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Van

:

college van burgemeester en wethouders

Datum

:

26 september 2017

Portefeuillehouder(s) :
Portefeuille(s)

wethouder Stolk

: Verkeer en vervoer, inclusief fietsbeleid en verbetering fietsinfrastructuur

Contactpersoon

: B. Herremans

Tel.nr.

: 06 55 826353

E-mailadres

: herremans.b@woerden.nl

Onderwerp:
Voortgang werkzaamheden Doorstroming Woerden West

Kennisnemen van:
De voortgang van de werkzaamheden ten behoeve van de verbetering van de doorstroming Woerden
West.
Inleiding:
Op 02 juli 2015 (raadsbesluit 15R.00285) heeft u besloten om verkeerskundige maatregelen te laten
uitvoeren (aanpassen drie kruispunten, minder aantrekkelijk maken van de Boerendijk en geluidswerende
maatregelen treffen op de Hollandbaan en de Hoge Rijndijk) ten behoeve van de doorstroming in Woerden
West (zie bijlage 1). Daarbij is ook besloten dat het college met een toekomstvisie op het verkeer in de
gemeente Woerden dient te komen. Inmiddels heeft het college aan u de verkeersvisie ter besluitvorming
aangeboden. In het bestuursakkoord 2017 ‘Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een stabiel bestuur’
paragraaf D heeft u opdracht gegeven om de werkzaamheden tbv. de doorstroming Woerden West uit te
voeren. Met deze brief willen wij u informeren over de voortgang van deze werkzaamheden.
In het raadvoorstel 15R.00054 stond de volgende planning opgenomen ten aanzien van de uitvoering van
de werkzaamheden voor het verbeteren van de doorstroming van Woerden West:
 2015/2016 Planvoorbereiding voor het vervangen van beide verkeersregelinstallaties (verkeerslichten)
op de Boerendijk in combinatie met vrij liggende fietspaden langs de Rembrandtlaan - Boerendijk
 2016/2017 Uitvoering van de kruispuntaanpassingen aan de Boerendijk (Chrysantstraat en Hoge
Rijndijk)
 2016/2017 Planvoorbereiding voor het aanpassen van het kruispunt Hollandbaan – Waardsebaan
 2017/2018 Uitvoering van de kruispuntaanpassing Hollandbaan - Waardsebaan
 2018/2019 Uitvoering van de vrij liggende fietspaden op de route Rembrandtlaan – Boerendijk
(afhankelijk van oplossing bij de Kwakelbrug), inclusief de afwaardering van de Boerendijk en de
oversteeklocatie bij de Rembrandtlaan.
Daarbij moet worden opgemerkt dat vooralsnog door uw raad is besloten om géén vrij liggende fietspaden
langs de Rembrandtlaan en de Boerendijk aan te leggen en géén ongelijkvloerse kruising voor het fietspad
Essenpad over de Boerendijk aan te leggen vanwege het ontbreken van financiële middelen.

Kernboodschap:
Op uw verzoek wordt u geïnformeerd over de stand van zaken van de uitvoering en planning van het
project ‘Doorstroming Woerden West’. De maatregelen die nu genomen gaan worden zijn onafhankelijk van

