Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid 2015) 

Voorbeeld fietstrend: Vergevingsgezinde fietspaden 
(vlakke berm, goede geleiding , vlak asfalt)
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Mobiliteit in Nederland 2030
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Landelijke Visie 2030
Met de studie Welvaart en Leefomgeving (de WLO) werpen het CPB en het 
PBL een blik in de toekomst: hoe ziet Nederland er uit in 2030 . De toekomst 
verkennen met 2 scenario’s:

Scenario Hoog combineert een relatief sterke economische groei van 
ongeveer 2 procent per jaar met een relatief sterke bevolkingsaanwas.
Scenario Laag gaat een gematigde economische groei van circa 1 
procent samen met een beperkte demografische ontwikkeling. 

De twee scenario’s vormen een bandbreedte waarbinnen zich de toekomst 
met enige waarschijnlijkheid zal afspelen

Wat bepaalt de toekomstige mobiliteit?
Demografie: bevolkingsgroei en bevolkingssamenstelling
Economie: hoe beter de economie draait hoe groter de vraag naar 
mobiliteit
Ruimtelijke ontwikkelingen: groei in de Randstad en krimp daarbuiten? Of 
valt het wel mee
Internationaal energie- en klimaatbeleid: Wat zijn de effecten van al dan 
niet afgedwongen klimaatbeleid
Ontwikkelingen in technologie, gedrag en beleid

Auto’s worden zuiniger en schoner
De elektrische fiets heeft de wind mee
Effecten automatische voertuigen 
Autodelen neemt toe
ICT en mobiliteit: meer, minder of vooral anders?

Wat zijn de resultaten uit deze verkenning?
Het aantal auto’s in Nederland blijft toenemen, maar de groei vlakt sterk af 
in vergelijking met de vorige decennia.
De binnen Nederland afgelegde afstand neemt ten opzichte van 2010 toe 
met 14 procent in scenario Laag en 37 procent in scenario Hoog.
Tot en met 2030 neemt de congestie niet verder toe. Vanaf 2030 neemt de 
congestie weer toe in het Hoge scenario, maar niet in het Lage scenario.
De bereikbaarheid van banen neemt voor alle vervoerwijzen en alle 
scenario’s toe.
In de Randstad (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) groeit de 
mobiliteit enkele procentpunten sterker dan elders in Nederland.
De uitstoot van CO2 en schadelijke stoffen door personenauto’s en 
bestelbusjes neemt in beide scenario’s af.
Het aantal verkeersdoden neemt af.

Niet alles wordt ook meegenomen in de 
scenario’s. Er blijven onzekerheden:
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Wonen: Beleid, ontwikkelingen en trends
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Beleid
Woonvisie:'In Woerden moeten alle inwoners goed kunnen wonen in een door hen gewenste,
betaalbare en geschikte woning in het door hen gewenste dorp of in de stad.'

Focus op kwaliteit, beperkte groei, beperkt aantal locaties
Belangrijkste ontwikkelingen de komende jaren zijn het Defensie-eiland, het Campinaterrein, 
Snellerpoort en Hoge Rijndijk
Kernen: uitbreiding voor eigen behoefte,  dorpse uitstraling behouden
Provincie stelt grenzen: Rode contour bepalend voor de mogelijkheden van uitbreiding

Ontwikkelingen
Woningbouw voor de komende jaren is relatief beperkt in vergelijking met voorgaande jaren echter 
elke groei betekent ook een extra belasting op het wegennet.
Als belangrijkste issue die de woonkwaliteit in de stad Woerden aantast wordt de aanwezigheid van 
doorgaand verkeer en dan met name vrachtverkeer genoemd. 
Politie geeft aan dat handhaafbaarheid een probleem is bij veel beleidsmaatregelen zoals 
bijvoorbeeld bij invoering van 30 km/h zones. 
De gemeente wil inzetten op het aantrekkelijk houden van de stad voor jongeren om een 
evenwichtige bevolkingssamenstelling te krijgen en vergrijzing tegen te gaan.

Trends in relatie tot verkeer
Woerden is en blijft een aantrekkelijke stad voor wonen met name de goede fietsverbindingen 
binnen en buiten de stad worden als positief punt ervaren.
Het nieuwe werken biedt mogelijkheden om flexibeler met arbeidstijden om te gaan waardoor 
bewust gekozen kan worden om de spitsuren te mijden. De centrale ligging van woerden biedt 
kansen voor vergaderlocaties en flexwerkplekken.
Een belangrijke trend is dat de jongere generatie minder belang hecht aan het bezit van een auto 
en sneller geneigd is om te kiezen voor autodelen. Het gevolg is minder verkeersoverlast en een 
verminderde parkeerdruk in de wijken en meer speelruimte en dus een beter leefbare wijk.
Eigen verantwoordelijkheid in de wijk. Overheden ondersteunen initiatieven van burgers om 
bijvoorbeeld de verkeersveiligheid in de wijk te verbeteren.

