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Onderwerp: 

Resultaten aanvullend onderzoek naar verbeteringen van de doorstroming van Woerden West. 

Kennisnemen van: 

het uitgevoerde vervolgonderzoek door Grontmij naar verbeteringen in de doorstroming van Woerden West. 

Inleiding: 

Adviesbureau Grontmij heeft in opdracht van de Raad een onderzoek uitgevoerd naar de leefbaarheid en 
de bereikbaarheid van de route Rembrandtlaan - Boerendijk. Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst van 11 
februari 2014 is de Raad geïnformeerd over de uitkomsten van dat onderzoek. De Raad heeft vervolgens 
aan het College gevraagd een standpunt in te nemen op basis van deze onderzoeksresultaten. Een aantal 
maatregelen kon op korte termijn uitgevoerd worden, waaronder aanpassingen aan de instellingen van de 
vri's op de kruispunten Boerendijk. Voor de langere termijn was nog een aantal belangrijke vragen 
onbeantwoord gebleven waarvoor nader onderzoek gewenst bleek. 

Op 27 mei 2014 heeft het College budget beschikbaar gesteld om een vervolgonderzoek te laten uitvoeren 
door Grontmij naar het netwerkstructuur van Woerden West. Dit vervolgonderzoek van Grontmij heeft zich 
gericht op het functioneren van het bestaande wegennet en de daarbij horende kruispunten in Woerden 
West. Daarvoor is gebruik gemaakt van een computermodel, het dynamisch verkeersmodel. Op basis van 
de uitkomsten daarvan zijn de diverse oplossingsrichtingen afgewogen. 

Kernboodschap: 

Met behulp van het dynamisch verkeersmodel zijn 6 varianten doorberekend: 

variant 1: geen infrastructurele veranderingen in het netwerkstructuur van Woerden West 
variant 2: aanpassingen aan het kruispunt Hollandbaan - Waardsebaan 
variant 3: aanpassingen kruispunten Hollandbaan -Waardsebaan en Hoge Rijndijk - Boerendijk 
variant 4: aanleggen van de Gildenbrug zonder extra infrastructurele aanpassingen aan het netwerk van 

Woerden West 
variant 5: aanleg Gildenbrug met aanpassingen aan het kruispunt Hollandbaan - Waardsebaan 
variant 6: aanleg Gildenbrug met aanpassingen van de kruispunten Hollandbaan -Waardsebaan en 

kruispunt Hoge Rijndijk - Boerendijk 



Vervolg: 

Op grond van de uitkomsten van het onderzoek komt het College in april met een voorstel. 

Bijlagen: 

15i.00088 Rapport Grontmij "Rembrandtlaan - Boerendijk newrl 20141204" 

De secretaris 

IHrt~vaTrfeHiJsberg ^ /s 
V . J .H . Molkenboer drs. M sbergen 