de discussie omtrent de Westelijke Randweg. En zijn vanwege technische en veiligheidsredenen niet
langer uit te stellen.
Onderzoek Sweco naar Boerendijk Woerden 2016
Om te onderzoeken op welke wijze de Boerendijk minder aantrekkelijk gemaakt kan worden voor het
doorgaande autoverkeer heeft Grontmij/Sweco begin 2016 opdracht gekregen om een modelanalyse te
maken. De resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in de rapportage Boerendijk Woerden Modelanalyse naar maatregelen tot reductie van de auto-intensiteit op de Boerendijk in Woerden d.d. 1 juli
2016. Dit rapport is aan uw raad op 14 en 22 september 2016 en onlangs (19 september 2017) aan u
verzonden. De resultaten van deze rapportage zijn input voor de verdere uitwerking tot een verkeerskundig
ontwerp. Het minder aantrekkelijk maken van de Boerendijk maakt deel uit van het verkeerskundig ontwerp.
Klankbordgroep 2016
Begin 2016 zijn de leden voor de klankbordgroep actief geworven. Deze klankbordgroep is in 2016 zes
keer bij elkaar geweest. Daarbij zijn diverse mogelijkheden voor de herinrichting van het kruispunt
Boerendijk – Hoge Rijndijk besproken. Daarnaast zijn bewoners rondom de kruising Hollandbaan –
Waardsebaan benaderd om met hen de herinrichting van het betreffende kruispunt te bespreken.
Werkzaamheden 2017
Begin 2017 zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot de herinrichting van de
kruising Hollandbaan – Waardsebaan. Ook zijn diverse onderzoeken uitgevoerd ter voorbereiding van de
uit te voeren werkzaamheden. Dit betreffen onder meer ecologisch onderzoek in het kader van de
Natuurwet en archeologisch onderzoek. Inmiddels is geconstateerd dat in het plangebied vleermuizen
voorkomen. Als gevolg hiervan is aanvullend onderzoek gestart. Mogelijk leidt dit tot beperkingen in het
ontwerp van de doorstromingsmaatregelen en bij de uitvoering van de werkzaamheden.
Klankbordgroep ‘nieuwe stijl’ in 2017
Op 13 september is de klankbordgroep ‘nieuwe stijl’ bijeengekomen. Zowel vanuit de leden van de
klankbordgroep, de omwonenden van de kruising Hollandbaan – Waardsebaan als vanuit de gemeente
was er de wens om beide groepen samen te voegen. Dit om de informatievoorziening rondom het project
goed te laten verlopen. Daarbij is gekozen om gebruik te maken van een onafhankelijke voorzitter.
Update verkeersmodel 2017
Geconstateerd is door de gemeente en vertegenwoordigers van de klankbordgroep dat de voorgenomen
maatregelen op de afzonderlijke kruispunten doorwerken naar de overige kruispunten. Om dit goed te
kunnen beschouwen wordt het verkeersmodel uitgebreid met de fietsstromen in het plangebied. In dat
kader worden in week 39 verkeerstellingen uitgevoerd in het plangebied. Gezien de grote aantallen fietsers
binnen het plangebied zal daarbij voor de inrichting van het kruispunt Boerendijk – Hoge Rijndijk naast een
rotonde en een voorrangsplein ook gekeken worden naar de mogelijkheid om een kruising met
verkeerslichten te realiseren op deze locatie. Het verkeerskundig ontwerp, inclusief de voorstellen voor het
minder aantrekkelijk maken van de Boerendijk, is naar verwachting eind 2017 beschikbaar. Met het tot
stand komen van de verkeersvisie is een afwegingskader beschikbaar gekomen naast het raadsbesluit
15R.00054. De uitgangspunten van de verkeersvisie zullen dan ook onderdeel zijn van de afweging om te
komen tot een afweging over de inrichting van de verschillende kruispunten en het minder aantrekkelijk
maken van de Boerendijk.
Achterstallig onderhoud
 Binnen het plangebied is sprake van achterstallig beheer en onderhoud aan de openbare ruimte in
afwachting van de uitvoering van de plannen. Ter voorbereiding van de uitvoering is gekozen voor een
integrale projectaanpak. Binnen het plangebied is geïnventariseerd welke werkzaamheden ten gevolge
van achterstallig onderhoud nog plaats dienen te vinden. Onderzocht wordt of- en op welke
voorwaarden- de onderhoudswerkzaamheden meegenomen kunnen worden in de uitvoering van de
plannen van het raadsbesluit. In bijlage 2 is een overzicht gegeven van projecten die mogelijk in
aanmerking komen om meegenomen te worden in de uitvoering. Het doel is om efficiënt om te gaan
met de beschikbare gemeentelijke budgetten. In hoeverre invulling kan worden gegeven aan dit
voornemen, is afhankelijk van de budgetten die beschikbaar zijn voor het beheer en het onderhoud van
de openbare ruimte voor 2018.
 Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre de provincie Utrecht subsidie beschikbaar heeft in het kader
van het ‘Actieplan fiets en veiligheid gemeentelijke infrastructuur 2015-2018’. Indien de provincie
financiële middelen beschikbaar heeft zal subsidie aangevraagd worden voor de realisatie van een vrij
liggend fietspad langs de Boerendijk en fietsvoorzieningen langs de Hoge Rijndijk en de Waardsebaan.
 De renovatie van de Kwakelbrug heeft een nauwe relatie met de werkzaamheden voor Doorstroming



Woerden West. Deze renovatie is gepland voor 2018. De uitvoering van deze werkzaamheden zal
worden afgestemd op de werkzaamheden in het kader van de werkzaamheden voor Doorstroming
Woerden West.
Zoals bij u bekend is zijn de verkeersregelinstallaties op het tracé Boerendijk economisch afgeschreven
en technisch gezien in slechte staat. Het beheer is niet meer mogelijk. Voor de kruising Hollandbaan –
Waardsebaan wordt een nieuwe verkeersregelinstallatie aangeschaft. We plaatsen vooruitlopend op
verdere besluitvorming een tijdelijke verkeersregelinstallatie op de kruising Boerendijk – Chrysantstraat.
Om verdere planvorming niet in de weg te staan, huren we vooralsnog deze installatie met optie op
koop, die uiterlijk op 1 juli 2018 geïnstalleerd moet zijn. Na overleg met de installatiebeheerder wordt
het beheer van de bestaande installatie op de kruising Boerendijk – Hoge Rijndijk nog maximaal een
jaar voortgezet (tot 1 januari 2019).