Strategische Woningbouwplanning Gemeente Woerden 2015 t/m 2020 
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Werken: Beleid, ontwikkelingen en trends
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Kernpunten uit Structuurvisie Woerden (2008/2012)
Focus op de regionale functie, bescheidenheid  in uitbreiding, vooral de eigen inwoners bedienen.
Revitalisering van bedrijventerreinen en deels transformeren naar woning/gemengd.
Agrarische functie behouden in de buitengebieden
‘representatieve voortuin’
Bereikbaarheid, aanwezigheid voorzieningen en groene uitstraling moet Woerden concurrerend maken als werkstad
Kantoren: Leegstand is een probleem, concurrentie met stad Utrecht is zwaar

Overige ontwikkelingen:
Logistieke bedrijvigheid: Woerden zet niet in op uitbreiding met logistieke bedrijven. 
Ziekenhuis wordt polikliniek; waarschijnlijk sterk effect op (omvang)verkeersstromen
Relatief veel landelijke branche organisaties zijn in Woerden gevestigd. Door de landelijke uitstraling is (blijvende) 
goede bereikbaarheid verreist voor een goed vestigingsklimaat.
Inzetten op Flex-werken / congresfunctie (Woerden ligt centraal, goede bereikbaarheid via weg en spoor)-: deze 
kansen moeten beter benut worden 

Woerdense ondernemers zien de volgende ontwikkelingen:
Doorstroming in de spits wordt als zeer slecht ervaren. Indruk is dat het doorstrominsgprobleem veroorzaakt wordt 
doordat verkeer over daartoe ongeschikte wegen afgewikkeld wordt en uiteindelijk alles bij elkaar komt bij trechter 
A12.
Zorg is dat doorstroming verslechtert door autonome groei, geplande ontwikkelingen en het weer opvullen van 
leegstand.
Fietsmaatregelen kunnen misschien beperkt helpen om de druk op autoknelpunten te verminderen. Treinstation is voor 
deel ondernemingen Middelland van belang. De frequentie van treinen naar Den Haag/Rotterdam en Amsterdam is 
laag. 

Trends in Transport en logistiek
Efficiëntie: bundelen van goederenstromen, beperken van voorraden, inzet van technologie om inzet van 
vrachtverkeer in ruimte en tijd te volgen en te optimaliseren.
Multimodaal vervoer: Vervoer over de weg wordt ontmoedigd ten faveure van het water en spoor
Duurzaamheid is onderdeel van het bedrijfsproces. Denk aan inzet van LZV’s (lange zware voertuigen) op de lange 
afstanden (minder uitstoot per kg) en bij stadsdistributie (ook bezorging van internetaankopen) op inzet van hybride of 
elektrische wagens. Door het instellen van milieuzones kunnen gemeenten dit verplicht stellen.
Innovaties: 3d printing, robotisering van magazijnen, autonoom rijdende vrachtwagens (platooning) en inzet van 
drones.

Landbouwverkeer
Een belangrijk aspect in het buitengebied is de aanwezigheid van landbouwverkeer op he wegennet. Deze 
vervoersvorm komt snel in conflict met andere vervoerswijzen als de verkeersruimte moet worden verdeeld. Uit 
oogpunt van verkeersveiligheid is menging met fietsverkeer en voetgangers ongewenst. Uit publicaties van onder 
andere de SVOW zien we de volgende ontwikkelingen om met name de verkeersveiligheid te verbeteren.

Landbouw paden  parallel  aan de weginfra of eventueel directe verbindingen tussen en over de kavels.
Aanleg van Passerplaatsen/havens/stroken om bij langere wegvakken inhalen mogelijk te maken.
Ontwikkeling van een specifiek landbouwroute netwerk afgestemd op de plaatselijke behoefte.

