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Inleiding

• Korte doorlooptijd onderzoeken

• Onderzoeksopzet op hoofdlijnen, werken met uitgangspunten

• Detailniveau sluit aan bij aard van het onderzoek doorlooptijd

• Uitvoering door 5 gespecialiseerde bureaus

• Begeleiding door intern en extern projectleider

• Intensief en constructief contact met Commissie van Experts (5 
sessies) 

Fase Oktober '17 November '17 December '17 Januari '18 Februari '18

Voorbereiden Aanbesteden en varianten scherp stellen

Uitvoeren Onderzoek 1 t/m 8

Integrale notitie Opstellen en aanvullen



Onderzoeken

1. Verkeersonderzoek (BonoTraffics)

2. Kostenonderzoek (Witteveen + Bos)

3. Milieu- en gezondheidsonderzoek (SWECO)

4. Natuurwaardeonderzoek (Witteveen + Bos)

5. Cultuurwaardeonderzoek (Witteveen + Bos)

6. Intern onderzoek (gemeente Woerden)

7. Woonbelevingsonderzoek (Studio Thomas & Jurgen / Witteveen + Bos)

8. Aanbestedingsonderzoek (Dolmans Budé Legal BV)

9. MKBA uitgangspuntennotitie (Ecorys)

• Vetgedrukte onderzoeken: van belang voor afweging tussen varianten. Focus 
presentatie ligt op deze onderzoeken.

• Overige onderzoeken spitsen zich hier  minder op toe (naslagwerk). 



Uitgangspunten

Ontwerp ten behoeve van kostenraming:

• Profiel: ‘buiten de bebouwde kom’ 2x1. 

• Snelheid: ten noorden van Hollandbaan 60 km/u, ten zuiden 80 km/u. 

• Ligging: conform onderzoeksopzet. 

• Aansluitingen: Rietveld, Barwoutswaarder, Hollandbaan en Waardsebaan.

• Brug Oude Rijn: ophaalbrug. 

• Kruising met het spoor: ongelijkvloers, spoor blijft ongemoeid. 

• Geen aanpassingen op aansluitende wegen 

Onderzoeken verkeer, milieu en kosten:

• Toekomstjaar: 2030

• Groeiscenario (nationaal): hoog

• Referentie: autonome situatie 2030 zonder WRW (wel ZRW, Woerden West)

• Ramingsmethodiek: Standaardsystematiek voor Kostenramingen (SSK) 2010



Uitgangspunten gedeeltelijke WRW (A, C en E)

Variant A
Gildenwegvariant

(alleen brug)

Variant E
Korte WRW westelijk 
langs waterzuivering

Variant C
Korte WRW oostelijk langs waterzuivering



Uitgangspunten gehele WRW (B, D, F) 

Variant B
Gildenwegvariant

Variant F
Volledige WRW westelijk 

langs waterzuivering

Variant D
Volledige WRW oostelijk 

langs waterzuivering



Uitgangspunten WRW Nieuwerbrug (G)

Variant G
‘Nieuwerbrugvariant’



1. Verkeersonderzoek – verschil met referentie
Gedeeltelijke WRW: nieuwe brug is alternatief voor Kwakelbrug 

Variant A

Variant C  en E



1. Verkeersonderzoek – verschil met referentie
Gehele WRW: ook een nieuwe ontsluiting Woerden West richting westen 

Variant D en F

Variant B



1. Verkeersonderzoek – verschil met referentie
Gehele WRW bij Nieuwerbrug: geen alternatief Kwakelbrug, wel nieuwe 
ontsluiting Woerden West richting westen 

Variant G



1. Verkeersonderzoek - knelpuntenanalyse
Knelpunten in referentiesituatie (ochtend- en avondspits)

Referentie



1. Verkeersonderzoek - knelpuntenanalyse
Gedeeltelijke WRW: geen verandering t.o.v. referentiesituatie

Variant A, C en E 

Referentie



1. Verkeersonderzoek - knelpuntenanalyse
Gehele WRW: knelpunt Hollandbaan vermindert, Wulverhorstbaan verdwijnt

Variant B, D en F 

Referentie

Aandachtpunt 
nadere uitwerking: 
Kruising WRW - ZRW



1. Verkeersonderzoek - knelpuntenanalyse
Gehele WRW: knelpunt Wulverhorstbaan verdwijnt, nieuw knelpunt Molendijk

Variant G

Referentie



2. Kostenonderzoek
Investering- en onderhoudskosten

• Onderhoudskosten tussen 150k/250k (gedeeltelijke WRW) en 300/350k (gehele WRW)