Huidige werkzaamheden
Onafhankelijk van de afweging voor de inrichting van de kruisingen op de Boerendijk wordt op dit moment
het ontwerp voor de kruising Hollandbaan – Waardsebaan verder uitgewerkt. Het verkeerskundig ontwerp
van deze kruising is opgenomen in bijlage 3. Uit de onderzoeken die ten grondslag liggen aan het
raadsbesluit van juni 2015 en de eerder genoemde rapportage van Grontmij/Sweco met betrekking tot de
Boerendijk blijkt dat uitbreiding van de capaciteit van dit kruispunt in alle gevallen noodzakelijk is. Het doel
is dat de reconstructie van deze kruising in de eerste helft van 2018 plaats zal vinden. De
reconstructiewerkzaamheden zijn afgestemd op de werkzaamheden van de provincie in het kader van het
aansluiten van de Zuidelijke Randweg (BRAVO 3):
 In de herfstvakantie (13 – 23 oktober 2017) en in het weekend daarna (27 – 30 oktober 2017) wordt de
bestaande rotonde Middellandbaan/Wulverhorstbaan vergroot;
 De bouw van de fietsburg over de Hollandbaan (langs het spoorviaduct bij ‘t Vinkje) gebeurt
hoofdzakelijk buiten het verkeer en geeft daarom weinig tot geen hinder. Op 13 oktober 2017 wordt de
nieuwe brug geplaatst. Tijdens het plaatsen zal de Wulverhorstbaan voor een korte periode worden
afgesloten. In december kan de brug in gebruik worden genomen.
Financiën:
n.v.t.

Vervolg:
Nadat duidelijk is wat het gewenste verkeerskundig ontwerp is voor de kruisingen Boerendijk - Hoge
Rijndijk en Boerendijk – Chrysantstraat zult u hierover middels een RIB worden geïnformeerd. U zult dan
tevens geïnformeerd worden over de stand van zaken van het subsidieverzoek bij de provincie Utrecht en
de consequenties hiervan voor het voorliggende ontwerp.
Bijlagen:
1. Raadsbesluit (15R.00285)
2. Inventarisatie achterstallig beheer en onderhoud openbaar gebied in plangebied (17i.04701)
3. Verkeerskundig ontwerp Hollandbaan – Waardsebaan (17i.04699)

De secretaris,

De burgemeester,

drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA

V.J.H. Molkenboer

* *

RAADSBESLUIT

Gemeente Woerden

15R.00285

15R.00285
Agendapunt:

Onderwerp:

gemeente
WOERDEN

S

verbeteringen aan de wegenstructuur van Woerden West

De r a a d v a n d e g e m e e n t e W o e r d e n ;

gelezen het voorstel d.d.

28 april 2015

van:

- burgemeester en wethouders

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;
Op basis van Artikel 189 en verder uit de Gemeentewet heeft de raad budgetrecht
besluit:

1. a) Om te kiezen voor op korte termijn scenario 1 en de daarbij behorende verkeerskundige
maatregelen te laten uitvoeren (aanpassen drie kruispunten, minder aantrekkelijk maken van de
Boerendijk en geluid werende maatregelen treffen op de Hollandbaan en Hoge Rijndijk).
b) Om C 4,6 miljoen beschikbaar te stellen om scenario 1 te kunnen laten uitvoeren.
2. Om de kredieten voor het optimaliseren van de route Rembrandtlaan - Boerendijk (6 4,2 miljoen)
voor realisatie van beslispunt 1 aan te wenden. Alleen indien nodig kan een aanvullende C 0,4
miljoen uit de algemene reserve worden gefinancierd.
3. Om op termijn de mogelijkheid voor een brug over de Oude Rijn aan de westkant van Woerden
open te houden.
4. De raad draagt het college op om met een toekomstvisie op het verkeer in de gemeente Woerden
te komen, waarbij met de volgende uitgangspunten I voorwaarden rekening wordt gehouden:
a) De aspecten veiligheid, doorstroming, volksgezondheid, duurzaamheid, economie
en financiën komen nadrukkelijk aan bod.
b) Bij het opstellen van deze visie wordt met ondernemers en inwoners opgetrokken. De
raad ontvangt hiertoe zo spoedig als mogelijk ter vaststelling een startnotie, waarin
het algehele besluitvormingsproces en de rol van diverse actoren helder is aangegeven.
c) De mogelijkheid om aan de westzijde van Woerden tot een extra brug over de
Oude Rijn te komen, blijft behouden.
d) De toekomstvisie op het verkeer wordt uiterlijk vóór de zomer van 2016 aan de raad
aangeboden, zodat de raad uiterlijk in september 2016 tot een definitieve vaststelling kan
overgaan.
e) De gronden die nodig zouden kunnen zijn voor de realisatie van de ontsluiting van WoerdenWest, die in het bezit zijn van de gemeente, zullen niet eerder verkocht worden dan dat nu
genomen maatregelen verwerkt zijn in het nieuwe verkeersmodel en -visie en daarin een

significante verbetering van de effectiviteit en de doorstroming laten zien waardoor het
aanhouden van de gronden dan geen doel meer dient.
f) De kosten voor het opstellen van de toekomstvisie worden geraamd op C75.000,- en worden
meegenomen in de bestuursrapportage 2015.

De voorzitter
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Algemeen
— Alle hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
— Alle maten in meters en materialen in mm, tenzij anders aangegeven
-

De ligging van de kabels en leidingen is indicatief. Exacte lokatie bepalen d.m.v. proefsleuven.

-

De ligging van de huisaansluitingen is indicatief. Exacte lokatie in het werk te bepalen.
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