
Beantwoording technische vragen de heer Van Meijeren (CDA): 
 

1. Je vertelde gisteren dat de gemeente, ook conform besloten in de verkeersvisie, een eigen 
model aan het ontwikkelen is voor verkeer in Woerden. Nu bespraken we gisteren ook dat 
SWECO zelf ook al aanpassingen had gedaan. Heb jij ergens inzicht welke aanpassingen 
SWECO destijds in het model had gedaan? En, weet jij of het intellectuele eigendom van de 
gegevens van het VRU 3.2-model zoals dat door jullie nu in een Woerdens model wordt 
verwerkt wel bij de gemeente Woerden komt te liggen? 

 

Woerden maakt gebruik van het provinciale model VRU 3.2. Dit model is een statisch model met 
als referentiejaar 2010. De gemeente is bezig om voor het jaar 2016 een nieuwe modelmatige 
nulsituatie te maken (nog steeds op basis van de uitgangspunten, parameters en algoritmen van 
het VRU 3.2) door een actualisatie uit te voeren op basis van de meest recente beschikbare 
gegevens. Uw raad heeft bij het vaststellen van de Verkeersvisie tot deze actualisatie besloten. De 

actualisatie resulteert in een Woerdense versie van het 3.2 model. Technisch gezien is dat niet 
meer dan een lokale variant op het VRU 3.2. Deze zal vervolgens als uitgangspunt worden gebruikt 

voor nieuwe berekeningen totdat het VRU met een nieuwe modelupdate komt. Het intellectuele 
eigendom van deze lokale variant ligt dan ook bij de gemeente Woerden. De uitgangspunten van 
de actualisatie worden in een document vastgelegd.  
 
Sweco heeft ook het statische verkeersmodel VRU 3.2 als uitgangspunt gebruikt om een dynamisch 

verkeersmodel van Boerendijk en omgeving te maken voor de studie uit 2016. Bij het inrichten van 
het dynamische model in 2016, is door Sweco wel een kalibratie uitgevoerd op basis van de 
telgegevens uit 2015/2016. Deze wijziging is niet in het VRU-model doorgevoerd.  
 
Het VRU – model is eigendom van de provincie Utrecht. De gemeente heeft geen tools tot haar 
beschikking om zelf te werken aan het statische model. De gemeente heeft aan 4Cast opdracht 

gegeven om een Woerdense versie van het model te bouwen met meer actuele informatie. Hier 
kunnen we dus ten alle tijden over beschikken. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor het dynamische 
verkeersmodel. Deze is door Sweco in opdracht van de gemeente Woerden gemaakt en zodoende 
kunnen we daar dus ten alle tijden over beschikken.  
 

2. Gisteren fietste ik over Barwoutswaarder, daarvan dacht ik dat die weg met een 
verkeersmaatregel zou worden afgesloten, of doodlopend werd. Ik zag dat dit nog niet het 
geval was. Heb ik iets gemist, of hoe is dat verder gelopen? Of gaat het nog gebeuren? 

 
Het klopt dat de weg met een verkeersmaatregel zou worden afgesloten. Dit heeft enige vertraging 
opgelopen omdat we moesten testen of Machielse de draai met zijn vrachtwagens kon maken om te 
keren. Er zijn wat aanpassingen verricht aan de openbare ruimte en zeer binnenkort vind een 
herhaalde test plaats. Daarna kan worden over gegaan tot het nemen van het verkeersbesluit en het 
plaatsen van de maatregel.  
 

Met het oog op de bespreking volgende week. 
 

3. Wanneer denk je dat de aanbesteding van de aanpak kruising Boerendijk – Hoge Rijndijk gaat 
beginnen nu ik begrijp dat eerst nog moet worden besproken en onderzocht welke oplossing 
daar daadwerkelijk gaat plaatsvinden? En klopt het dat een rotonde eigenlijk ook voor het 
waterschap niet mogelijk is gezien het ruimtebeslag van het water? 

 
In de RIB 17.R00709 en RIB 17R00891 is aangegeven dat op dit moment onderzoek wordt gedaan 
naar de gewenste verkeersmaatregelen op de kruisingen Hollandbaan – Waardsebaan, Boerendijk – 
Chrysantlaan en Boerendijk – Hoge Rijndijk.  
 
Aangezien de huidige verkeerslichten op de kruising Boerendijk – Hoger Rijndijk  na 1 januari 2019 
niet meer zullen worden onderhouden (zie RIB 17R00891), is het noodzakelijk om het kruispunt voor 
deze datum te hebben gereconstrueerd. Om dit mogelijk te maken dient begin 2018 gestart te 
worden met de voorbereidingen voor de aanbesteding. Deze aanbesteding dient voor de zomer 2018 
te zijn afgerond zodat tijdig gestart kan worden met de reconstructie van het kruispunt. 



 
Voor deze kruising worden 3 opties beschouwd:  

1.      Rotonde 
2.      Voorrangsplein 
3.      Geregelde kruising (verkeerslichten) 

 
De Boerendijk en de Hoge Rijndijk zijn beide waterkeringen van HDSR (waterschap). Op basis van de 
gegevens die wij nu tot onze beschikking hebben is niet gebleken dat de realisatie van een rotonde 
ten gevolge van de randvoorwaarden van HDSR onmogelijk is. 

 