• Meerkosten verdiepte ligging (max 700 meter): €14 mln tot  €21 mln

€27,5 mln

€9,5 mln

€18,5 mln

€29,0 mln

€20,5 mln

€33,5 mln

€18,5 mln

Raming 2009: €20,8 mln (€ 23,4 mln)
• Scope
• Indexatie
• Eenheidsprijzen
• Bijkomende kosten (engineering en 

risico’s)

Raming consortium: €12 mln
• Geen SSK systematiek
• Eenheidsprijzen wijken relatief 

weinig af. 
• Nader te detailleren kosten en niet 

benoemde objectrisico’s ontbreken.



2. Kostenonderzoek
Ontwerprisico's

Gedeeltelijke WRW
- Inpassing brug Oude Rijn

Gehele WRW
- Inpassing brug Oude Rijn
- Bodemgesteldheid
- Spoorwegovergang en 

aansluiting ZRW

WRW Nieuwerbrug
- Inpassing brug Oude Rijn
- Bodemgesteldheid

Zuidelijke Randweg

Volgende slide



2. Kostenonderzoek
Spoorwegovergang en aansluiting ZRW: ontwerpopgave obv illustratie

Onder huidige spoor: 
afstand te kort om tijdig op hoogte 
van ZRW te zijn (minimaal 340 
meter nodig).

Nadere uitwerking nodig naar 
veilige inrichting kruising.

Spoor richting 
Bodegraven



3. Milieu- en gezondheidsonderzoek - geluid
Alle varianten: geluidbelasting in Woerden verandert per saldo niet

Variant A

Variant G

Variant D



3. Milieu- en gezondheidsonderzoek - geluid
Alle varianten: akoestisch onderzoek woningniveau nodig vanuit Wgh

• Nader akoestisch onderzoek nodig:
– Aantonen dat aan Wet Geluidhinder kan worden voldaan.

– Meer duidelijkheid over ligging, inpassing en ontwerp nodig 

– Mogelijke maatregelen obv onderzoek: stil asfalt, geluidscherm, 
onderzoek naar woningisolatie

• Scope akoestisch onderzoek: 
– Gedeeltelijke WRW: woningen Rietveld, Barwoutswaarder, Hollandbaan

– Gehele WRW: woningen Rietveld, Barwoutswaarder, Hollandbaan en 
Molenvliet

– WRW Nieuwerbrug: woningen Nieuwerbrug

• Verwachting: met maatregelen is aan wet te voldoen



3. Milieu- en gezondheidsonderzoek - geluid
Alle varianten: akoestisch onderzoek woningniveau nodig vanuit Wgh



3. Milieu- en gezondheidsonderzoek- lucht
Alle varianten: voldoen aan wet, geen verandering als gevolg van WRW

• Alle varianten voldoen aan de 
wettelijke normen voor 
luchtkwaliteit (NO2, PM10 en 
PM2,5). 

• Bij alle varianten verslechtert 
of verbetert de luchtkwaliteit 
door deze varianten ‘niet in 
betekende mate’. Dat 
betekent dat de toe- of 
afname minder dan 1,2 
µg/m3 is.



3. Milieu- en gezondheidsonderzoek- lucht
Concentratie stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10) daalt



4. Natuurwaardeonderzoek
Alle varianten: geen showstoppers te verwachten

Woerden

• Effect Natura2000: niet te verwachten maar nog niet helemaal 
uit te sluiten (alle varianten)

Nieuwkoopse Plassen

Ca. 5.5 km

Woerden



4. Natuurwaardeonderzoek
Alle varianten: geen showstoppers te verwachten

• Vleermuizen en vogels: risico overtreding Wnb (alle varianten)
• Amfibieën, vissen en ongewervelden: risico overtreding Wnb

(alle varianten behalve A)



5. Cultuurwaardeonderzoek
Alle varianten doorsnijden bewonerslinten, effect op landschappelijke 
waarde bij hele randweg het grootst.



5. Cultuurwaardeonderzoek
Kans op archeologische vondsten en doorsnijding van landschappelijke waarden 



Overwegingen

• Overweging 1: Een extra brug of verbeteren westelijke 
ontsluiting Woerden-West?

• Overweging 2: Wegen de kosten op tegen de baten?

• Overweging 3: Hoe moet de weg worden ingepast? Wat zijn 
daarbij randvoorwaarden?


