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1. AANLEIDING

Bezweken duiker

Verzakking

Dicht geslibd

Freesmachine zakt weg

De veiligheid van de openbare ruimte is in het geding



2. COMMUNICATIE
• Zorgvuldig contact met onze stakeholders

• Luisteren, samenwerken en vertrouwen in elkaar

• Continue communicatiemedewerker 

+ achtervang aanspreekbaar



2. COMMUNICATIE Quote 3-11

“Ik zie dat de gemeente zich niet kan verplaatsen in onze situatie voor de 
komende 18 maanden!”

Reactie met betrekking tot de overlast en de bereikbaarheid van de 
adressen op de Oostdam

Quote 18-11

“Ik begin mezelf vervelend te vinden maar dit kan zo 
niet!”

Deze reactie is geplaatst met betrekking tot de 
werkzaamheden en de slechte staat van het Exercitiepad



3. VERKEERSMAATREGELEN

Korte termijn:

• Twee rijbanen tot medio januari 2021 √

• VRI Chrysantstraat is aangepast √

• Meekoppelkans benut na intensief overleg nuts √

Asfalteringswerkzaamheden 

donderdag 10-12-2020



Kansen i.r.t. nutswerk:

• Beperken rijbaan afsluiting Oudelandseweg (stad in)

doel is: van 6 weken terug naar 3 weken

uitvoering: week 5 t/m 7 van 2021

• Afsluiting Utrechtsestraatweg/Johan van Oldebarneveldlaan voorkomen 

doel is: van 7 weken gehele afsluiting naar 0 weken

uitvoering: maart t/m juli 2021

Note: Mocht het tijdens de uitvoering een volledige afsluiting noodzakelijk blijken, dan communiceren we dit tijdig 

en duurt deze slechts enkele dagen.



Oplossing vanaf eind juli 2021:

• Tweerichtingsverkeer over de 

noordkant van de Oostdam;

• Voldoende werkruimte voor aannemer;

• Veilig passeren voor auto en 

voetganger;

• Fietsers blijven omleidingsroutes 

gebruiken;

• Het Exercitieveld is bereikbaar (als er 

weer evenementen plaatsvinden);

• Situatie tot einde project in 2022.



A) Periode nu t/m medio januari 2021: twee richtingen op zuidelijk deel

B) Periode medio januari t/m juli 2021: nog in te vullen!

C) Periode juli 2021 t/m einde van het werk in 2022: twee richtingen op 

noordelijk deel

B) Opgave voor periode medio januari t/m juli 2021:

• Inventarisatie van mogelijke oplossingssuggesties (diverse meedenkers);

• Matrix opstellen aan de hand van criteria; 

• Zorgvuldig beoordelen van de suggesties.



Inventarisatie:



Beoordeling o.b.v. 6 criteria:
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De criteria zullen nog besproken worden met de volgende stakeholders:

• Stadshart Woerden

• OKW/POVW 

• Openbaar vervoer

• Fietsersbond

• Nood- en hulpdiensten

• Evenementen

• Platform Binnenstad



Oplossingssuggesties:

0.1 eenrichtingsverkeer stad uit

0.2 om en om regeling d.m.v. verkeersregelaars / vri 

0.3 eenrichtingsverkeer stad in

1 (ponton) brug noord

2 (ponton) brug zuid

3 Fly-over Oostdam

4 Voetgangersbrug Stationsweg-Defensie eiland

5 Verlengen duikerbrug

6 Verkleinen werkvakken

7 Mandelabrug openstellen auto's stad uit

8 VRI Chrysantstraat aanpassen (langer groen stad uit)

9 Weg door Landgoed Bredius

10 s Gravensloot openstellen in de middag

11 Rozenbrug in twee richtingen openstellen

12 Samenhang met reconstructie Boerendijk

13 Samenhang met Kwakelbrug

14 Samenhang met toegangsbrug Defensie Eiland



Suggesties 01, 02 en 03:

• 01: Stad uit o.b.v. tel- en meetgegevens: 472 

mvt/h stad uit, ca. 333 mvt/h gaan stad in. 2 

toegangswegen en 3 uitgangen geeft flow op de 

centrumring en aansluitende wegen. 

Bereikbaarheid groot. Kosten: geraamd binnen 

projectbegroting;

• 02: om-en-om regeling geeft opstoppingen op 

aansluitende wegen. Kosten: ca. € 40.000 p/w;

• 03: 3 toegangswegen en 2 uitgangen geeft 

opstoppingen op de centrumring en nabij de 

Boerendijk. Kosten ca. € 50.000 voor 

aanpassen bebording en verkeersplan.



1. Pontonbrug (noord):

• Zorgen over de veiligheid; 

• Rijcurves gaan over de te bouwen 

duiker heen, geen werkruimte 

resterend;

• Vergunningsprocedure: 14 weken;

• Oostsingel en Oostlaan te smal voor 

tweerichtingsverkeer;

• Overbruggen hoogteverschil;

• Kosten: schatting boven € 250.000;

• Ernstige beperkingen evenementen.



2. Pontonbrug (zuid):

• Constructieve veiligheid van de 

historische kademuur kan niet 

gegarandeerd worden;

• Kademuur kan niet gerestaureerd 

worden i.v.m. beperkte 

werkruimte;

• Vergunningsprocedure: 14 weken;

• Kosten: schatting boven 1 

miljoen.