WLO Rapport Mobiliteit – achtergronddocument goederenvervoer 2016
Veranderingen in de logistieke concepten en organisatie
Zowel in Hoog als in Laag wordt ervan uitgegaan dat de logistieke organisatie in 

meer of mindere mate verder consolideert door feedering en bundeling van 
ladingstromen. Door technologische ontwikkelingen is het echter mogelijk dat 
consolidatie minder belangrijk wordt omdat de kosten van point-to-point transport 
snel zakken. 
Al met al toont de literatuuranalyse aan dat opkomende technologieën zoals 3D-
printen en drones nog kampen met substantiële praktische obstakels. Een brede 
toepasbaarheid is hierdoor beperkt. Platooning, daarentegen, lijkt wel op termijn 
toepasbaar te zijn, wat mogelijk de afstandskosten van wegvervoer verlaagt. 
Lagere afstandskosten van wegvervoer zullen uiteindelijk leiden tot een andere 
modal split: meer wegvervoer, minder spoor en/of binnenvaart. 
Daarnaast concluderen we dat synchromodaal transport in potentie kan leiden tot 
een efficiëntere logistieke organisatie. Deze ontwikkeling is in lijn met de 
referentiescenario’s die reeds rekening houden met efficiëntiewinsten binnen de 
gehele logistieke sector. 
Verder kan synchromodaal transport de modal split (waarschijnlijk van wegvervoer 
naar spoor en binnenvaart) en de concurrentiepositie van Nederland als 
doorvoerland beïnvloeden. Deze effecten zijn echter hoogst onzeker. 
Andere uitkomsten van deze analyse zijn dat concurrentiedruk zorgt voor een trend 
richting een hub-and-spoke netwerk, terwijl eisen van de consument vragen om een 
point-to-point netwerk. Beide krachten werken tegengesteld van elkaar, waardoor 
de logistieke organisatie per saldo naar alle waarschijnlijkheid niet substantieel zal 
veranderen.
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Winkelen: Beleid en ontwikkelingen
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Kernpunten uit de Structuurvisie Woerden:
Historische binnenstad moet de grote trekker zijn.
Wijk-winkelcentra zijn er voor de dagelijkse boodschappen.
Meubelboulevard met een regionale functie.
Leisure ontwikkeling in Woerden wordt niet op ingezet i.v.m. concurrentie detailhandel 
centrumgebied (gevaar voor leegstand).
Geen behoefte aan outlet-centra of andere grote trekkers

Winkels: Faillissementen en leegstand is zoals bijna overal een probleem??

Kansen: Combinatie winkelen en recreëren: Historie en natuur dicht bij elkaar. Woerden 
marketing zet hier actief op in.

Belangrijkste aandachtspunten voor verkeer:
Goede geleiding naar parkeerplaatsen of parkeergarage.
Goede bewegwijzering loop, fiets en autoverkeer
Duidelijke en herkenbare  looproutes
Infrastructuur die gastvrijheid uitstraalt
Bevoorrading van winkels in de binnenstad is een probleem voor zwaar vrachtverkeer

Ontwikkeling: Een nieuwe  “Action” in winkelcentrum Tournoysveld (Schilderskwartier) zal 
naar verwachting veel extra bezoekers van buiten de wijk aantrekken. Problemen worden 
voorzien met parkeren en bevoorrading. Aandachtspunt is het samenvallen met een 
drukke schoolfietsroute over de Jozef Israelslaan.
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Beleid: Recreëren
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Kerngroep van recreatieondernemers en cultureel-educatieve organisaties als experts de nieuwe koers voor Recreatie en 
Toerisme opgesteld. 
De ambitie van de Koers luidt: ‘’Woerden is het startpunt in het Groene Hart voor pure en sportieve beleving van de 
historische stad en het weidse landschap, zowel voor bewoners als bezoekers.’’ 
Daarbij horen vier thema’s als kapstok voor nieuwe activiteiten in en tussen stad, dorpen en het mooie landschap. 
Een thema binnen de koers met een link met verkeer is: Sportief Startpunt, vooral gericht op sportieve en actieve recreatie 
zoals wandelen, fietsen en varen. En alles wat daar in de basis nodig is zoals parkeervoorzieningen, overstappunten, 
uniforme bewegwijzering en de knooppuntensystemen. Aangevuld met arrangementen en evenementen.

Aandachtspunten voor de verkeersvisie:
Bereikbaarheid, parkeren en overstappen verbeteren:
Thematische routes en knooppuntensysteem
Inrichting en bewegwijzering tussen station en binnenstad en tussen stad en landschap
Voorzieningen voor fietsen en e-bikes
Verwijzing naar Woerden als startpunt om het groene hart te ontdekken vanaf A12
Basic camperplaatsen
Locatie voor parkeren touringcars

Kernpunten
Netwerken voor fiets, voetganger en kano uitbreiden en verbeteren
Verbinden van routes, Ommetje om de dorpen
Stadscentrum en station zijn “Poort tot het groene hart”
Watersport: Jachthaven