3. Fly-over:

• T.b.v. werkruimte is minimaal 5 

meter vrije ruimte (hoogte) nodig 

onder de fly-over;

• Engineering en (vergunnings-) 

procedures duren meer dan een 

jaar;

• Afsluiting van alle aangrenzende 

aansluitingen/percelen;

• Kosten: schatting boven 1 

miljoen.



4. Voetgangersbrug:

• De voetgangersverbinding 

verleggen t.b.v. verbreding van 

de rijbaan aan de zuidkant van 

de Oostdam is geen optie i.v.m. 

constructieve veiligheid en 

kwetsbaarheid van de 

historische kademuur (minimaal 

2,5 meter afstand houden)

• Kosten: ca. € 300.000

• Vergunningsprocedure: 14 

weken



5. Verlengen van de duiker (reeds 

verwerkt in variant vanaf eind juli 

2021):

• Ruimte maken om twee rijbanen 

mogelijk te maken;

• Vergunningsprocedure: 14 weken;

• Zonder verlenging is dit mogelijk 

vanaf juli 2021, zie eerdere slides;

• Fietser gebruikt nog steeds de 

omleidingsroutes

• Kosten: schatting boven € 100.000

Ruimte voor 

fietser te 

beperkt



6. Verkleinen van de werkvakken:

• Veiligheid van medewerkers is in 

het geding i.v.m. vrije werkruimte;

• Middelste werkvak is 

onbereikbaar als gevolg van 

verkeer noord en zuid op de 

Oostdam;

• Werkvakken zijn te klein voor het 

inzetten van het benodigde 

materieel.



7. Mandelabrug openstellen:

• Fiets en voetgangers brug, 

incidenteel calamiteitenverkeer 

mogelijk. Verkeersklasse voldoet 

niet;

• Verkeersonveilige aansluiting op 

Polanerbaan i.v.m. hoogteverschil 

en beperkte ruimte;

• Mandelabrug is belangrijke fiets en 

voetgangersverbinding;

• Hinder en overlast bewoners 

Defensie eiland.

• Kosten: schatting boven € 100.000



8. Aanpassen VRI 

Chrysantstraat: 

• De rijrichting vanuit het 

centrum krijgt langer groen; 

• Langer groen geeft een 

betere doorstroming op de  

centrumring/Chrysantstraat;

• De aanpassing is reeds 

uitgevoerd;

• Kosten: € 1000.

Reistijdinformatie

Kruising 

Chrysantstraat/

Boerendijk



9. Weg door Bredius:

• Ca. 12 maanden  

voorbereidingstijd i.v.m. het 

moeten doen van diverse 

onderzoeken;

• Niet gewenst vanwege 

aanwezige flora en fauna;

• Gebruik park Bredius t.b.v. 

ontspanning/recreatie neemt 

af;

• Vergunningstraject en 

aanbesteding duurt 14-26 

weken;

• Kosten: schatting boven € 

500.000.

10. ‘s Gravensloot 

openstellen:

• Weg is te smal voor frequent 

tweerichtingsverkeer;

• Dit geeft veiligheidsrisico’s 

voor auto’s en fietsers;

• Met regelmaat belanden er 

voertuigen in de berm/sloot;

• Schade aan wegen en berm is 

een kostenpost;

• Afsluiting ‘s Gravensloot is na 

afspraak met bewoners tot 

stand gekomen.

11. Rozenbrug in twee 

richtingen openstellen:

• Brugdek is te smal voor 

tweerichtingsverkeer en de brug 

heeft een aslastbeperking

(verkeersklasse);

• Dit geeft veiligheidsrisico’s voor 

auto’s en fietsers.

• Instellen parkeerverbod op de 

Singel en nemen van 

verkeersbesluiten kost 6-8 weken.

• Kosten: schatting boven €100.000 

voor procedures en 

verkeersregelaars.



12. Samenhang met 

Kwakelbrug:

• Geen weg terug, de brug 

kan niet meer open, geen 

doorgang recreatievaart;

• Eind januari/begin februari 

2021 uitvoering 2 weken;

• Noodzakelijk dat verkeer 

de stad uit kan op de 

Oostdam i.v.m. 

doorstroming.

13. Samenhang met 

Boerendijk:

• Kruising Chrysantstraat 

kan niet gedaan worden bij 

1 beschikbare rijbaan op 

de Oostdam, vanaf 

augustus 2021 wel i.v.m. 

aanwezigheid van 2 

rijbanen

• Project kan gelijktijdig bij 

tenminste 1 rijbaan op de 

Oostdam, stad uit.

14. Samenhang met 

toegangsbrug Defensie eiland:

• Uitvoering ligt bij een externe 

partij

• Nog geen gegevens 

beschikbaar, afstemming volgt 

later

18. Samenhang met busbaan 

Stationsweg:

• Definitieve besluitvorming volgt.



4. VERVOLG

• Stakeholders betrekken bij de beoordeling t/m week 1-2021

• Second opinion door Arcadis t/m week 1-2021

• Matrix afronden t/m week 1-2021

• Besluitvorming college 12 januari 2021

• RIB aan de raad 14 januari 2021


